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REGULAMIN AUKCJI

1.
2.

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 naszej stronie internetowej). Na portalu

www.secretera.pl
3.

można składać zamówienia przed aukcją lub uczestniczyć w aukcji online w sobotę,
27.11.2021 i niedzielę 28.11.2021 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 26 listopada 2021 r.
(piątek) do godz. 18.00 a także bezpośrednio na portalu internetowym www.secretera.pl
do 26 listopada 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 16 listopada 2021 r.
Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysyłki udzielamy od 1 grudnia
2021 r. (wcześniej telefon nie będzie działał).
Wszystkim osobom, które dokonały zakupu na aukcji wyślemy pocztą elektroniczną
w dniach 30 listopada – 7 grudnia 2021 informację o zakupie (wraz ze specyfikacją,
ew. kosztami wysyłki i numerem konta).
Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie
od 30 listopada 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 14 grudnia 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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– Nadworny lekarz Radziwiłłów –
1. Bachstrom Jan Fryderyk. Observationes circa scorbutum, ejusque indolem,
causas, signa et curam, institutae, eorum præprimis in usum, qui Groenlandiam et
Indiam Orientis petunt [...] Lausannae (Lozanna) 1758. Sumptibus Marci-Michaelis
Bousquet et Sociorum, 4°, s. 91-126, brosz.
400,E. nie notuje. Pionierski traktat poświęcony szkorbutowi autorstwa Jana Fryderyka Bachstroma (1686
lub 1688-1742), polskiego lekarza (wymienionego w „Słowniku lekarzów polskich” St. Kośmińskiego
z 1888 r.), pisarza, uczonego i teologa luterańskiego, urodzonego opodal Rawicza, działającego w Toruniu, Węgrowie, Stambule, Londynie i Lejdzie, w ostatnich latach życia lekarza nadwornego księżnej
Anny z Sanguszków Radziwiłłowej w Nieświeżu, gdzie został uwięziony i zamordowany najpewniej
z polecenia jezuitów. Bachstrom na kilkanaście lat przed Jamesem Lindem wskazywał, że przyczyną
szkorbutu jest brak w diecie świeżych owoców i warzyw, zalecając ich spożywanie jako skuteczną
profilaktykę i remedium na tę chorobę. Przedruk w zbiorze prac poświęconych rozmaitym chorobom.
Ślady zalania, poza tym stan dobry.

– Berdyczów – Jasna Góra polskich Kresów –
2. [Berdyczów]. Trześniewski Grzegorz. Ozdoba y Obrona Ukraińskich Kraiow
Przecudowna w Berdyczowskim Obrazie Marya Watykańskiemi Koronami Od
Benedykta XIV. Papieza z Pobożney choyności własnym Jego kosztem sporządzonemi, Przez ręce Jaśnie Oświeconego Nayprzewielebnieyszego Xiążęcia
JMCI. Kajetana Jgnacego Sołtyka Krakowskiego, na ten czas Kijowskiego Biskupa Xiążęcia Siewierskiego, Kawalera Orderu Orła Białego w Roku 1756. Dnia
16. Miesiąca Lipca Ukoronowana, To iest Opisanie Teyże odprawioney Koronacyi
na dwie Części Rozdzielone [...]. Berdyczów 1767. W Drukarni Karmelu Fortecy
N. P. Maryi, folio, k. [410], ilustracje ryc. w tekście (27 miedziorytów, w tym całostronicowe), inicjały (drzeworyty), opr. z epoki, płsk.
24 000,E.XXXI, 373-374. Monumentalne dzieło opisujące warowny klasztor karmelitów bosych w Berdyczowie
(zwany Fortecą Najświętszej Maryi Panny), największe sanktuarium maryjne na Ukrainie i dokumentujące uroczystości koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej, znajdującego się w tym klasztorze. Uznane
za narodowe sanktuarium Ukrainy, założone zostało w 1630 r. przez wojewodę kijowskiego Janusza
Tyszkiewicza. To tu działał jako kaznodzieja charyzmatyczny przywódca konfederacji barskiej Marek
Jandołowicz (ksiądz Marek). W 1768 r. przez 17 dni oblężonego przez Rosjan klasztoru bronił wraz
z oddziałem konfederatów Kazimierz Pułaski. W 1941 r. klasztor został podpalony przez Niemców
lub uciekających Rosjan. W tym czasie zaginął cudowny obraz NMP (dziś w kościele znajduje się
nowy obraz, poświęcony w 1997 r. przez Jana Pawła II). Dzieło napisane przez tamtejszego przeora
Grzegorza Marię od Ducha Świętego (wg Estreichera noszącego nazwisko Trześniewski). Według
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2. G. Trześniewski. Ozdoba y Obrona Ukraińskich Kraiów. 1767.

najnowszych badań był to Jan Sylwester Pinocci (1728-1795). W części pierwszej omówiono historię
świętych obrazów w Kościele katolickim i tradycję ich koronowania, cuda i łaski, z których znany był
wizerunek berdyczowski oraz przedstawiono szczegółowy opis uroczystości koronacyjnych odbytych
w 1756 r. Pomieszczono tu liczne ilustracje przedstawiające ołtarze, bramy triumfalne oraz sceny
dokonanych cudów – 19 rycin wykonanych przez Teodora Rakowieckiego (zm. po 1793), rytownika, architekta, dworzanina Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Teofila Trockiewicza (XVIII w.),
lwowskiego sztycharza, specjalizującego się w wykonywaniu podobizn obrazów kościelnych. W części
drugiej zebrano wszelkie kazania i mowy wygłoszone w trakcie celebracji. Druk został przygotowany
w drukarni klasztoru karmelitów i jest znakomitym odbiciem ówczesnej roli tej instytucji jako
jednego z wiodących centrów kultu religijnego, nauki i kultury na Ukrainie. Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. Na k. tyt. wykreślony wpis własnościowy (nieczytelny). Brak 2 k. – ark. (a2),
(l2); egzemplarz Biblioteki Narodowej liczy 395 kart. Egzemplarz po konserwacji. Grzbiet częściowo
uzupełniany. Kilkanaście k. (w tym jedna z ryc.) we współczesnej kopii. Zabrudzenia i przebarwienia.
Poza tym stan dobry. Według J. A. Rollego oddział kozacki po wkroczeniu do klasztoru dokonał wielu
zniszczeń warowni i spalił część nakładu oferowanego dzieła. Bardzo rzadkie!
(Patrz tablica III)

– Symbole i obrzędy chrześcijan –
3. Casali Giovanni Battista. De Veteribvs sacris Christianorvm Ritibvs, siue apud occidentales, siue orientales Catholica in Ecclesia probatis [...] Romae (Rzym) 1647.
Apud Bernardinum Tanum, folio, k. [10], s. 462, k. [1], tabl. ryc. 5 (miedzioryty),
ilustracje w tekście (drzeworyty), opr. z epoki, pperg.
1800,Dzieło poświęcone dawnym obrzędom wschodnich i zachodnich Kościołów chrześcijańskich autorstwa
Giovanniego Baptisty Casaliego (1578-1648), rzymskiego badacza starożytności, historyka, interesującego się przede wszystkim dawnymi rytuałami religijnymi (inne jego prace dotyczyły m.in. starożytnej
obrzędowości egipskiej oraz ceremonii pogańskich). Autor omówił w nim zwyczaje kultowe, które
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3. Obrzędy chrześcijańskie. 1647.

5. A. Filipowicz. Kazanie żałobne. 1731.

4. A. Cellarius. Dwadzieścia widoków miast polskich. 1660.

ukształtowały się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zwracając uwagę na ich genezę oraz późniejsze przemiany w skutek rozwoju myśli teologicznej i podziałów w obrębie Kościoła. Na ryc. przedstawiono symbole chrześcijańskie oraz sceny obrzędów (znane np. ze starożytnych zabytków).
Opr.: pperg. naturalny, w górnej partii grzbietu odręcznie wypisana tytulatura. Na licach pap. późniejszy. Egzemplarz nieobcięty. Ekslibris. Drobne defekty pap. opr., blok nieco poluzowany, zagniecenia
krawędzi k. Stan dobry.

4

STARE DRUKI

– Z 20 widokami polskich miast –
4. Cellarius Andreas. Het Koninckrijck Poolen en toebehoorende landen. Amsterdam 1660. By Gillis Jansz. Valckenier, 12°, frontispis (miedzioryt), k. [3], s. 623,
k. [19], tabl. ryc. 20 (miedzioryty rozkł.), winietki, inicjały (drzeworyty), opr.
z epoki perg.
3600,E.XIV, 114-115. Historia Polski Andreasa Cellariusa (właśc. Andreas Keller, 1595-1665), holenderskiego
uczonego niemieckiego pochodzenia, matematyka, kartografa i kosmografa, autora dzieł o fortyfikacjach, a przede wszystkim sławnego w historii astronomii traktatu „Harmonia Macrocosmica” (1660 r.).
Dzieło wydane w małym formacie dla potrzeb podróżujących na wzór wcześniejszych „Elzewirów”,
cieszyło się ogromną poczytnością i wzbudzało zainteresowanie naszym krajem. „Autor opisuje tu najprzód ogólne granice i rozległość Polski, ludy starożytne jakie w niej zamieszkiwały, pierwotne o kraju
wiadomości, dalej rzeki, góry, ziemie, obyczaje mieszkańców, historię polską w jej początkach i dalszym
postępie krótko, od Henryka dopiero obszerniej; następnie pod względem geograficznym, przechodzi
prowincje i w nich województwa, w opisaniu miast wymienia także osobliwości.” (Orgelbrand). Dzieło
ozdobione miedziorytowym frontispisem i 20 rozkładanymi widokami miast polskich, m.in. Biecza,
Gdańska, Krakowa, Lublina, Poznania, Łowicza, Wilna, Grodna, Lwowa, Przemyśla, Zamościa, Smoleńska, Torunia, Elbląga, Braniewa, Królewca, Pilawy, Warszawy. Dzieło Cellariusa uważane jest za
jeden z najlepszych opisów Polski w XVII wieku. Brak mapy Polski. Miejscami niewielkie ślady zalania
marginesów, poza tym stan dobry. Rzadkie.

5. [Cetnerowie, Krasiccy]. Filipowicz Augustyn. Popis oyczystey chorągwi Jaśnie
Wielmożnego Imci Pana Antoniego Josefa z Czertwic Cetnera Żytomirskiego Korytnickiego etc. starosty, S. Różańcowey Góry fundatora. Lwów [1731]. W Drukarni
Brackiey Swiętey Troycy, folio, k. [17], winieta heraldyczna (miedzioryt), opr.
współcz., ppł.
500,E.XVI, 219. Kazanie żałobne wygłoszone po śmierci Antoniego Józefa Cetnera (1700?-1731), kasztelanica wołyńskiego, starosty korytnickiego, ojca Ignacego (marszałka wielkiego koronnego Królestwa
Galicji i Lodomerii). Druk dedykowany wdowie Annie z Krasickich Cetnerowej (1707-1751), ciotce
bp. Ignacego Krasickiego. Autorem kazania był Augustyn Filipowicz (zm. 1751), dominikanin, kaznodzieja. Na odwrocie k. tyt. miedziorytowa winieta z herbami Przerowa (Cetnerów) i Rogala
(Krasickich). Opr.: brązowe ppł., na licach pap. zdobiony. Podpis własnościowy, na k. tyt. nota.
Zaplamienia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

6. Croiset Jean. Exercices de piété pour tous les jours de l’année [...]. T. [1] Janvier.
T. [6] Juin (w 2 wol.). Lyon 1717-1720. Chez Antoine Boudet, 8°, k. [16], 615; k. [5],
818, jednolite opr. z epoki, skóra.
800,Dwa tomy jednego z najważniejszych i najpopularniejszych dzieł w dorobku Jeana Croiseta (16561738), francuskiego jezuity, pisarza religijnego, ascety. Dwunastotomowy zbiór zawierał ćwiczenia
duchowe oparte o rozmyślania i komentarze do Pisma Świętego, uzupełnione o modlitwy oraz osobiste
praktyki ascetyczne. Zalecenia rozpisano na wszystkie dni roku, a poszczególne tomy obejmują kolejne
miesiące. Oferowane są woluminy na styczeń (z wyd. drugiego) oraz czerwiec (z wyd. pierwszego).
Efektowne opr. z epoki: bordowa skóra, na sześciopolowych grzbietach tłocz. i złoc. tytulatura, oznaczenie tomu oraz ozdobniki z motywami geometrycznymi i roślinnymi, na licach bordiura z wytłaczaną
złotem koronką. Brzegi k. złoc., na wyklejkach pap. marm. W tomie na styczeń późniejsza nalepka
księgarza z Montpellier (Francja). Drobne ubytki skóry na krawędziach grzbietów, na k. miejscami
przebarwienia. Poza tym stan bardzo dobry.

– O jeździe konnej i zaprzęgach –
7. Florin (Florinus) Franz Philipp. Grosser Herren Standes und Adelichen HausVatters. Vierdtes Buch, von der Ritter- und Reut-Academie. Nürnberg-FrankfurtLeipzig (Norymberga-Frankfurt-Lipsk), b.r. (1751). Ch. Riegels Witwe, folio, s. 160,
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6. J. Croiset. Ćwiczenia duchowe. 1717-1720.

7. F. P. Florin. Jazda konna. 1751.

tabl. ryc. 12 (miedzioryty, w tym 6 rozkł.), w tekście ryc. 10 (miedzioryty),
winietka ryt. (miedzioryt), inicjał ryt. (miedzioryt), nuty w tekście, opr. późniejsza, płsk.
4000,T. 4. z obejmującego dziewięć ksiąg kompendium gospodarstwa domowego i rolnictwa, napisanego
przez Franza Philippa Florina (1649-1699), autora prac poświęconych gospodarowaniu, rolnictwu
i zarządzaniu domem. Oferowana księga, ozdobiona 6 miedziorytami rozkładanymi, 6 na tablicach
oraz 10 w tekście, poświęcona jest koniom, ich utrzymaniu, szkole jazdy konnej oraz zaprzęgom
konnym. Rozkładane miedziorytowe tablice i ryc. w tekście ukazują sceny nauki jazdy, zaprzęgi
konne, rodzaje siodeł, wymarsz na polowanie, itp. Otarcia opr., zażółcenia pap., głównie na marginesach. Niewielkie ubytki i rozerwania marginesów.
(Patrz tablica IV)

ROZPRAWY GDAŃSKICH UCZONYCH
8. [Gdańsk]. Berendt Nathanael. Disputatio inauguralis medico-practica de variolis
et morbillis [...]. Halae Saxonum (Halle n. Soławą) [1709]. Literis Christ. Henckelii,
4°, s. 60, [4], brosz.
400,Rozprawa medyczna poświęcona ospie prawdziwej i odrze przygotowana przez gdańszczanina Nathanaela Berendta (wymienionego w „Słowniku lekarzów polskich” St. Kośmińskiego), a obroniona
pod kierunkiem Georga Ernsta Stahla (1659-1754), znanego chemika, profesora medycyny i nadwornego lekarza króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I. Drobne zaplamienia, marginalia, poza tym stan dobry.

9. [Gdańsk]. Kubas Martin Jacob. Dissertatio medica inavgvralis de vigiliis [...].
Ienae (Jena) [1750]. Litteris Ritterianis, 4°, s. 37, [11], winiety (drzeworyty),
brosz.
400,Rozprawa doktorska z dziedziny medycyny poświęcona bezsenności, przygotowana przez gdańszczanina Martina Jakoba Kubasa (wymienionego w „Słowniku lekarzów polskich” St. Kośmińskiego),
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9. M. J. Kubas. O bezsenności. 1750.

11. J. E. Reinick. Rozprawa medyczna. 1755.

pod opieką Georga Erharda Hambergera (1697-1755), chirurga i botanika, profesora uniwersytetu
w Jenie. Stan dobry.

10. [Gdańsk]. Petermann Andreas. Albrecht Johann Günther. Scrutinium icteri
ex calculis vesiculae fellis occasione casus cuiusdam singularis [...]. Lausannae
(Lozanna) 1757-1758. Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet et Sociorum, 4°,
s. 583-604, brosz.
400,Rozprawa poświęcona żółtaczce powodowanej przez kamienie pęcherzyka żółciowego, napisana na postawie konkretnego przypadku badanego przez Johanna Günthera Albrechta i Andreasa
Petermanna (1649-1703), urodzonego w Werblini (nieopodal Gdańska) lekarza, profesora medycyny na uniwersytecie w Lipsku. Przedruk w zbiorze prac poświęconych rozmaitym chorobom. Stan
bardzo dobry.

11. [Gdańsk]. Reinick Johann Eilhard. Dissertatio medica de uteri delapsu, suppressionis urinae et subsequutae mortis causa [...]. Lausannae (Lozanna) 1755.
Sumptibus Marci-Michaelis Bousquet et Sociorum, 4°, s. 585-596, brosz. 400,Rozprawa medyczna poświęcona upławom z macicy i zatrzymaniu moczu, które mogą skutkować
śmiercią. Została przedstawiona w 1732 r. w Gdańsku przez Johanna Eilharda Reinicka i obroniona
tamże pod opieką Johanna Adama Kulmusa (1689-1745), gdańskiego lekarza, przyrodnika, anatoma,
nadwornego lekarza Augusta II, wykładowcy gdańskiego Gimnazjum Akademickiego (patrz poz. 29).
Wydanie drugie publikowane w zbiorze prac chirurgicznych. Stan bardzo dobry.

12. [Grudziądz]. Steinmetz Christoph Conrad. De iusta medici timiditate [...]. Lipsiae
(Lipsk) 1785. Ex Oﬃcina Klaubarthia, 4°, s. 32, winieta (drzeworyt), brosz. 400,Rozprawa doktorska z dziedziny medycyny poświęcona uzasadnionej ostrożności, którą powinni zachowywać lekarze. Została przygotowana przez pochodzącego z Grudziądza Christopha Conrada
Steinmetza, a obroniona pod opieką Ernsta Gottloba Bose (1723-1788), lekarza i botanika, profesora
uniwersytetu w Lipsku. Stan bardzo dobry.

7

STARE DRUKI

13. Ch. S. Grüner. O zdrowiu. 1794.

14. Podróż do Indii. 1726.

– O zdrowiu bez szarlatanów –
13. Grüner Christoph Sigismund. Erfahrungen des Lebens oder das Geheimniss
sich ohne Universal-Arzneien, Charlatane und Wunder-Männer, natürliche und
teufliche Magie gesund an Leib und Seele zu erhalten. T. 1-4 (1 wol.). Danzig
(Gdańsk) 1794. Bei Ferdinand Troschel, 8°, s. 128; 136; [2], 187; 126, [2], opr.
późniejsza, kart.
3000,Czteroczęściowa praca łącząca w sobie liczne elementy autobiografii z poradami dotyczącymi zdrowego
i higienicznego trybu życia, napisana przez Christopha Sigismunda Grünera (1757-1808), pochodzącego ze Śląska (Zagórze Śląskie) pisarza historycznego, poetę i aktora, tworzącego i występującego
na scenach teatrów w Poznaniu, Wrocławiu, Rewalu (Tallin), Düsseldorfie i Gdańsku, autora słynnej
„Historii oblężenia i zajęcia Gdańska” („Geschichte der Belagerung und Einnahme von Danzig”). Grüner
skupia się przede wszystkim na zaleceniach dotyczących diety, która stanowi podstawę dla zachowania zdrowia. Autor przestrzega również przed korzystaniem z usług wszelakich szarlatanów
i cudotwórców obiecujących magiczne remedia. Dzieło ukazało się w gdańskiej oficynie Adolpha
Heinricha Ferdinanda Troschela (1763-1813), drukarza, księgarza, ławnika Wolnego Miasta Gdańska,
organizatora jednej z pierwszych bibliotek publicznych w Gdańsku. Opr.: kart. oklejony pap. marm.
Miejscami przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

14. [Indie]. Luillier. Nouveau voyage aux Grandes Indes, avec une instruction pour
le commerce des Indes orientales [...] avec un Traité des maladies particulières
aux pays orientaux et dans la route, et de leur remèdes, par M. D. L. F. Rotterdam
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1726. Chez Jean Hofhout, 12°, frontispis (miedzioryt), k. [3], s. 236, k. [10], opr.
z epoki, płsk.
800,Z księgozbioru Potockich w Chrząstowie (pieczątka z herbem Pilawa Potockich). Relacja z podróży
do Indii odbytej w latach 1702-1704 przez francuskiego szlachcica pana Luillier, który towarzyszył swemu krewnemu działającemu z ramienia Francuskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Autor zamieszcza
liczne obserwacje o geografii, przyrodzie, kulturze oraz stosunkach społecznych, a zwłaszcza gospodarczych ziem, które odwiedził. Do dzieła wydawca dołączył „Traktat o chorobach występujących
w krajach orientalnych i w podróży oraz o sposobach ich leczenia” napisany przez Charles’a
Dellona (1649-1709), francuskiego lekarza i podróżnika. Traktat ten był drukowany jako dodatek do
kilku różnych relacji z wojaży po orientalnych krajach (pierwotnie, w 1685 r., do opisu własnej podróży
Dellona). Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie szyldzik z tyt. oraz tłocz. i złoc. ozdobniki z motywami roślinnymi. Na frontispisie francuski wpis donacyjny z 1788 dla p. Kownackiego. Na przedniej wyklejce
pieczątka zbiorów chrząstowskich. Majątek Chrząstów (położony w powiecie włoszczowskim) należał
do hr. Henryka Potockiego. W pałacowych zbiorach znajdowały się liczne portrety rodzinne, obrazy
malarzy polskich i obcych, a także wspaniała biblioteka z dziełami historycznymi. W pałacu zgromadzono również bogate zbiory archiwalne rodziny Potockich linii chrząstowskiej. Drobne otarcia pap.
opr., poza tym stan bardzo dobry.

15. [Inflanty]. Polus Tomasz. Livonia perfide cruentata, sive de hostili subdolaq;
Copiarum Saxonicarum in Livoniam irruptione Representatio aequis rerum
aestimatoribus ad censoriam trutinam proposita. B.m. 1700. B.w., 4°, k. [8],
bez opr.
200,E.XXIV, 469-470. Opis występków, szkód i gwałtów czynionych przez wojska saskie na terenie Inflant
w pierwszych miesiącach wielkiej wojny północnej (1700-1718), toczonej między koalicją Saksonii,
Danii i Norwegii oraz Rosji ze Szwecją. Ofensywa saska w Inflantach była pierwszą kampanią konfliktu,
który przyczynił się do zrujnowania ziem Rzeczypospolitej (formalnie niebędącej jego uczestnikiem),
gdzie toczyła się znaczna część walk. Oferowany egzemplarz w postaci dwóch nierozciętych
i niezszytych pierwotnych arkuszy drukarskich, świetnie pokazujący ówczesny sposób drukowania
książek. Arkusz B zawiera zdublowane dwie ostatnie karty (B, [B2]) broszury, która liczyła w całości 6 k. Stan bardzo dobry.

POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE
16. [Insurekcja Kościuszkowska – przygotowania do obrony Warszawy]. Z woli
Rady. Lud co tak mężnie w Obronie Swobód swych stawał, ma Prawo dziś czuwać
nad ich Zachowaniem. B.m. [Warszawa?], b.r. [po 24 kwietnia 1794 r.], b.w., k. [1],
32,5 x 20 cm, bez opr.
400,E. XV-XVIII, t. 26, s. 18. Komunikat Rady Zastępczej Tymczasowej dotyczący sytuacji w kraju: „Śmiało
może zapewnić iż śledzi nieustannie każdy obrót Nieprzyiaciela na okoł, iż ze wszystkich stron
waleczny Żołnierz go ściga, i swemi piersiami Stolicę wskrzeszoney Wolności zasłania”. Doniesienia, że „Niezwyciężony Tadeusz Kościuszko, iuż w okolicach Opatowa Nieprzyiaciela nęka...”
oraz o ruchach generała Grochowskiego. Dalej o przygotowaniu obrony Warszawy (apel o oddawanie
„zbytecznej” broni) oraz informacje o losach oddziałów generała Hoﬀmana, Malczewskiego i Ilińskiego.
Drobne zabrudzenia, stan dobry.

17. [Insurekcja Kościuszkowska – wojsko łączy się z ludem]. Z woli Rady. Dnia
28. kwietnia, Husarzewski Maior Kawaleryi Narodowey donosi z Garwolina, że
w Tarnowce Moskalów resztę przeprawuiących się za Wisłę na Galarze zastał...
Warszawa, b.r. [po 30 kwietnia 1794 r.]. Drukarnia Pijarów, k. [1], 32,7 x 20 cm,
bez opr.
400,E. XV-XVIII, t. 26, s. 18. Komunikat Rady Zastępczej Tymczasowej dotyczący sytuacji w kraju, m.in.:
„Z Litwy wiadomości wczoraysze potwierdziły, że iuż większa część Woyska łączy się z Obywatelami do oswobodzenia Narodu, o czym w szczegułach (!) Publiczność uwiadomioną pewno
zostanie”. Poza tym meldunki oficerów o sytuacji na froncie walk z wojskiem rosyjskim w dniach
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16. Obrona Warszawy. 1794.

18. Przeciw intrygom polityków. 1794.

28-30 kwietnia: „pod Magnuszowem” nad Pilicą, w okolicach Puław, za Narwą. Drobne zabrudzenia,
stan dobry.

18. [Insurekcja Kościuszkowska – przeciw intrygom własnych polityków]. Z woli
Rady. Przybyły Kuryer od Naywyższego Naczelnika Siły Zbroyney Tadeusza
Kościuszki tę nam upragnioną przyniósł expedycyą w obozie pod Winiarami
dnia 1 Maia datowaną... B.m. [Warszawa?], b.r. [po 1 maja 1794 r.], b.w., k. [1],
32,8 x 20 cm, bez opr.
400,E. XV-XVIII, t. 26, s. 18. Komunikat Rady Zastępczej Tymczasowej zawierający informację o podążaniu Tadeusza Kościuszki ku Warszawie oraz fragment jego ordynansu dla generała Stanisława
Mokronowskiego (1761-1821), podczas Insurekcji komendanta miasta Warszawy i Siły Zbrojnej Księstwa Mazowieckiego: „aby miał się na pilney baczności nie tylko naprzeciwko Nieprzyiacielowi,
ktoremu odpor bronią dawać należy, ale oraz przeciwko przewrotności, podstępom i intrygom
Nieprzyiacioł domowych...”. Drobne zabrudzenia, stan dobry.

19. [Insurekcja Kościuszkowska – zwyciężyć lub umrzeć]. Z woli Rady dnia 7 maia. Z pod daty 2 maia rapportował Hauman Pułkownik z Obozu za Białobrzegami
iż maszeruje z Warki... B.m. [Warszawa?], b.r. [po 7 maja 1794 r.], b.w., k. [1],
32,8 x 19,8 cm, bez opr.
400,E. XV-XVIII, nie notuje. Komunikat Rady Zastępczej Tymczasowej zawierający informacje o przebiegu
walk z wojskiem rosyjskim: „Tak wszędzie dotąd Żołnierz nasz waleczny pierzchliwego ścigać tylko
musi Nieprzyiaciela”. W tekście opisane m.in. działania pułkownika Filipa Haumana (1754-1829),
dowodzącego 12 Regimentem Pieszym Koronnym (odznaczonego za bitwę pod Zieleńcami orderem
Virtuti Militari). Na zakończenie zapewnienie, że „Siła Narodu w całey iego wzmaga się massie.
[...] Już tylko w całym Narodzie hasło iedno: zwyciężyć lub umrzeć!”. Zapisek piórem, drobne
zabrudzenia, stan dobry.
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20. Mobilizacja przed obroną Warszawy. 1794.

22. Pobór włóczęgów do rekruta. 1794.

20. [Insurekcja Kościuszkowska – mobilizacja przed obroną Warszawy]. Rada
Zastępcza pod Naczelnictwem Tadeusza Kościuszki. Mając w najszczególniejszym
staraniu, aby to Miasto, które tyle waleczności i Męstwa w Obronie Swobód swych
okazało... B.m. [Warszawa?], b.r. [po 9 maja 1794 r.], b.w., k. [1], 43,5 x 37 cm,
bez opr.
400,E. XV-XVIII, t. 26, s. 19. Druk z okresu po powstaniu w Warszawie, które wybuchło na wieść o zwycięstwie Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Racławicami i trwało w dniach 17-19 kwietnia 1794 r. Wydany
w dniu 9 maja przez Radę Zastępczą Tymczasową (organ wykonawczy Insurekcji, w składzie Ignacy
Wyssogota Zakrzewski, Jan Kiliński, Józef Wybicki i Stanisław Mokronowski), podpisany w druku
przez Ignacego Wyssogotę Zakrzewskiego (1745-1802), pierwszego prezydenta Warszawy. Dotyczy
organizacji obrony stolicy, aby: „w jak nayporządniejszym stanie Obrony postawione na wszelkie
zdarzenia w przyszłości zostało”. Szczegółowo opisano sposób mobilizacji wszystkich mężczyzn
w wieku 15-50 lat, organizowania w każdym z sześciu cyrkułów oddziałów liczących setki, potem
tysiące obrońców, itp. Na zakończenie dokładne informacje o sposobie ogłaszania alarmu: „Żeby atoli
fałszywym Allarmem, który często źle życzący Szczęśliwości Narodowey wzbudzać mogą, spokojność
publiczna mieszana nie była, Allarm prawdziwy następujące znaki stanowić będą...”. Ślad składania,
nieznaczne ubytki pap., niewielkie zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi.

21. [Insurekcja Kościuszkowska – zakaz opuszczania Warszawy przez podejrzanych]. Rada Zastępcza pod Naczelnictwem Tadeusza Kościuszki. Odpowiedaiąc
na Przełożenie Deputacyi Paszportowey... Warszawa, b.r. [po 15 maja 1794 r.],
druk Piotr Zawadzki, k. [1], 32,5 x 20 cm, bez opr.
400,E. XV-XVIII, t. 26, s. 20. Komunikat Rady Zastępczej Tymczasowej podpisany w druku przez Ignacego Wyssogotę Zakrzewskiego (1745-1802), pierwszego prezydenta Warszawy. Zawiera „Prawidła”
dotyczące wydawania paszportów dla opuszczających Warszawę: „Żaden Obywatel przed zaczętym
Powstaniem Narodowym w Warszawie zamieszkały Paszportu zyskać nie może. Równie nie będzie
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23. Koronacja Jana III Sobieskiego. 1676.

24. Konstytucja 3 Maja. 1791-1792.

mógł zyskać Paszportu Obywatel, który choć nie był zamieszkały w Warszawie, przez związki jednak swoie z nieprzyiaciołami Oyczyzny, stał się Rządowi podeyrzanym...”. Zapisek piórem, drobne
zabrudzenia, stan dobry.

22. [Insurekcja Kościuszkowska – pobór żebraków i włóczęgów do regimentów].
Rada Naywyższa Narodowa. Maiąc naypilnieyszą baczność, ażeby ieżeli kiedy,
to w tym czasie, gdy Kray cały do współney bierze się obrony... Warszawa, b.r.
[po 14 czerwca, przed 1 lipca 1794 r.]. Drukarnia Wydziału Instrukcji Narodowej,
k. [1], 32,8 x 20 cm, bez opr.
400,E. XV-XVIII, t. 32, s. 48. Uniwersał Rady Najwyższej Narodowej, podpisany w druku przez Ignacego
Potockiego (1750-1809) oraz Tomasza Czecha, sekretarza. Zawiera rozporządzenie w sprawie postępowania z żebrakami, włóczęgami i kalekami, aby: „Lud z prożniactwa, y samey włoczęgi żyiący,
a częstokroć na Szpiegów nieprzyiacielowi podeymuiący się, do prac y użytecznych posług Kraiowi był
używany”. Zaleca się, aby włóczęgów i próżniaków przydzielać „na rekrutów” do regimentów, a kaleki
osadzać po szpitalach, „Y tam stosowną do możności każdego kaleki zatrudniać robotą” (przydatną
dla rannych żołnierzy). Zapisek piórem, drobne zabrudzenia, stan dobry.

– Koronacja Jana III Sobieskiego –
23. [Jan III Sobieski]. Krasicki Jerzy. Scutata Sarmatiae aquila sub Regali Clypeo
Serenissimi ac Invictissimi Principis Joannis III Regis Poloniae Magni Ducis
Lituaniae [...]. Cracoviae (Kraków) 1676. In Oﬃcina Schedeliana, folio, k. [10],
winiety, inicjały, finalik (drzeworyty), opr. współcz., ppł.
800,-
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E.XX, 220. Mowa panegiryczna z okazji koronacji Jana III Sobieskiego, autorstwa jezuity Jerzego
Krasickiego (zm. 1687), wykładowcy retoryki w kolegium przemyskim. Uroczystości koronacyjne Sobieskiego, obranego królem w 1674 r., odbyły się dopiero w dwa lata później ze względu na wojnę
z Turcją i trudną sytuację Rzeczypospolitej. Treść mowy poprzedza dedykacja dla monarchy, w której
autor wychwala geniusz i osiągnięcia militarne władcy, wplatając zgodnie z barokową tradycją liczne
nawiązania do herbu Sobieskich Janina, w którym godłem jest tarcza. Na odwrocie k. tyt. drzeworytowa winieta z królewskim Orłem Białym z herbem Janina – rycina niezgodna z zasadami
heraldycznymi wyobraża orła zwróconego w lewą stronę heraldyczną (zapewne na skutek błędu
rytownika). Opr.: brązowe ppł., na licach pap. zdobiony. Zaplamienia k., na k. tyt. nota. Stan dobry.

– Konstytucja 3 Maja –
24. Kalendarzyk Narodowy y Obcy na Rok Pański 1792. [Cz.1]. Warszawa
[1791/1792]. W Drukarni Uprzywileyowaney Piotra Zawadzkiego, 12°, s. 356,
k. [2], opr. kart. z epoki.
2400,E.XIX, 44. Na s. 31-306 przedrukowany tekst Konstytucji 3 Maja, co przyczyniło się do jej rozpowszechnienia. Ponadto w kalendarzyku: „Zbiór królów i książąt polskich, przed i po złączeniu Korony
z W.X. Litewskim”, „Stany Skonfederowane”, „Rzut oka na teraźniejsze i przyszłe Rzepltey uszczęśliwienie”. Otarcia i ubytki kartonu oprawy, nieaktualne zapiski własnościowe, marginalia na wyklejkach,
na kartach miejscami charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry. Karta 17/18 dorobiona na
starym papierze. Rzadkie.

– Regiment jazdy króla polskiego –
25. [Kawaleria]. Atlas rycin do dzieła: Drummond de Melfort Louis Hector. Traité
sur la cavalerie. Paris (Paryż) 1776. Guillaume Desprez, duże folio, tabl. ryc. 32
(miedzioryty, w tym rozkładane), opr. z epoki, skóra.
9000,Z superekslibrisem Régiment Royal-Pologne i jego ówczesnego dowódcy Louisa-Marie de
Mailly. Tablice ilustrowały słynne dzieło poświęcone sztuce dowodzenia kawalerią, wykorzystaniu
oddziałów konnych w działaniach wojennych, musztrze i treningowi jeźdźców i koni. Autorem tekstu
był Louis Hector Drummond de Melfort (1721-1788), francuski arystokrata, wojskowy, służący w armii
od 13 roku życia, uczestnik m.in. wojny siedmioletniej. Ryciny zostały wykonane według rysunków
Louisa-Nicolasa van Blarenberghe (1716-1794), malarza, przedstawiciela trzeciego pokolenia francuskiej dynastii malarskiej, specjalizującego się w tematyce wojskowej i scenach batalistycznych.
Egzemplarz należał do księgozbioru kawaleryjskiego pułku Royal-Pologne, dowodzonego ówcześnie przez pułkownika (mestre de camp) Louisa-Marie, hrabiego de Mailly d’Haucourt, księcia de
Mailly (1744-1792), polityka, wojskowego, późniejszego generała, syna marszałka Francji. Pułk ten
sformowano w 1672 r. jako régiment de Saint-Ruth, a w 1725 r. został on przemianowany na Régiment de Stanislas-Roi – pułk króla Stanisława – tj. przebywającego wówczas na wygnaniu we
Francji Stanisława Leszczyńskiego. Gdy Leszczyński ostatecznie zrezygnował z korony polskiej
(zachowując jednak tytuł królewski) i otrzymał księstwa Lotaryngii i Baru, pułk stał się częścią
jego przybocznej gwardii, otrzymując nazwę Régiment Royal-Pologne (pułk Królewski-Polska).
Wśród jego żołnierzy i kadry oficerskiej znajdowali się liczni Polacy, w tym wychowankowie założonej
przez Leszczyńskiego szkoły kadetów w Lunéville. Oddział zachował nazwę do czasów rewolucji
francuskiej – od 1791 r. był znany jako 5. pułk kawalerii, a po reformie armii Cesarstwa jako 5. pułk
kirasjerów. Ostatecznie został rozwiązany w 1815 r. po upadku Napoleona. Oprawa z epoki, brązowa
skóra, na licach tłocz. i złoc.: „Regiment Royal Pologne” oraz herb rodu de Mailly. Ślady zalania, jedna
rycina z ubytkami, miejscami ślady po owadach, krawędzie kilku tablic wzmocnione.
Lit.: Lemoine-Bouchard Nathalie, L.-N. van Blarenberghe et le Traité sur la cavalerie de Drummond
de Melfort (1776), „Histoire de l’art”, 45, 1999, pp. 57-69.
(Patrz tablica IV)

– W przededniu wybuchu konfederacji barskiej –
26. Korczyński Kasjan. Kazania pokazujące jedność, prawdę, świątobliwość, powszechność, Apostolstwo Chrystusa wiáry. Ják w pierwszych wiekách, ták záwsze
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25. Z biblioteki regimentu jazdy króla polskiego. 1776.

w kościele Rzymskim kwitnącey. Miáne w Krákowie w Kollegiacie Wszystkich
SS. pod czas czterdziestowego postu we czwartki po południu Roku Pańskiego
1757. Z przyłączoną Chronologią od Stworzenia Swiatá, aż do Wieku teráźnieyszego, záwierájąca w sobie rzeczy Starego y Nowego Testámentu z Biblii kościelney y różnych poważnych Dziejopisów krótko porządnie zebraną, powtóre do
druku podane tudzież opisaniem Praw, Konstytucyi, Dekretów Królestwa Polskiego
przeciw Schizmie y Dyssydentom. Obwarowane roku Páńskiego 1767 przez [...]
Kraków 1767. W Drukarni Seminaryum Biskupiego Akadem., 4°, k. [4], s. 216,
k. [3], opr. z epoki, płsk.
600,E.XX, 83. Kazania oraz prace Kasjana Korczyńskiego (1725-1784), franciszkanina, kaznodziei, działającego przede wszystkim w Krakowie, ale głoszącego też kazania dla dworu królewskiego. Książka
stanowi czwarty tom zbioru zatytułowanego: „Kazania w Katedrze Krakowskiej...”. Prócz homiletyki
zawiera także chronologię dziejów od stworzenia świata (wg rachuby biblijnej), wypisy z praw Rzeczypospolitej broniących katolicyzmu przed protestantyzmem i Kościołami wschodnimi oraz opisy działań
protestantów skierowanych przeciw Rzeczypospolitej. Ze względu na tematykę kazań i dodatków
zbiór oddaje nastroje panujące w Rzeczypospolitej w przeddzień wybuchu konfederacji barskiej, skierowanej przeciw Rosji narzucającej ustawy zapewniające równouprawnienie dysydentów.
Opr.: ciemnobrązowy płsk, na licach pap. Wpisy własnościowe. Ubytek dolnej partii k. tyt. Na k. tyt.
i kolejnej plamy z atramentu. Otarcia opr., poza tym stan dobry.

27. [Krasiccy. Rzewuscy]. Kijankowski Kajetan. Dusza Cały świat Informuiąca
y reformuiąca Ignacy Swięty Fundator Zakonu Soc. Jesu, Jaśnie Wielmożney
Jey Mci Pani P. Eleonorże z Rzewuskich na Krasiczynie Krasickiey Hrabiney
Kasztelanowey Chełmskiey, osobliwszey Zakonu Kaznodzieyskiego Fundatorce
y Dobrodzieyce Szczęśliwości wszystkie ogłaszaiąca [...]. Lublin 1725. Drukarnia
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27. Z biblioteki Ossolińskich. 1725.

28. I. Krasicki. Pan Podstoli. 1784.

Societatis Jesu, folio, k. [10], winieta heraldyczna (miedzioryt), winiety, inicjały
(drzeworyty), opr. współcz., ppł.
440,E.XIX, 257-258. Egzemplarz z dubletów Biblioteki Ossolińskich (pieczątka, noty, sygn.). Kazanie
na uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Autorem był dominikanin Kajetan
Kijankowski (zm. 1758), który zadedykował druk hr. Eleonorze z Rzewuskich Krasickiej, babce
Ignacego Krasickiego. W obszernej dedykacji liczne wiadomości genealogiczne przeplecione z odniesieniami do św. Ignacego. Na odwrocie k. tyt. miedziorytowa winieta z wizerunkiem herbów
Rogala (Krasickich) i Krzywda (Rzewuskich). Dedykację otwiera drzeworytowa winieta z portretem
Ignacego Loyoli. Opr.: brązowe ppł., na licach pap. zdobiony. Drobne defekty k. tyt. (z niewielką szkodą
dla ryc.), zaplamienia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

28. Krasicki Ignacy. Pan Podstoli. Cz. 1. Warszawa 1784. Nakładem i Drukiem
Mich. Grölla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci, 8°, k. [2], s. 300, opr. z epoki
płsk.
1500,E.XX, 224. „Pan Podstoli”, druga po „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach” powieść Ignacego
Krasickiego, jedna z pierwszych powieści napisanych w języku polskim. Akcja powieści toczy
się na kresach południowo-wschodnich, a jej głównym bohaterem jest tytułowy podstoli. To „piękny
obraz rządnego gospodarza i obywatela polskiego” (Orgelbrand, XV, 959). Krasicki napisał ją w tonie
moralizatorsko-wychowawczym, nadając jej niemal charakter traktatu edukacyjnego. Część I dzieła
powstała w zamiarze autora jako skończona całość. Już po jej wydaniu w 1778 r. Krasicki zdecydował się na kontynuację, pisząc części II i III (nieukończona, wydana już po śmierci autora). Dzieło
ukazało się nakładem Michała Grölla, znakomitego drukarza, księgarza, wydawcy, odpowiedzialnego
za edycję większości dzieł Krasickiego. Oprawa lekko podniszczona, drobne zaplamienia kart, poza
tym stan dobry.
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29. J. A. Kulmus. Anatomia. 1759.
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30. Z biblioteki lekarza Szkoły Rycerskiej. 1749.

– Dzieło gdańskiego lekarza –
29. Kulmus Johann Adam. Anatomische Tabellen, nebst dazu gehörigen Anmerkungen und Kupfern, daraus des ganzen menschlichen Körpers Beschaﬀenheit und
Nutzen deutlich zu ersehen, welche den Anfängern der Anatomie zu bequemerer
Anleitung verfaßt hat. Leipzig (Lipsk) 1759. In der Caspar Fritschischen Handlung,
4°, frontispis (miedzioryt), k. [4], s. 121, [6], tabl. ryc. 25 (miedzioryty), opr.
współcz., płsk z tłocz. i złoc.
2400,E.XX, 376. Najsłynniejsza praca Johanna Adama Kulmusa (1689-1745), gdańskiego lekarza, przyrodnika, anatoma, nadwornego lekarza Augusta II, wykładowcy gdańskiego Gimnazjum Akademickiego.
Edycja przygotowana przez lipskiego doktora i historyka medycyny Karla Gottloba Kühna (1754-1840).
Dzieło ukazało się po raz pierwszy w 1722 r., szybko zyskując wielkie uznanie i popularność, doczekało się wielu wydań, w tym w przekładach na łacinę, angielski, francuski i japoński. Praca zawiera
syntetyczny opis anatomii człowieka, zilustrowany 25 tablicami miedziorytowymi (numerowane
II-XXVIII, tabl. XVI-XVII oraz XXII-XXIII mają zdwojoną numerację), przedstawiającymi m.in. budowę
szkieletu, zębów, czaszki, kręgosłupa i układu kostnego, układu mięśniowego, płuc i układu oddechowego, serca i układu krwionośnego, oka, mózgu, układu nerwowego, układu pokarmowego, narządów
płciowych. Na miedziorytowym frontispisie portret autora rytowany przez Hieronymusa Sperlinga (16951777), działającego w Augsburgu rytownika. Zabrudzenia i przebarwienia kart, 1 karta z uzupełnionym
rogiem, poza tym stan dobry.
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– Pierwsza wiadomość o krwinkach białych –
30. Lieutaud Joseph. Elementa physiologiae, juxta solertiora, novissimaque physicorum experimenta, et accuratiores anatomicorum observationes concinnata [...].
Amstelodami (Amsterdam) 1749. Sumptibus Fratrum Detournes, 8°, k. [8], 335, [1],
opr. z epoki, skóra.
800,Wydanie 1. Z księgozbioru Jana Baptysty Czempińskiego (nalepka, pieczątka). Dzieło poświęcone
anatomii człowieka i najnowszym odkryciom w tej dziedzinie autorstwa Josepha Lieutaud (17031780), francuskiego lekarza nadwornego, czuwającego m.in. nad zdrowiem dzieci Ludwika XV i Marii
Leszczyńskiej. Jest to pierwsza drukowana praca medyczna, w której wspomniane są leukocyty
(krwinki białe). Opr.: ciemnobrązowa skóra. Na przedniej wyklejce nalepka własnościowa, na ostatniej
stronie pieczątka z monogramem wiązanym „JBC”. Jan Baptysta Czempiński (1721-1786), doktor
filozofii i medycyny, sekretarz królewski, lekarz Szkoły Rycerskiej, jako pierwszy w Polsce wykonał
szczepienie przeciw ospie prawdziwej (1769). Drobne ubytki skóry opr., ubytki krawędzi k. tyt.,
s. 320 i ostatniej str. nieliczbowanej podklejone. Poza tym stan bardzo dobry.

– Medale „Króla Słońce” –
31. [Ludwik XIV]. Académie Royale des Médailles et des Inscriptions. Médailles sur
les principaux événements du règne de Louis le Grand, avec des explications
historiques. Paris (Paryż) 1702. De l’Imprimerie Royale, 4° (duże), frontispis
(miedzioryt), k. [2], 292, liczne winiety z podobiznami medali (miedzioryty), opr.
z epoki, skóra.
1200,Katalog medali upamiętniających ważne wydarzenia z okresu panowania Króla Słońce, Ludwika XIV
(do 1700 r.), opracowany przez Królewską Akademię Medali i Inskrypcji. Na 286 kartach zamieszczono
podobizny medali wraz z wiadomościami o przedstawionych wydarzeniach oraz opisy numizmatów.
Medale bite m.in. z okazji urodzin członków rodziny królewskiej, małżeństw, bitew, przybycia poselstw,
zawartych sojuszy etc. Wcześniej w tym samym roku ukazała się edycja ekskluzywna in folio (często
wręczana jako upominek dyplomatyczny), ale wydawcy postanowili przygotować także wersję dostępną szerszej grupie odbiorców – oferowane wyd. in quarto. Jego zaletą jest to, że zamieszczone
podobizny oddają rzeczywisty rozmiar wybitych medali. Na miedziorytowym frontispisie scena
alegoryczna z portretem króla (sygn.: „Ant. Coypel inv. N. Piatu Eﬃgiem Regis sculp. C. Simmoneau
sculp.”). Opr.: deski obciągnięte brązową skórą, grzbiet sześciopolowy, w polu 2. szyldzik z tytulaturą,
w pozostałych bogata tłocz. i złoc. dekoracja z motywami roślinnymi i zwierzęcymi. Na wyklejkach
pap. marm., na przedniej ekslibris francuskiego rodu de Fortia d’Urban. Na k. tyt. i ekslibrisie kreślenia
kolorowym ołówkiem. Drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

– Geografia epoki saskiej –
32. Łubieński Władysław. Świat we wszystkich swoich częściach większych y mnieyszych, to iest: w Europie, Azyi, Afryce y Ameryce w monarchiach królestwach,
xięstwach, prowincyach, wyspach y miastach, geograficznie, chronologicznie
y historycznie okryślony. Opisaniem religii, rządów, rewolucyi, praw, zwyczaiów,
skarbów, ciekawości y granic każdego kraiu, z autorów Francuskich, Włoskich,
Niemieckich y Polskich zebranym przyozdobiony [...] Wrocław 1740. Druk Akademii Societatis Jesu, folio, k. [6], s. 656, k. [6], tabl. ryc. 2 (portrety), map 5
(miedzioryty rozkł.), opr. z epoki, skóra.
2400,E.XXI, 445. Geografia powszechna autorstwa Władysława Aleksandra z Łubny Pomian Łubieńskiego
(1703-1767), kanonika gnieźnieńskiego, pisarza wielkiego koronnego na dworze króla Polski Augusta III, u którego boku pisarz przebywał przez 16 lat. Wśród jałowego piśmiennictwa „uczonego”
epoki saskiej, to zaopatrzone mapami dzieło przynosiło wiele pożytecznych informacji o kontynentach,
państwach i ziemiach, ich geografii oraz historii z uwzględnieniem prawa i etnografii. Jego fragmenty
dotyczące Polski były przedrukowywane jeszcze w latach 1763-1771, a sama książka stanowiła
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31. Medale epoki Ludwika XIV. 1702.

32. W. Łubieński. Świat. 1740.

podręcznik (o czym świadczy też dopisek na k. tyt.), również dla uczących się po polsku królewskich
synów Augusta III. Na odwrocie karty tyt. dedykacja dla króla. Dzieło zawiera 6 map: świat (fragment
fachowo uzupełniony współcz.), Azja, Afryka, Ameryki i Rzeczpospolita. Opr.: ciemnobrązowa skóra
marm., na grzbiecie szyldzik z tytulaturą. Egzemplarz po fachowej konserwacji. Krawędzie k. tyt. uzupełniane z nieznaczną szkodą dla tekstu; następujące po niej 2 k. nlb. oraz ostatnia k. nlb. z końca we
współczesnych kopiach, brakujące 2 portrety oraz mapę Europy zastąpiono współczesnymi kopiami,
krawędzi części k. wzmacniane, przebarwienia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

33. [Piotr III]. [Alēthinos Kai Prōtos Poimēn], verus et primus pastor: Feyerliche
Danck-Rede des hochwürdigsten Ertz-Bischoﬀenss von Gross-Novogrod, oder
Neugard an dem Flusse Wolga in West-Russland, zu Gott, und an seine versammelte Clerisey; auf die Abthronung Peters des Dritten Czaren in Russland [...].
Smolensko in Litthauen (Smoleńsk) 1762. B.w., 4°, s. 34, [1], bez opr.
200,Mowa metropolity nowogrodzkiego do tamtejszego kleru, krytykująca obalonego cara Piotra III, gloryfikująca nową władczynię Rosji carycę Katarzynę. Druk odbijany w Smoleńsku. Dawne noty. Grzbiet
wzmocniony pap. marm. Zagniecenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

– Z dedykacją dla Zygmunta III Wazy –
34. Pontanus Jacobus. In P. Ovidii Nasonis poetarum ingeniosissimi, Tristium, et
De Ponto libros novi commentarii. Item Hortuli Ovidiani, id est, Sententiae
et proverbia, ex quotquot poetae monumentis ab eodem conquisita, in locos
communes redacta, et commentationibus explicata. Ingolstadii (Ingolstadt) 1610.
Ex Typographaeo Adami Sartorii, folio, k. [4], szpalt 1189, s. 1190-1264, k. [8],
winiety, inicjały (drzeworyty), opr. z epoki, perg.
3600,-
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34. Z biblioteki Potockich. 1610.

35. Przyczyny potopu szwedzkiego. 1656.

Egzemplarz z księgozbioru Mikołaja Potockiego (nalepka), z biblioteki Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok, wpis). E. nie notuje. Komentarze do dzieł Owidiusza (Publius Ovidius Naso,
43 p.n.e.-17/18 n.e.) poety rzymskiego, jednego z najważniejszych twórców poezji łacińskiej, uznawanego za najwybitniejszego elegika starożytności. Poświęcone są utworom napisanym przez poetę
na wygnaniu: „Tristia” – pięć ksiąg elegii ukazujących tęsknotę za krajem ojczystym; „De Ponte” –
wierszowane listy do przyjaciół pisane z Pontu. Dołączone są sentencje i powiedzenia wybrane z dzieł
Owidiusza. Autorem pracy był Jacobus Pontanus (właśc. Jakob Spanmüller, 1542-1626), pochodzący
z Czech niemiecki jezuita, humanista i pisarz. Oferowana jedyna edycja zadedykowana została
królewiczowi Władysławowi, synowi Zygmunta III Wazy. Opr.: perg. naturalny, na grzbiecie odręcznie wypisana tytulatura. Mikołaj Potocki (1845-1921), syn Mieczysława – właściciela dóbr w Tulczynie,
jednego z najbogatszych Polaków w XIX w. Na odwrocie ostatniej k. odręczna nota Marka Potockiego
z informacją o edycji i proweniencji. Drobne zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

POTOP SZWEDZKI
35. [Potop szwedzki]. Causae ob quas Carolus Gustavus Sueciae Rex [...] Joannem Casimirum Regem Poloniae [...] breves et praeliminares breviter limatae et
eliminatae. B.m. 1656. B.w., 4°, k. [4], s. 55, opr. współcz., ppł.
1500,E.XIX, 132. Rzadki druk z okresu potopu szwedzkiego. Anonimowy autor (wg katalogu BN domniemany autor to Grzegorz Wawrzyniec Borasta (1584-1656) przedstawia z polskiej perspektywy przyczyny
napaści Karola Gustawa na Polskę w 1655 r. Dowodzi, że najazd łamie zawarte traktaty pokojowe
(fragmenty przytoczone w treści) i wskazuje, że główną motywacją żądnych podboju Szwedów jest chęć
wykorzystania dogodnej okazji wynikającej z wyczerpania Rzeczypospolitej wcześniejszymi wojnami
(powstanie Chmielnickiego, wojny z Moskwą i Turcją). E. notuje również inną edycję z tego samego
roku z miejscem druku w Lublinie. Opr.: ciemnozielone ppł., na licach pap. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

36. [Potop szwedzki]. Conring Hermann. Kurtze Praeliminar-Erzählung, derjenigen Ursachen, welcher wegen der Durchlauchtigste Grossmächtigste Fürst
und Herr, Carl Gustaﬀ, der Schweden, Gothen und Wenden König... bewogen
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38. Zakończenie unii polsko-szwedzkiej. 1600.
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39. P. H. Pruszcz. Forteca monarchów. 1737.

und gezwungen worden Den König von Pohlen mit Heeres-Macht zu überziehen.
B.m. 1655. B.w., 4°, k. [6], bez opr.
150,E.XIV, 367. Broszura objaśniająca genezę niedawno rozpoczętej wojny polsko-szwedzkiej, autorstwa
Hermanna Conringa (1606-1681), niemieckiego uczonego, przychylnego Rzeczypospolitej. Tekst ukazał
się w pierwszych miesiącach potopu szwedzkiego w kilku wydaniach i językach, m.in. po niemiecku
i łacinie. Karty luźne. Numeracja odręczna dawną ręką. Stan dobry. Rzadkie.

37. [Potop szwedzki]. Copiae des von dem Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn
H. Friedrich Wilhelm Churfürst zu Brandenburgk an den Allerdurchleuchtigsten
Grossmächtigsten Fürsten und Herren H. Joannem Casimirum König zu Pohlen
und Schweden etc. etc. etc. B.m. 1656. B.w., 4°, k. [4], bez opr.
150,E.XVI, 345. List Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1620-1688), zwanego Wielkim Elektorem, do
Jana Kazimierza i odpowiedzi nań udzielone przez króla polskiego i arcybiskupa gnieźnieńskiego (jako
pierwszego senatora Rzeczypospolitej). W pierwszych latach potopu szwedzkiego Fryderyk Wilhelm
wspierał Karola X Gustawa, choć był lennikiem Rzeczypospolitej i to jej winien był pomoc. Front
zmienił dopiero po osłabieniu pozycji szwedzkiej, wymuszając na stronie polskiej (w zamian za pomoc)
podpisanie traktatów welawsko-bydgoskich (1657 r.), na mocy których Prusy Książęce przestawały
być lennem Rzeczypospolitej. Przebarwienia, drobne zagniecenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

38. [Pretensje do tronu szwedzkiego]. Almennelige Aﬀhandlings Beslwt, aﬀ alle
Sweriges Rijkes Ständer frijwilligen och samdrechteligen samtyckte och beslutne, Thet Förste Vthi Stockholm then 24. Julij, Åhr eﬀter Christi wår Frelseres
födhelse 1599. Thet Andre I Linköping, then 19. Martij, Åhr &c. 1600 Tryckte
i Stockholm b.r. [1600]. Aﬀ Andrea Gutterwitz, 4°, k. [10] (winno być 20), współcz.
okł. kart.
800,E.XII, 519. Polonika BJ, poz. 182 (wyd. A). Druk dotyczący zakończenia unii personalnej między
Polską i Szwecją w ostatnich latach XVI w. Oferowany egzemplarz zawiera tylko część pierwszą
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odnoszącą się do detronizacji Zygmunta III Wazy dokonanej w lipcu 1599 r. przez Riksdag, który
przekazał tymczasowo rządy Karolowi Sudermańskiemu. Parlament szwedzki przewidywał jednak
przyznanie korony synowi Zygmunta, królewiczowi Władysławowi, jeśli ten zostałby wychowany na
dworze szwedzkim w wierze protestanckiej. Wobec sprzeciwu polskiego monarchy tron przypadł Karolowi IX Sudermańskiemu. Panujący w Polsce Wazowie posługiwali się nadal tytułem „dziedziczny
król Szwedów, Gotów i Wandalów”, a pretensji do korony północnego królestwa zrzekł się dopiero
Jan Kazimierz w 1660 r. w wyniku pokoju oliwskiego (kończącego potop szwedzki). Podkreślenia
i marginalia ręką XVII-wieczną. Brak 10 k. z częścią drugą. Stan dobry. Bardzo rzadkie.

39. Pruszcz Piotr Hyacinth. Forteca monarchów y całego Królestwa Polskiego Duchowna z żywotów Świętych tak iuż kanonizowanych y beatyfikowanych, iako też
świątobliwie żyiących patronów polskich także z obrazów Chrystusa Pana y Matki
Iego Przenayświetszey... w Oyczyźnie naszey cudami wielkiemi słynących.
Kraków 1737. W Drukarni Akademickiej, 4º, s. [8], 330, [6], portret św. Jana Kantego (miedzioryt), liczne drzeworyty w tekście (poczet władców Polski),
opr. pł.
1400,E. XXV, s. 330. Ze zbiorów Anatola Gupieńca (ekslibris i pieczęć własnościowa). Dzieło Piotra Jacka (Hiacynta) Pruszcza (1605 – ok. 1667), autora słynnego opisu Krakowa, a ponadto dzieł historycznych i religijnych. Dzieje Polski ozdobione drzeworytowymi portretami władców, książąt i królów polskich (od legendarnego Lecha do Augusta II), a także świętych i błogosławionych, żyjących
w okresie ich panowania. Niektóre ryciny odbite z oryginalnych XVI w. klocków. Egzemplarz z kartą tyt.
i ryciną przedstawiającą św. Jana Kantego, profesora Akademii Krakowskiej. Anatol Gupieniec (19141985), historyk sztuki, zasłużony numizmatyk, bibliofil. Ślady po owadach, kilka k. z zaplamieniami,
kilka k. reperowanych. Egz. mocno przycięty u dołu. Ubytki k. tyt. i s. 5-6 uzupełnione pap.; s. 17-18,
19-20, 136-137, z dolnym narożnikiem doklejonym z innego dzieła; s. 302-303 z górnym narożnikiem
z innego dzieła. Brak s. 306-312, ostatnie k. ze śladami zalania.

40. Przywileie y Konstytucye za panowania I.K.M. Augusta III. Roku Pańskiego
1734. B.m. 1734. B.w., folio, k. [7], 22, opr. późniejsza, ppł.
1200,E.XX, 62. Druk uchwał i postanowień sejmowych podjętych w trakcie konfederacji warszawskiej już po
uroczystościach koronacyjnych Augusta III. Wyjątkowo nie odbył się wtedy właściwy sejm koronacyjny
(i sejmiki przedsejmowe), a wykorzystano możliwość reasumpcji konfederacji generalnej, łamiąc jednak
konwencję ustrojową. Zawiera m.in. obwieszczenie o koronacji, potwierdzenie praw Rzeczypospolitej, pacta conventa oraz samą treść uchwały reasumpcji konfederacji. Na k. tyt. duża, kunsztowna
winieta drzeworytowa z herbem Wettinów jako władców Rzeczypospolitej. Zagniecenia i drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica V)

– Widoki miast Polski z czasów potopu –
41. Pufendorf Samuel. De rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege gestis commentariorum libri septem elegantissimis tabulis aeneis exornati cum triplici indice. Norimbergae (Norymberga) 1696. Ch. Riegel, folio, frontispis ryt., k. [5], 626, 53, k. [6],
portretów 12 (miedzioryty), tabl. ryc. 115 (miedzioryty rozkł.), 2 mapy rozkł.,
w tekście inicjały i winietki (miedzioryty), opr. z epoki, perg.
60 000,E.XXV, 402. Wydanie 1. Egzemplarz kupiony przez Edmunda Poleya z Badley (1655-1714), słynnego dyplomatę angielskiego, członka Izby Gmin, pozostawał w posiadaniu tejże rodziny do 2010 r.
Wspaniałe pod względem edytorskim dzieło, ukazujące rządy króla szwedzkiego Karola X Gustawa
(1622-1660). Z uwagi na to, że panowanie jego obejmowało lata najazdu szwedzkiego na Polskę, duże
partie książki poświęcone są sprawom polskim i stanowią cenne źródło do historii Rzeczypospolitej
lat 1655-1660. Książka ozdobiona miedziorytami wykonanymi przez wybitnych sztycharzy europejskich według rysunków Eryka Dahlbergha (1629-1703), inżyniera, kwatermistrza i rysownika, który
towarzyszył królowi szwedzkiemu w działaniach wojennych. Ponad 50 rycin odnosi się do Polski.
Przedstawiają one widoki miast (m.in.: panoramy Warszawy, Krakowa, Torunia, Gdańska, Szczecina,
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40. Przywileie y Konstytucye. 1734.

42. Polska. Z serii „małych republik”. 1627.

41. S. Pufendorf. Rzeczpospolita czasów potopu szwedzkiego. 1696. (na fot. Kraków)

21

22

STARE DRUKI
Brześcia Kujawskiego, Bydgoszczy, Grudziądza, Piotrkowa, Pułtuska, Kruszwicy, Sandomierza), plany
miast (m.in.: Warszawy, Gdańska, Elbląga), sceny historyczne (m.in. przysięga magnatów polskich
królowi szwedzkiemu na przedpolach Krakowa, poselstwo polskie u Karola Gustawa pod Kołem, spotkanie szwedzkiego króla z księciem siedmiogrodzkim Jerzym Rakoczym w pobliżu Ćmielowa) i sceny
bitewne (m.in. bitwa pod Gnieznem, Gołębiem, Filipowem, Opocznem, Tczewem czy trzydniowa bitwa
pod Warszawą). Działalności Dahlberga zawdzięczamy plany oraz wizerunki wielu nieistniejących,
zniszczonych przez armię szwedzką obiektów (m.in. pałace Warszawy, zamki w Golubiu, Iłży, Janowcu, Łowiczu, Pińczowie, Świeciu, Tęczynie, Ujeździe, Wiśniczu, Zawichoście, Złotowie). W części
dotyczącej kampanii wojennej w Danii na uwagę zasługują wspaniałe rozkładane panoramy bitew
morskich. Sztychy według rysunków Dahlberga imponują dbałością o najdrobniejsze szczegóły, takie
jak broń, ubiory, rasy koni. Na jednej tablicy dekoracyjna mapa Polski z herbami poszczególnych ziem.
Majstersztykiem sztuki graficznej jest zamieszczona w dziele, odbita z 13 płyt miedzianych, prawie
5-metrowa scena uroczystości pogrzebowych Karola X Gustawa, ukazana na tle monumentalnej panoramy Sztokholmu. Książka uznawana za podstawowe źródło ikonograficzne miast polskich, strojów
mieszkańców oraz zasad sztuki wojennej tamtych czasów. W części końcowej indeksy oraz spis rycin.
Opr.: perg. naturalny. Piękny egzemplarz.
(Patrz tablica II)

42. Respublica sive status Regni Poloniae, Lithuaniae, Prussiae, Livoniae etc.
diversorum authorum. Lugduni Batavaorum (Lejda) 1627. Ex Oﬃcina Elzeviriana,
16°, k. tyt. (miedzioryt), s. 467, [12], opr. z epoki perg.
900,E.XXVI, 263. Wydanie 2. Opis Rzeczypospolitej ze słynnej serii tzw. „małych republik”, wydawanej przez Oficynę Elzewirów w latach 1617-1649 w formacie kieszonkowym, ułatwiającym zabranie
dzieła w podróż. Ukazało się w niej 35 tomików poświęconych poszczególnym państwom. Wydanie 1.
ukazało się rok wcześniej bez ozdobnej karty tytułowej. W dziele stanowiącym kompendium wiadomości
o ówczesnej Rzeczypospolitej zamieszczono m.in. fragmenty kronik Marcina Kromera i Aleksandra
Gwagnina poświęcone Wielkiemu Księstwu Litewskiemu, Żmudzi i Prusom. Ozdobna k. tyt. w miedziorycie: pod tytułem herb królewski Wazów na tronie polskim z insygniami Orderu Złotego Runa, po
bokach dwaj rycerze: polski i litewski. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Ubytek marginesu 1 k. ze
stratą tekstu, naderwanie 1 karty, poza tym stan dobry.

43. Ribadeneira Pedro de. Historia vitae divi patriarchae Ignatii de Lojola, Societatis Jesu institutoris. Viennae Austriae (Wiedeń) 1744. Typis Mariae Evae
Schilgin Viduae, 4°, frontispis (miedzioryt), k. [7], s. 336, k. [10], opr. z epoki,
skóra.
600,Żywot świętego Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, autorstwa Pedra de Ribadeneira (1527-1611), hiszpańskiego jezuity, historyka, przyjaciela Loyoli, który w swej twórczości dokumentował przede wszystkim początki formującego się ówcześnie zakonu jezuitów. W pierwszych
redakcjach dzieła Ribadeneria podkreślał, że jedynym cudem dokonanym przez Loyolę było powołanie
nowego zgromadzenia zakonnego, jednak kolejne wersje opracowane już w trakcie procesu beatyfikacyjnego wspominają o cudach dokonanych za wstawiennictwem duchownego. Opr.: brązowa skóra,
na grzbiecie i licach tłocz. ozdobniki. Podpis własnościowy. Otarcia opr., zaplamienia i przebarwienia,
poza tym stan dobry.

44. Rink Eucharius Gottlieb. Das verwirrte Pohlen, In einer genauen Gegeneinanderhaltung der Geschichte des vorigen und jetzigen Schwedischen Kriegs
vorgestellet. Diesem ist beygefügt eine Beschreibung aller Polnischen und
Litthauischen Hertzoge und Könige, nebst des Landes Städte und Provinzen.
Frankfurt und Leipzig 1711. Bey Christoph Riegel, 8°, s. [16], 676, 112, tabl. ryc. 2
(miedzioryty), 17 cm, opr. z epoki perg.
1200,Historia wojen polsko-szwedzkich oraz geograficzny opis ziem Rzeczypospolitej wraz z informacjami o władcach. Na rycinach portrety królów: Jana III Sobieskiego oraz Stanisława Leszczyńskiego.
Eucharius Gottlieb Rink (1670-1745), prawnik, heraldyk, numizmatyk, radca cesarski, członek Pruskiej
Akademii Królewskiej. Brak portretu Augusta II, mapy Polski, planu Elbląga oraz rycin rozkładanych
z widokami miast polskich. Stan dobry.
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43. Żywot św. Ignacego Loyoli. 1744.
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44. E. G. Rink. Das verwirrte Pohlen. 1711.

45. [Sagi skandynawskie]. Peringskiöld Johan. Wilkina Saga, eller Historien om
Konung Thiderich af Bern och hans Kämpar; samt Niflunga Sagan; innehållandes
några Göthiska Konungars och Hieltars forna Bedrifter i Ryssland, Polen, Ungern,
Italien, Burgundien och Spanien. Stockholmis (Sztokholm) 1715. B.w., folio, k. [7],
s. 522, k. [11], tabl. genealogicznych 8, 33 cm, opr. późniejsza, płsk.
2200,E.XXIV, 190. Osiemnastowieczne opracowanie skandynawskiej Sagi o Dytryku z Berna, będącej wersją
germańskich podań heroicznych zebranych w średniowieczu z niemieckich źródeł przez (zapewne)
norweskiego uczonego. Dalekim historycznym pierwowzorem tytułowego Dytryka był Teodoryk Wielki
(król Ostrogotów). Saga rozgrywa się jednak w północnych Niemczech, Dytryk pomaga Attyli (władcy
państwa Hunów, ulokowanego na terenach Westfalii) w pokonaniu królów Wieletów i Rusów. Oprócz
czynów Dytryka opowiedziane zostały też dokonania innych, m.in. Attyli, Sigurda i Nibelungów (tematyka została wykorzystana przez Ryszarda Wagnera w jego słynnym cyklu „Pierścień Nibelunga”).
W części podań wspomniana również Polska (podbita przez Wieletów i pozostająca pod panowaniem jednego z ich wodzów) i Ruś (zmagania z Waldemarem/Włodzimierzem). Oferowana edycja
przygotowana przez szwedzkiego nadwornego badacza starożytności i tłumacza Johana Peringskiölda
(1654-1720) zawiera tekst równoległy w trzech językach – staronordyjskim, szwedzkim i łacińskim. Opr.:
ciemnobrązowy płsk, na licach pap. marm. Miejscami marginalia. K. tyt. i kilka kolejnych k. wzmacnianych z niewielkimi uzupełnieniami. Ślady zawilgocenia i zalania, poza tym stan dobry.

46. [Sagi i legendy skandynawskie]. Vastovius Joannes. Vitis Aquilonia, sive vitae
sanctorum regni Sveo-Gothici. Emendavit et notis illustravit Ericus Benzelius filius.
Upsaliae (Uppsala) 1708. Typis Johannis Henrici Werneri, 4°, k. [13], s. 160,
kol. 84, opr. późniejsza, pł. z tyt. na grzbiecie.
1000,E.XXXII, 257. Wydanie 2. Zbiór legend i żywotów świętych skandynawskich (głównie szwedzkich)
autorstwa Joannesa Vastoviusa (ok. 1576-1642), nawróconego na katolicyzm szwedzkiego księdza,
pisarza kontrreformacyjnego, kanonika warmińskiego, kapelana i bibliotekarza Zygmunta III Wazy. Obszerna dedykacja dla Zygmunta III. Pierwsze wydanie ukazało się w Kolonii w 1623 r. Oferowane
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45. Sagi skandynawskie. 1715.

47. Sejm rozbiorowy. 1775.

wydanie 2. przygotował do druku i opatrzył komentarzem oraz przypisami Erik Banzelius młodszy
(1675-1743), teolog, arcybiskup Uppsali, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szwedzkiego oświecenia. Stan dobry.

47. [Sejm rozbiorowy]. Gurowski Aleksander. Protokół albo opisanie zaszłych
czynności na delegacyi od stanów Rzeczy-Pospolitey na seymie extraordynaryinym Warszawskim, do zawarcia traktatów z dworami wiedeńskim, petersburskim
y berlińskim [...] Zagajenie trzecie. Warszawa 1775. W Drukarni u Piotra Dufoura,
folio, s. 263, opr. współcz., pł.
800,E.XVII, 468. Protokół z trzeciego okresu prac powołanej przez sejm rozbiorowy (1773-1775) delegacji
pełnomocnej do zawarcia traktatów z państwami zaborczymi (zatwierdzenie I rozbioru) oraz reformy
systemu rządu Rzeczypospolitej. Obejmuje okres od 31 stycznia do 6 maja 1774 r., kiedy prowadzono
pertraktacje z wysłannikami Rosji, Prus i Austrii oraz dyskutowano kwestie praw i pozycji innowierców
w Rzeczypospolitej. W tekście uwzględniono głosy i mowy poszczególnych delegatów oraz dodano
treść związanych z pracami instrukcji, listów itp. Protokół sporządził Aleksander Gurowski (1719-1790),
podkomorzy gnieźnieński, kasztelan buski, poseł powiatu konińskiego. Opr.: czarne pł. Zachowano
okł. z pap. marm. Stan bardzo dobry.

– Wiadomości z historii naturalnej –
48. Sturm Christoph Christian. Rok fizyczno-moralny czyli Uwagi nad dziełami Boga,
w porządku natury i Opatrzności uważanemi. Na każdy dzień roku rozłożone.
Tom 1: Styczeń. Luty. Marzec. Warszawa 1792. W Drukarni kosztem Piotra
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48. C. C. Sturm. Rok fizyczno-moralny.

50. Żywot św. Jadwigi Śląskiej. 1697.

49. Crispijn de Passe (Starszy). Sztuka ujeżdżania koni. Teka 43 miedziorytów. 1629.
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Zawadzkiego, 8°, k. [4], s. 123, [1], k. [2]; k. [1], s. [127]-239, [1], k. [1]; k. [1],
s. [243]-360, k. [2], opr. XIX-wieczna ppł.
800,E.XXIX, 368. Dzieło Christopha Christiana Sturma (1740-1786), wydawane w formie miesięcznika
(łącznie ukazały się 4 tomy obejmujące 12 numerów). Autorem przekładu na język polski był Wincenty
Roch Karczewski (1757-1817), filozof, pisarz i tłumacz. Dzieło dedykowane Bonie ze Świdzińskich
Granowskiej i Marii ze Świdzińskich Lanckorońskiej (siostrom znanym z działalności charytatywnej
w Warszawie epoki stanisławowskiej). W przedmowie autor podkreślił, iż dzieło przeznaczone jest
dla młodzieży, przedstawia „co tylko najistotniej potrzebne jest do poznania w zbiorze natury i co
nas najbliżej dotyka”. Tom pierwszy obejmuje pierwsze trzy miesiące roku, na każdy dzień miesiąca
podaje stosowne rozmyślania. W treści m.in.: O rozmaitym użyciu ognia; O zabawach zimowych;
O przyjemnościach i powabach zimy; O roślinach dochowujących i w zimie zieloności; O płodności,
którą śnieg nadaje zimie; Rozważanie nieba zasłanego gwiazdami; O Lapończykach; O ogniach
podziemnych; O komecie; Jak zimno wpływa na zdrowie; O pożyteczności gwiazd; O cudownym
ukształtowaniu oka; O mgle; O trzęsieniu ziemi; O księżycu; O sposobach zdobycia ognia; Osobliwości
królestwa kopalnego; O stanie pewnych zwierząt podczas zimy; Wiatry i nawałnice; Zorza północna
czyli borealna; O ziarnach; O pożyteczności roślin czyli krzewin; O ukształtowaniu serca ludzkiego;
O jaskiniach znajdujących się w górach; Krążenie soku roślinnego w drzewach. Po numerze styczniowym introligator wszył czterostronicowe, rozkładane „Uwiadomienie”, podpisane przez wydawcę,
Piotra Zawadzkiego, z krótką charakterystyką pisma oraz prośbą o prenumeratę. Nieznaczne otarcia
oprawy, niewielkie ślady zalania górnego marginesu części kart w numerze lutowym, odręczna zapiska
na karcie tytułowej numeru marcowego, pojedyncze ślady po owadach na kilku ostatnich kartach,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Kształcenie króla w sztuce ujeżdżania –
49. [Sztuka ujeżdżania koni]. Passe Crispijn de (Starszy). Teka tablic do
dzieła: Pluvinel Antoine de. L’instruction du roy, en l’exercice de monter
à cheval. Paris (Paryż) 1629. Au depens de Crispin de Pas le Vieux à Utrecht,
frontispis (miedzioryt), tabl. ryc. 43 (z 57, miedzioryty), 35 x 45 cm, opr.
późniejsza, kart.
12 000,Ryciny do słynnego dzieła poświęconego sztuce ujeżdżania opracowanego przez Antoine’a de Pluvinela (1552-1620), pierwszego z wielkich francuskich mistrzów jeździectwa, któremu przypisywane jest
wprowadzenie do treningu jeźdźca i konia wielu elementów do dziś obecnych w olimpijskiej dyscyplinie ujeżdżania. Na początku lat 70. XVI w. Pluvinel został koniuszym hrabiego Anjou Henryka,
z którym wyruszył do Rzeczypospolitej, gdy tegoż obrano polskim królem. Po powrocie Henryka
Walezego do Francji (gdzie panował jako Henryk III) Pluvinel pozostał na królewskim dworze i służył
także następnym władcom – Henrykowi IV Burbonowi i Ludwikowi XIII. Tego ostatniego uczył jazdy
konnej i zasad ujeżdżania, będąc jednym z głównych preceptorów młodego króla. W efekcie przygotował też szczegółowy traktat o nauczaniu jeździectwa, który ukazał się po raz pierwszy w 1623 r. pt.
„Maneige royal, où l’on peut remarquer le défaut et la perfection du chevalier” (edycje od 1625 r. pod
zmienionym tyt.: „L’Instruction du roy, en l’exercice de monter à cheval”). Oferowane ryciny pochodzą z wydania „Kształcenia króla w sztuce ujeżdżania” z 1629 r. i zostały wykonane przez Crispijna
de Passe Starszego (1564-1637), niderlandzkiego wydawcę, grafika, założyciela drukarskiego rodu
van de Passe (sygnatura rytownika tylko na frontispisie). Poszczególne tablice, przedstawiające sceny ujeżdżania (z udziałem Ludwika XIII, Pluvinela, francuskich arystokratów i dworzan), przyrządy,
koński rząd i stroje jeździeckie, odbijano z dwóch płyt – osobno dekoracyjną ramkę, osobno konkretną scenę. Opr.: karton oklejony pap. marm. Część tablic wzmacniania i podklejana (z niewielką
szkodą dla ramek ryc. na frontispisie i jednej tabl.). Miejscami przebarwienia, drobne otarcia opr.
Stan dobry.
(Patrz tablica V)

– Święta Jadwiga, patronka Śląska –
50. [Śląsk]. Rimpler Martin Florian. Patrocinale Silesiae et Poloniae seu Discursus
praedicabiles honori Serenissimae Poloniae et Silesiae Ducissae S. Hedvigis
Magnae Pauperum Patronae [...]. Norimbergae (Norymberga) 1697. Sumptibus
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51. Warmia. Księgi liturgiczne. 1574-1578.
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52. Rozprawa medyczna lekarza z Wilna. 1710.

Joannis Hoﬀmann, k. [8], s. 514, 107, k. [107], winiety, inicjały (drzeworyty), adl.;
Rimpler Martin Florian. Publicæ et Privatæ Necessitatis Asyla Seu Discursus
Prædicabiles, In quibus ad Deum Misericordiarum Patrem, sanctissimam Eucharistiam, Victoriosissimam cœli Reginam [...] ad Propugnatores Angelos, Tutelares
Sanctos ac ad Jubilæum in periculis belli, pestis [...] recurritur. Norimbergae
(Norymberga) 1698. Sumptibus Joannis Hoﬀmann, k. 8, s. 279, k. [63], adl., 20 cm,
opr. współcz., skóra.
1200,Poz. 1. E.XXVI, 305. Rozmyślania inspirowane żywotem św. Jadwigi Śląskiej, żony księcia Henryka Brodatego, patronki Śląska, fundatorki klasztoru cysterek w Trzebnicy. Na końcu indeks
rzeczowy tropów i tematów. Poz. 2. Rozważania dotyczące problemów teologicznych związanych
z miłosierdziem boskim, Eucharystią, Maryją jako zwycięską królową niebios itp. Dwa współoprawne
zbiory rozważań religijnych autorstwa Martina Floriana Rimplera (1646-1707), proboszcza katolickiego
w Naumburgu i Ottendorf. Opr.: brązowa skóra, z wykorzystaniem dawnych ozdobnych okuć. Błędy
w paginacji. W pozycji 1. brak rytowanego frontispisu, miejscami przestawione k. Zabrudzenia, zaplamienia, poza tym stan dobry.

– Diecezja warmińska za czasów Kromera –
51. [Warmia]. Agenda sacramentalia, ad usum dioecesis Varmiensis accomodata.
Cum adiunctis verbis et admonitionibus Polonicis et Germanicis. Opus cuiuslibet
Diocoesis [!] Parochis et Sacerdotibus perutile. Coloniae (Kolonia) 1574. Apud
Maternum Cholinum, 4°, k. [2], s. 119, k. [12], adl.;
Agenda caeremonialia, ad usum dioecesis Varmiensis accomodata. Opus cuiuslibet Dioeceseon Parochis et Sacerdotibus perutile. Coloniae (Kolonia) 1578.
Apud Maternum Cholinum, 4°, k. [6], s. 226, adl.;
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Płaza Tomasz. Passio Domini Nostri Iesu Christi, quae, uti ab unoquoque Evangelista seorsim conscripta, sic etiam notis quęque suis seorsim distincta, atque
delineata est et usui Dioecesis Varmiensis accomodata. Coloniae (Kolonia) 1578.
Apud Maternum Cholinum, 4°, s. 115, adl., opr. z epoki, skóra.
6000,Poz. 1. E XII, 71; poz. 2. E XII, 71; poz. 3. E XXIV, 355. Klocek ksiąg liturgicznych opracowanych
i wydanych na potrzeby diecezji warmińskiej w latach siedemdziesiątych XVI w., zgodnych z uchwałami
Soboru Trydenckiego. Poz. 1. Agenda liturgiczna (zasady i wskazówki) sprawowania sakramentów
z przydaniem nauczania o sakramentach świętych (na końcowych nieliczbowanych stronach niemiecki
przekład tychże nauk). Na k. tyt. winieta drzeworytowa z kartuszem łączącym herby biskupstwa
warmińskiego i Marcina Kromera, z dodanymi literami M C C V (M[artinus] C[romerus] C[oadiutor]
V[armiesis]). Marcin Kromer (1515-1589), humanista, historyk i pisarz, autor słynnej kroniki, ówczesny
koadiutor, późniejszy biskup warmiński. Poz. 2. Agenda sprawowania różnych nabożeństw i ceremonii
w roku liturgicznym. W tekście liczne nuty do śpiewanych elementów celebracji. Na k. tyt. winieta drzeworytowa z herbem ówczesnego biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza (15041579), humanisty, dyplomaty, sekretarza Zygmunta Starego, jednego z czołowych przedstawicieli kontrreformacji w Polsce i Europie. Na odwrocie k. tyt. winieta z kartuszem herbowym jak w poz. 1. Poz. 3.
Opracowanie muzyczne Pasji zawierające kolejno wersje z czterech Ewangelii. Autorem był Tomasz
Płaza (ok. 1512-1593), krakowski duchowny, wydawca, przyjaciel i współpracownik Marcina Kromera.
Na k. tyt. drzeworytowa winieta ze sceną Ukrzyżowania. Opr.: deski obciągnięte brązową skórą z późnorenesansową dekoracją bordiurową na licach, częściowo zachowane okucia. Marginalia i noty ręką
szesnastowieczną (zwłaszcza w poz. 2 poprawki i uwagi do tekstu). W poz. 2 brak s. 67-70, w poz. 3
s. 109-112. Ubytki i naderwania skóry opr., zagniecenia krawędzi kilku k. Poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica V)

52. [Wilno]. Flott Christoph von der. Dissertatio inauguralis medica de febre hectica
abscessuum internorum comite [...]. Halae Magdeb. (Halle n. Soławą) b.r. [1710].
Literis Christ. Henckelii, 4°, s. 55, [1], brosz.
400,Rozprawa medyczna poświęcona gorączce trawiącej (hektycznej) przedstawiona przez Christopha von
der Flotta, pochodzącego z Wilna lekarza, działającego w I połowie XVIII w. (wymienionego w „Słowniku lekarzów polskich” St. Kośmińskiego). Obroniona pod kierunkiem Georga Ernsta Stahla (16591754), chemika, profesora medycyny, nadwornego lekarza króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I.
Drobne zaplamienia, marginalia, poza tym stan dobry.

SUPEREKSLIBRISY. SŁAWNE BIBLIOTEKI
– Z biblioteki starosty ks. wołowskiego –
53. 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.
1800,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 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.: pergamin 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 na Śląsku. Drobne zabrudzenia,
poza tym stan bardzo dobry.
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53. Z biblioteki Hansa von Nostitz.

54. Z biblioteki Aleksandry Ogińskiej.

– Z biblioteki Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej –
54. Rollin Charles. Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des
Persans, des Turcs, des Russiens etc. Pour servir de suite à l’histoire ancienne
de M. Rollin. T. XIII. Paris (Paryż) 1772. Chez Saillant et Nyon, Libraires et Veuve
Desaint, Libraire, 8°, s. VII, [1], 530, opr. z epoki, skóra.
600,Z biblioteki Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej (odręczny wpis, superekslibris literowy). Trzynasty
tom dzieła poświęconego ludom i państwom Azji i Afryki autorstwa Charles’a Rollina (1661-1741),
autora słynnych prac o historii starożytnej. Oferowany tom poświęcony jest Afryce. Opr.: brązowa
skóra marm., na grzbiecie tłocz. i złoc. ozdobniki z motywami roślinnymi oraz szyldziki z tytulaturą,
numeracją tomu i superekslibrisem literowym „A. O.”, na wyklejkach pap. marm. Na k. tyt. odręczny
wpis Aleksandry z Czartoryskich 1-v. Sapieżyny Ogińskiej (1730-1798), dziedziczki Siedlec, żony
Michała Kazimierza Ogińskiego (ok. 1730-1800), hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego. „Biblioteka pałacowa, jaką tu [Siedlce] utrzymywał ojciec [Michał Fryderyk Czartoryski], stary
książę kanclerz, została wzbogacona o część bogatego księgozbioru z pałacu w Słonimiu [dobra
Ogińskiego]. Książki, które księżna przywiozła ze Słonimia i te, które nabywała potem, podpisywała
na stronie tytułowej swym nazwiskiem. Do naszych czasów przetrwał tylko maleńki fragment tej
biblioteki (90 pozycji)” (U. Głowacka-Maksymiuk, Aleksandra z Książąt Czartoryskich Ogińska, Siedlce
2003, s. 92-93). Drobne zaplamienia i charakterystyczne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

– Z biblioteki Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej –
55. Rollin Charles. Histoire moderne des Chinois, des Japonnois, des Indiens, des
Persans, des Turcs, des Russiens etc. Pour servir de suite à l’histoire ancienne
de M. Rollin. T. XVII. Paris (Paryż) 1772. Chez Saillant et Nyon, Libraires et Veuve
Desaint, Libraire, 8°, k. [4], 458, [2], opr. z epoki, skóra.
600,-
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Z biblioteki Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej (odręczny wpis, superekslibris literowy). Siedemnasty tom historiograficznego dzieła Charles’a Rollina, poświęcony historii Rosji pod panowaniem
Piotra I Wielkiego w latach 1698-1718. Opr.: brązowa skóra marm., na grzbiecie tłocz. i złoc. ozdobniki
z motywami roślinnymi oraz szyldziki z tytulaturą, numeracją tomu i superekslibrisem literowym „A. O.”,
na wyklejkach pap. marm. Na k. tyt. odręczny wpis Aleksandry z Czartoryskich 1-v. Sapieżyny
Ogińskiej (1730-1798). Drobne zaplamienia i charakterystyczne przebarwienia, ślady zalania, poza
tym stan dobry.

RĘKOPISY I DOKUMENTY

31

RĘKOPISY I DOKUMENTY

WIEK XIV-XV
56. Dekret Gracjana. Karta z rękopisu. XIV w. Pergamin, 1 k., zapisana dwustronnie,
32,5 x 19 cm.
1800,Ze zbiorów Rudolfa Mękickiego. Język łaciński. Pismo gotyckie, kładzione, w dwóch kolumnach.
Ozdobne inicjały, w tym jeden z miniaturą i złoceniami, rubrykacje. Tekst z pierwszej części Dekretu
Gracjana (dzielącej się na 101 dystynkcji), podstawowego w średniowieczu zbioru prawa kanonicznego
(choć nie oficjalnego zwodu), który wraz z komentarzami pozostawał w użyciu (także jako podręcznik
do nauki prawa) aż do publikacji Kodeksu Prawa Kanonicznego w 1917 r. Na karcie końcowe kanony
(rozdziały) z dystynkcji 41 oraz początkowe kanony dystynkcji 42. Drobne ubytki pergaminu, zabrudzenia i spłowienia atramentu. Pismo czarnym atramentem gorszej jakości miejscami nieczytelne,
rubrykacje atramentem dobrej jakości czytelne. Stan dobry.

57. Biblia. Karta z rękopisu. XV w. Pergamin, 1 k., zapisana dwustronnie,
42 x 32 cm.
1500,Ze zbiorów Rudolfa Mękickiego. Język łaciński. Pismo gotyckie, kładzione, w dwóch kolumnach.
Ozdobny inicjał, bordiura (czerwono-niebieska), rubrykacje. Tekst początku I Księgi Samuela (oznaczony wg dawnego systemu Księgi Królewskie I – Liber regum I). Stan bardzo dobry.

58. Godzinki o Duchu Świętym. Karta z rękopisu. XV w. Pergamin, 1 k., zapisana
dwustronnie, 19,5 x 13 cm.
1500,Ze zbiorów Rudolfa Mękickiego. Tekst popularnych godzinek o Duchu Świętym. Na marginesie każdej
ze stron delikatna dekoracja (ok. 12 x 2,5 cm), utworzona z wici roślinnych oraz przedstawień ptaków
(w barwach różowych, zielonych i błękitnych na złotym tle). Ozdobne inicjały malowane czerwienią,
błękitem oraz złocone. Późnośredniowieczna bastarda gotycka. Tekst właściwy pisany czarnym atramentem, czerwonym wyróżniono poszczególne części godzinek. Wzdłuż dolnego marginesu odręczny
zapisek ołówkiem Rudolfa Mękickiego: „Karta z rękopisu w. XV”. Stan bardzo dobry.
Lit.: Katalog wystawy książki i exlibrisów, Lwów 1933, poz. 7.
(Patrz tablica VII)

59. Mszał. Karta z inkunabułu. Ok. 1480 r. Papier, 1 k., 25,7 x 17,8 cm, zadrukowana
dwustronnie, ręcznie iluminowana.
1200,Ze zbiorów Rudolfa Mękickiego. Fragment mszału z tekstem mszy na uroczystość dedykacji kościoła.
Na jednej ze stron dekoracja, utworzona ze stylizowanych wici roślinnych (z efektownymi złoceniami).
Ozdobny inicjał kolorowany ręcznie. Liternictwo w kolorze czarnym i czerwonym. Wzdłuż dolnego
marginesu karty odręczny zapisek ołówkiem Rudolfa Mękickiego: „Karta z inkunabułu (około r. 1480),
ręcznie iluminowana”. Po konserwacji (fragment górnego marginesu fachowo uzupełniony, z niewielką
stratą fragmentu bordiury), ślady zalania, ubytki farby w inicjale, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog wystawy książki i exlibrisów, Lwów 1933, poz. 18
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56. Karta z rękopisu. XIV w.

59. Mszał. Karta z inkunabułu. Ok. 1480.

57. Biblia. Karta z rękopisu. XV w.

60. Psałterz. Karta z rękopisu. XV w.
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60. Psałterz. Karta z rękopisu. Północna Francja, XV w. Pergamin, 1 k., zapisana
dwustronnie, w świetle passe-partout 18 x 13 cm, oprawiona w ramę za szkłem
(31 x 26 cm).
1200,Język łaciński. Pismo gotyckie, kładzione, w dwóch kolumnach. Liczne wielobarwne inicjały z wykorzystaniem złoceń. Tekst ostatnich dwóch wersów Psalmu 56, całego Psalmu 57 i 8 wersów Psalmu 58. Według przyklejonego na odwrocie ramy niemieckiego opisu karta pochodzi z manuskryptu
zamówionego przez Etienne’a Carandelota, kanonika katedry Marii Panny w Dôl, u skryby Jeana
d’Aussert. Stan bardzo dobry.

61. Graduał. Karta z rękopisu. XV/XVI w. Pergamin, 1 k., zapisana dwustronnie,
37,5 x 27,5 cm.
1500,Ze zbiorów Rudolfa Mękickiego. Język łaciński. Pismo gotyckie, kładzione. Notacja – neumy gotyckie,
na czerwonej pięciolinii. Ozdobny barwny inicjał, zdobienie bordiurowe, rubrykacje. Introit na święto
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny: „Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub
honore Mariae Virginis: de cuius Assumptione gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei.” Stan dobry.
(Patrz tablica VII)

KRÓLOWIE I WŁADCY
62. August III (1697-1763), król Polski – Nadanie Krzysztofowi Henrykowi Braunenowi
dóbr Ramsdorﬀ i wsi Bemsdorﬀ w dziedziczne lenno oraz szczegółowy opis jego
praw i obowiązków jako lennika. Dat. Dresden [Drezno] 14 XII 1734 r. Autografy
króla („Augustus Rex”) oraz sekretarzy, fragment pieczęci wystawcy. Dwa bifolia
pergaminowe, przeszyte sznurem splecionym z nici jedwabnych w kolorach żółtym
i czarnym, na którym pierwotnie była przywieszona pieczęć wystawcy jako elektora
saskiego, 29,5 x 37 cm.
3000,Z odręcznym podpisem Augusta III, króla Polski i elektora saskiego. Język niemiecki. Na ostatniej karcie, pod tekstem podpisy Erazma Leopolda von Gernsdorﬀ, wicekanclerza saskiego i Jerzego
Gotfryda Pildsa, sekretarza elektorskiego. Odcisk pieczęci zachowany fragmentarycznie i uszkodzony.
Na pierwszej karcie, na marginesie znak pobrania opłaty stemplowej odciśnięty w czarnym tuszu.
Miejscami zbrązowienia, stan ogólny dobry.
(Patrz tablica VI)

63. August III (1696-1763), król Polski – Potwierdzenie przywilejów i zgoda na dożywotnią dzierżawę ziemi i zaścianków w Sikorowszczyźnie i Wingranach (alias
Jozwikowszczyzna) w woj. trockim dla Jana Kuleszy i jego żony Katarzyny. Dat.
Warszawa, 12.XII.1738 r. Podpis króla („Augusts Rex”). Pieczęć wielka litewska
odciśnięta przez papier. Papier, złożone bifolium, 24 x 38 cm.
4000,Z odręcznym podpisem Augusta III, króla Polski i elektora saskiego. Język polski i łaciński (nota
dorsalna). Dokument dotyczy dóbr Sikorowszczyzna (obecnie Sikorowizna) i odległych od niej o 2,5 km
Wingranów (osada zanikła, obecnie nazwa nie funkcjonuje, przetrwały pozostałości dworu), leżących
dziś w gminie Rutka-Tartak w powiecie suwalskim, przy samej granicy z Litwą. Wspomniana jest m.in.
włóka ziemi, która pierwotnie należała do Andrzeja Kazimierza Kryszpina-Kirszenszteina (zm. 1704),
wojewody witebskiego i jego żony, a została przyłączona do dzierżawy nadanej Janowi Kuleszy i Katarzynie z Nowickich, primo voto Chomiczowej, secundo voto Kuleszynie. Pieczęć wyciśnięta w wosku
przez papier, odcisk wyraźny i czytelny, materiał pieczętny w większości wykruszony. Na odwrocie
nota dorsalna po łacinie informująca o opieczętowaniu dokumentu za kanclerstwa Jana Fryderyka
Sapiehy (1680-1751), kanclerza wielkiego litewskiego od 1735 r., wcześniej kasztelana trockiego
i mińskiego. Dokument po fachowej konserwacji, drobne uzupełnienia papieru z niewielką szkodą
dla tekstu. Stan dobry.

64. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Potwierdzenie uprawnień geometry przysięgłego i nadanie funkcji geometry JKM szlachcicowi Józefowi
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63. August III. Zgoda na dzierżawę ziemi i zaścianków w woj. trockim.1738.

64. Stanisław August Poniatowski. Nadanie godności geometry Jego Królewskiej Mości. 1787.

Florkowskiemu. Dat. Warszawa, 23 II 1787 r. Podpis króla („Stanisław August
Król”), podpis sekretarza Mikołaja Sikorskiego. Pieczęć mniejsza koronna. Papier,
bifolium złożone, wym. po złożeniu 37,5 x 23 cm.
3600,Z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Język łaciński. Papier stemplowy (12 czerwonych złotych). Pieczęć mniejsza koronna wyciśnięta w czerwonym wosku przez papier,
podpis sekretarza pieczęci Mikołaja Sikorskiego. Noty dorsalne: o opieczętowaniu dokumentu za podkanclerstwa Macieja Grzegorza Garnysza (1740-1790) oraz o oblacie w aktach grodzkich kamienieckich
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66. Stanisław August Poniatowski. Nadanie urzędu wojskiego. 1790.
(Kamieniec Podolski) z podpisami sędziego grodzkiego Kajetana Kaczkowskiego i pisarza grodzkiego
Mateusza Kosseckiego. Józef Florkowski (1747-po 1802), wykształcony na Uniwersytecie Krakowskim, doktor filozofii, profesor szkół lubelskich, nauczyciel matematyki Liceum Krzemienieckiego.
Dokument stanowi de facto potwierdzenie uprawnień geometry i nadaje możliwość wykonywania tego
zawodu z godnością geometry Jego Królewskiej Miłości. Ślady składania, poza tym stan bardzo dobry.

65. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Nadanie Antoniemu
Besiekierskiemu, chorążemu inowrocławskiemu, jednemu z 3 kandydatów zgłoszonych podczas posiedzenia Rady Nieustającej, urzędu kasztelana kowalskiego,
wakującego po awansie Kazimierza Bogatko na urząd kasztelana kruszwickiego.
Dat. Warszawa, b.d. [12 III] 1788 r. Podpis króla („Stanislaus Augustus Rex”).
Bifolium pap. o wym. 36,5 x 23,5 cm.
3000,Z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Język łaciński. Brak odcisku
pieczęci i podpisu sekretarza pieczęci koronnej. Zostawiono puste miejsca na wpisanie daty dziennej
i miesięcznej wystawienia dokumentu. Jak wynika ze znajdującej się w spisie urzędników ziemskich
kujawskich i dobrzyńskich informacji, niniejszy dokument wystawiono w dniu 12 III (Urzędnicy kujawscy
i dobrzyńscy XVI-XVIII wieku. Spisy. Kórnik 1990, s.123, nr 981). Kazimierz Bogatko herbu Pomian,
dziedzic dóbr Piotrkowa, senator Sejmu Czteroletniego, kawaler Orderu św. Stanisława i Orła Białego.
Ślady składania, poza tym stan bardzo dobry.

66. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Nadanie urzędu wojskiego mniejszego ziemi różańskiej po śmierci Adama Karniewskiego Józefowi
Buczyńskiemu, skarbnikowi tejże ziemi. Dat. Varsaviae (Warszawa) 17 III 1790 r.
Podpis króla („Stanislaus Augustus Rex”) oraz sekretarza pieczęci większej
Ignacego Janiszewskiego. Pieczęć większa koronna. Bifolium pap. o wym.
23 x 36,5 cm.
2800,Z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Język łaciński. Józef „Strepa”
Buczyński herbu Strzemię, poseł ziemi łomżyńskiej, podstarości, sędzia grodzki, komornik graniczny,
skarbnik i wojski różański. Adam Karniewski herbu Dąbrowa (1739-1790), dworzanin pokojowy, wojski
różański. Ignacy Janiszewski, sekretarz królewski, późniejszy targowiczanin. Ziemia różańska, część
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województwa mazowieckiego; sejmiki ziemskie obradowały w Różanie nad Narwią. Odciśnięta pieczęć
opłaty stemplowej. Ślady składania, drobne ubytki pap. (tekst ciągły, czytelny), spękania pieczęci,
drobne charakterystyczne plamki.

67. Stanisław August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Nominacja Atanazego
Tuppo na urząd nadwornego konsyliarza. Dat. Varsaviae (Warszawa), 24 III 1790 r.
Podpis króla („Stanislaus Augustus Rex”) i królewskiego sekretarza Mikołaja
Sikorskiego. Odcisk pieczęci koronnej mniejszej przez papier. Bifolium pap. o wym.
23 x 37 cm.
3600,Z odręcznym podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Język łaciński. Atanazy Tomasz Tuppo (zm. przed 1795), grecki kupiec, uszlachcony mieszczanin warszawski, importował do
Warszawy wina węgierskie. Mieszkał w kamienicy Przeździeckiego przy Bramie Krakowskiej. Odciśnięta pieczęć opłaty stemplowej. Mikołaj Sikorski, sekretarz pieczęci mniejszej w latach 1782-1794,
urzędnik konfederacji targowickiej. Na odwrocie nota o oblatowaniu dokumentu przez podkanclerzego
koronnego, biskupa Macieja Grzegorza Garnysza (1740-1790). Ślady składania, stan dobry.
(Patrz tablica VII)

– Zwołanie parlamentu węgierskiego –
68. Maria Teresa (1717-1780), cesarzowa rzymska, królowa Niemiec, Węgier, Czech,
arcyksiężna Austrii – List do barona Gottfrieda Kocha, radcy dworu dotyczący zwołania parlamentu węgierskiego w Preszburgu. Dat.: Wiedeń, 2 III 1764 r. Podpis
cesarzowej („Maria Theresia”), kontrasygnata hrabiego Ferenca Esterhazego.
Pieczęć cesarzowej. Papier, k. [1], 46 x 36 cm.
2400,Autograf cesarski. Język łaciński. Na odwrocie ozdobnie kaligrafowane adresowanie oraz pieczęć
wyciśnięta w wosku przez papier. W otoku pieczęci: „Maria Theresia d[ei] g[ratia] rom[anorum] imp[eartrix] Hung[ariae] Boh[emiae] Dalm[atiae] Croat[iae] Slav[oniae] etc. Regina Archid[ucissa] Aust[riae]”.
Odręczna kontrasygnata hrabiego Ferenca Esterhazego (1715-1785), węgierskiego polityka, przedstawiciela słynnego rodu arystokratycznego, późniejszego bana Chorwacji. U dołu arkusza podpis kancelisty, który sporządził dokument. Gottfried Koch, baron (Freiherr), radca dworu czesko-austriackiego
za panowania Marii Teresy, wywodzący się ze starego rodu z Paderborn. Sejm węgierski odbywający
się w latach 1764-1765 w Preszburgu (Bratysława) zajmował się m.in. następstwami III wojny śląskiej (1756-1763), w wyniku której Austria utraciła Śląsk na rzecz Prus. Ślady składania, poza
tym stan bardzo dobry.

69. Napoleon I (1769-1821), cesarz Francuzów – List do Nicolasa François Molliena,
ministra skarbu. Dat.: Paryż, 19 IV 1811 r. Autograf cesarski, parafa. Papier, 1 k.,
22,9 x 18,3 cm.
7000,W całości pismo odręczne Napoleona Bonapartego. Język francuski. List z prośbą o sporządzenie
szczegółowego raportu finansowego dotyczącego rodziny Doyen. W kolejnym roku przed paryskim
trybunałem handlowym toczyły się liczne sprawy dotyczące majątku i długów przedstawicieli tego rodu
i ich partnerów handlowych. Nicolas François Mollien (1758-1850), francuski finansista pochodzący z rodziny kupieckiej, urzędnik skarbowy, mianowany przez Napoleona radcą stanu, a w 1806 r. ministrem
skarbu (pełnił tę funkcję do upadku cesarza), w 1808 r. w uznaniu zasług otrzymał tytuł hrabiowski.
Mollien cieszył się znacznym zaufaniem Bonapartego, któremu doradzał w kwestiach skarbowych
od czasu przewrotu 18 brumaire’a, wielokrotnie krytykując rozwiązania i politykę finansową władcy
(żona hrabiego była natomiast kochanką cesarza). Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VIII)

WIEK XVI-XX
70. Orzelski Świętosław (ok. 1583-ok. 1618), student Uniwersytetu w Lipsku –
Herb Drya wraz z odręcznym wpisem. 1596 r. K. [1], rys. piórkiem, akwarela,
18,2 x 13,3 cm.
1500,-
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68. Cesarzowa Maria Teresa. List. 1764.
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72. List lekarza ks. Radziwiłłowej. 1773.

Herb Drya w stylu charakterystycznym dla schyłku XVI w., zgodny ze stylizacją stosowaną w ówczesnym niemieckim herbarzu Siebmachera. Pod herbem wpis ręką Orzelskiego w języku łacińskim:
„Sŭentoslaus Orzelski ab Orle, scribebat Lips[c]iae a[nn]o 1596”, u góry łacińska sentencja: „Virtute
duce comite fortuna” (Cyceron). Herb Świętosława Orzelskiego, syna Świętosława Orzelskiego
(1549-1598), historyka i pisarza politycznego, luteranina, starosty radziejowskiego, posła na sejmy
(PSB). Świętosław junior w 1593 r. zapisał się na Uniwersytet Lipski i po uiszczeniu wpisowego został
zapisany do miejscowych metryk uniwersyteckich. W 1596 r. odnotowano go jako studenta Akademii
w Strasburgu i w Rzymie. Po powrocie do Polski Orzelski był właścicielem dóbr Orle z przyległościami
w ziemi nakielskiej. Karta pochodzi ze sztambucha zwanego współcześnie album amicorum,
których okres popularności w Europie przypada na lata 1545-1648. Albumy towarzyszyły osobom podejmującym studia i stanowiły rodzaj pamiętnika z wpisami, życzeniami, wierszami i sentencjami. Świadczą
o tym wymiary karty, cyfry oznaczające paginy u góry karty oraz układ na stronie: sentencja – herb –
wpis. Sztambuch ten najpóźniej w XIX w. padł ofiarą łowców autografów i został rozcięty, a następnie
sprzedany na pojedyncze karty. Ze względu na zniszczenie w Powstaniu Warszawskim kilku oryginalnych sztambuchów polskich studentów z tego okresu karta stanowi prawdziwą rzadkość.
Lit.: Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig 1559-1809 ... Hrsg. v. Georg Erler, I. Bd, Leipzig
1909, s. 324; A. Golik-Prus, Różnorodność formuły „non omnis moriar” w łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII w., Katowice 2004; Z. Pietrzyk, W kręgu Strasburga: z perygrynacji
młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621. Kraków 1997, s. 195, 203, 206-207
(Patrz tablica VI)

71. [Testament mieszczanina z Kosowa Poleskiego] – Testament Jakuba Dymiczewskiego, mieszczanina kossowskiego. Dat. b.m. [Kosów Poleski] 24 XI 1645 r.
Autograf autora i dwóch świadków. Karta, s. [2], 33 x 19,5 cm.
400,Pismo odręczne Jakuba Dymiczewskiego, mieszczanina z Kosowa (Kossowa) Poleskiego, ówczesnego
miasteczka prywatnego ks. Sapiehów. Autografy świadków Jana Czyżewskiego i Artioma Szczerbowicza (język ruski). Rękopis w języku polskim. Autor testamentu, złożony obłożną chorobą, zapisuje
domostwo i nieruchomości wraz z piekarnią oraz inwentarz żywy itp. swemu niepełnoletniemu synowi
Janowi Dymiczewskiemu. W testamencie wspomina księdza plebana kossowskiego Jurgielewicza.
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Ślady składania, przetarcia w miejscu złożeń z ubytkami pap. i uszczerbkami liter, zbrązowienia,
poza tym stan dobry.

72. [Lekarz domowy księżnej Radziwiłłowej] – List lekarza domowego księżnej
Radziwiłłowej Humberta do matki we Francji. Dat. Varsovie [Warszawa] 31 XII
1773 r. Autograf („Humbert”). Bifolium, s. [4],18 x 22,5 cm.
340,Pismo odręczne francuskiego medyka mieszkającego w Warszawie do matki i brata w Besançon
(Burgundia – Franche-Comté). Oprócz spraw rodzinnych autor opisuje sytuację w Polsce oraz wspomina pobyt w Warszawie, gdzie mieszkał w charakterze lekarza domowego u ks. Radziwiłłowej. Wspomniana w liście Maria z ks. Lubomirskich ks. Radziwiłłowa (1730-1795) była od 1760 r. rozwódką po
Karolu Stanisławie ks. Radziwille „Panie Kochanku”, zamieszkałą w zachowanym do dziś (odbudowany
z ruin, obecnie IS PAN) pałacyku przy ul. Długiej. Znana była z romansowego trybu życia. Wytarta
pieczęć lakowa. Dwa stemple pocztowe miasta Maseyck w Limburgii nad Mozą (obecnie Maaseik
w Belgii), rzadkie z punktu widzenia filatelistyki. Nazwisko lekarza nie zostało odnotowane w słowniku
St. Kośmińskiego. Pismo nieco wyblakłe, ale czytelne, zbrązowienia, ślady otwarcia listu. Stan dobry.

73. Potocki Leon (1788-1860), rosyjski dyplomata, ówczesny poseł Rosji w Neapolu
i rzeczywisty tajny radca, właściciel dóbr ziemskich w Królestwie Polskim i Liwadii
na Krymie – List do Dominika Paszkowskiego w Warszawie. Dat. Marienbad 12 IX
1841 r. Autografy („Leon Hrabia Potocki” i inni). Bifolium, 28 x 22 cm.
120,Pismo odręczne Leona hr. Potockiego, jako tajnego radcy i ministra pełnomocnego. Pismo skierowane do Dominika Paszkowskiego (1783–1850), administratora Jabłonny, w sprawie chęci przystąpienia dyplomaty do Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z racji posiadania dóbr Kolano
z przyległościami w ówczesnej guberni podlaskiej. Język polski. List ten zawiera rodzaj pełnomocnictwa do reprezentowania adresata w sprawach Towarzystwa. Dobra Kolano w powiecie włodawskim
były jego własnością w latach 1838-1845 wskutek rozliczeń rodzinnych po ojcu Sewerynie Potockim.
Słynna Liwadia Leona Potockiego, gdzie urządził muzeum antyczne, rodzina dyplomaty odsprzedała
po jego zgonie carowi Aleksandrowi II. Adnotacje pod treścią listu z autografami Dominika Paszkowskiego, dat. Siedlce 22 IX 1841 i Feliksa Trojanowskiego (? – 1854), rejenta kancelarii ziemiańskiej
gub. lubelskiej w Siedlcach. W nagłówku data odbioru listu. Pismo na trzeciej stronie zawiera adres
odbiorcy przy ul. Świętojerskiej w Warszawie pod nr hipotecznym 1776. Ślad po złożeniu i drobne
zagięcia przy krawędziach, poza tym stan bardzo dobry.

POWSTANIE STYCZNIOWE
74. [Powstanie styczniowe] – Rodacy! Dyktatura objęta przez jenerała Langiewicza dnia 19 Marca upadła... Dat. 21 marca 1863 r. Pieczątka Rządu
Narodowego w druku z wizerunkiem herbu Korony i Litwy. Druk, k. [1] o wym.
21,5 x 14,4 cm.
500,Druk ulotny z czasów powstania styczniowego, zawiadamiający o upadku dyktatury generała Langiewicza i przejęciu władzy przez Tymczasowy Rząd Narodowy w Warszawie. Zawiera zapewnienie,
że: „powstanie utrzymanem zostanie i nie będzie zakończonem bez zwycięztwa” oraz wezwanie: „Do broni! wróg przed nami, bracia nasi padają – w szeregu dzisiaj miejsce dla Polaka”.
Podpisane w druku przez Komisarza Nadzwyczajnego Stefana Bobrowskiego (1840-1863), działacza
niepodległościowego, członka stronnictwa czerwonych, członka Komitetu Centralnego Narodowego,
przewodniczącego Tymczasowego Rządu Narodowego. Odezwa odnosi się do wydarzeń z marca
1863 r., kiedy po ustąpieniu Mierosławskiego generał Marian Langiewicz (wprowadzony w błąd przez
hrabiego Adama Grabowskiego) ogłosił się dyktatorem powstania. Po jego ucieczce do Austrii Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił oferowaną odezwę z zapewnieniem, że nowy dyktator nie zostanie
wybrany. 20 marca 1863 r. Bobrowski przybył do Krakowa, aby spotkać się z Grabowskim i wyjaśnić
sprawę Langiewicza. Wyzwany na pojedynek przez hrabiego, zginął zastrzelony 12 kwietnia 1863 r.
Drobne charakterystyczne plamki, poza tym stan dobry.

75. [Powstanie styczniowe] – Awizacja No 5 na kwotę 100 złotych. 16 czerwca
1863 r. Formularz drukowany, uzupełniony atramentem (nazwisko nieczytelne),
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74. Tymczasowy Rząd Narodowy. 1863.
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77. T. Ścibor-Rylski. Wspomnienia z powstania.

s. [2], 6,5 x 11 cm; oraz: Kwit No 19273 na kwotę 20 złotych, wystawiony dla Antoniego Siekierskiego. B. d. 1863 r. Formularz drukowany, uzupełniony atramentem.
Stempel tuszowy okrągły z godłami Polski i Litwy, s. [2], 6,5 x 16 cm.
400,Poz. 1. Blankiet awizacji, z lewej strony częściowo przycięty napis: „Kwitariusz Podatku Ofiary Narodowej jednorazowej”. Na odwrocie: „Wyjątek z Dekretu Podatku jednorazowej Ofiary Narodowej”
z 8 kwietnia 1883 r. Poz. 2. Na odwrocie stempel Komitetu Centralnego Narodowego. Zebrane w ten
sposób pieniądze zasilały kasę powstańczą z przeznaczeniem na walkę z Moskalami. Ślady składania,
drobne zabrudzenia i zagniecenia, poza tym stan dobry.

76. [Powstanie styczniowe] – Pogorzelski Władysław (1839-1916), ppłk w powstaniu styczniowym, działacz emigracyjny i uczestnik wojny 1870-1871. – Relacja
z powstania styczniowego oraz wstęp do „Dziennika marszów ...” Euzebiusza
Rydzewskiego, s. [56], 34,5 x 21,5 cm, bifolia, luźne składki.
800,Odpis „Dziennika marszów odbytych przez jenerała Kruka, naczelnika województw lubelskiego i podlaskiego w listopadzie i grudniu 1863 r.”, napisanych przez Euzebiusza Rydzewskiego (1841-1882),
kapitana w powstaniu styczniowym, podszefa sztabu gen. Heydenreicha „Kruka”, emigranta we Francji.
Rękopis sporządzony przez ppłk. Pogorzelskiego, b. szefa sztabu gen. Michała Heydenreicha – „Kruka”,
opatrzony obszernym wstępem i uwagami (również w formie przypisów) oraz własną relacją z okresu, kiedy był szefem sztabu u gen. Aleksandra Waligórskiego (s. 1-21). Wspomnienia dotyczą
dziejów powstania styczniowego na Lubelszczyźnie i Podlasiu latem i jesienią 1863 roku. Całość
była wraz uzupełnieniami prasowymi (s. 45-56) przygotowywana do druku. Zbiegło się to z publikacją
przez powstańczego weterana listu w „Kwartalniku Historycznym” (1908) w obronie honoru generała
„Kruka”. Sam „Dziennik ...” Rydzewskiego został wydany dopiero w 1933 r. Wydawca międzywojenny
wykorzystał jedynie wybiórczo relację ppłk. Pogorzelskiego, częściowo w formie przypisów lub cytując
fragmenty we wstępie. Resztę materiałów źródłowych Pomarański przeredagował bez zaznaczenia, iż
pochodzą bezpośrednio od autora manuskryptu (s. 45-56). Na pierwszej karcie przyklejone dwie jego
fotografie z różnych okresów życia. W tekście skreślenia oraz dopiski redakcyjne Pogorzelskiego.
Drobne zbrązowienia, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VIII)
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77. [Powstanie styczniowe] – Rylski Tomasz Ścibor (1838-1924), profesor inżynierii wiejskiej i dyrektor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. – Wspomnienia
z r. 1863. Obrazki z powstania przez sapera R.S.T. (I-II). 1921, k. [1], 19, [20-56],
[1], luźne składki, oraz:
Tenże. Listki z pamiętnika. I. Ziemia sanocka. II. Powstanie węgierskie 1848 r.,
ok. 1921, k. [2], 1-27, 17 x 21 cm, luźne składki.
500,Wspomnienia Tomasza Ścibor-Rylskiego z czasów powstania styczniowego, walk w oddziałach dyktatora gen. Mariana Langiewicza. Autor opisał swój pobyt u gen. Langiewicza w Goszczy, gdzie
dzięki wykształceniu i „protekcji” gen. Aleksandra Waligórskiego został mianowany podporucznikiem
saperów. Poza tym opisuje udział w bitwach pod Chrobrzem i Grochowiskami. Zaletą wspomnień
jest odtworzenie atmosfery powstania w Krakowie i w obozie powstańczym. Pamiętnik ten nie był znany
autorowi biografii T. Ścibor-Rylskiego w PSB. Część druga rękopisu to wspomnienia Rylskiego z domu
rodzinnego w Bukowsku, wraz z charakterystyką miejscowej szlachty sanockiej oraz ówczesnych władz
zaborczych austriackich; m.in. ciekawy obraz pogranicza z Węgrami w okresie Wiosny Ludów i losów
polskich ochotników spieszących na pomoc węgierskiemu powstaniu. Na wspomnieniach dedykacja:
„Dla mojej kochanej wnuczki, pochrześnicy i uczennicy Heleny Poratyńskiej ... Spisał Tomasz Rylski”
(data 20II 1921). W części dalszej dedykacja: „Dla mego kochanego wnuka Tomasza Poratyńskiego
spisał ...”. Luźne karty lub składki na różnym papierze. Zagięcia kart, ślady korekty autorskiej, poza
tym stan dobry. Dołączono maszynopis pierwszej części rękopisu (s. [2], 15, 29,5 x 21cm) z krótkim
życiorysem autora.

WIEK XX
78. Mościcki Ignacy (1867-1946), prezydent RP. Walery Sławek (1879-1939),
trzykrotny premier Polski – Nominacja na urząd ministra poczt i telegrafów Emila
Kalińskiego. Dat. Warszawa 28 III 1935 r. Maszynopis. Autografy prezydenta RP
(„I. Mościcki”) i premiera RP („W. Sławek”). Pieczęć urzędu prezydenckiego. Karta
28 x 20 cm (w świetle oprawy).
1000,Z odręcznymi podpisami prezydenta RP Ignacego Mościckiego i premiera Walerego Sławka.
Inżynier Emil Kaliński (1890-1973) urząd ministra poczt i telegrafów sprawował w pięciu gabinetach.
Pieczęć urzędu prezydenckiego RP. Dokument oprawiony w ramę 49 x 40 cm. Stan bardzo dobry.

79. Mościcki Ignacy (1867-1946), prezydent RP. Walery Sławek (1879-1939),
trzykrotny premier Polski – Zwolnienie z urzędu ministra poczt i telegrafów Emila
Kalińskiego. Dat. Warszawa 12 X 1935 r. Maszynopis. Autografy prezydenta
RP („I. Mościcki”) i premiera RP („W. Sławek”). Pieczęć urzędu prezydenckiego
odciśnięta przez papier. Karta, 26,5 x 19 cm (w świetle oprawy).
1000,Z odręcznymi podpisami prezydenta RP i premiera Walerego Sławka. Zwolnienie z urzędu ministerialnego inż. Emila Kalińskiego (1890-1973) nastąpiło w związku z upadkiem gabinetu Walerego
Sławka, przy czym w tym samym akcie prezydent i premier powierzyli mu dalsze pełnienie obowiązków
ministerialnych. Sucha pieczęć prezydenckiego urzędu. Dokument oprawiony w ramę 49 x 40 cm.
Stan bardzo dobry.

80. Mussolini Benito (1883-1945), premier Włoch – List do niezidentyfikowanego
adresata w sprawie nadużyć w wymiarze sprawiedliwości. Dat.: b.m., 21 V 1937 r.
Autograf Mussoliniego. Papeteria urzędowa premiera Królestwa Włoch, papier,
k. [2], 26 x 20 cm.
3600,Całość listu w autografie Mussoliniego. Podpis „Mussolini”. Język włoski. Papeteria urzędowa
z nadrukiem przedstawiającym herb Królestwa Włoch oraz nagłówkiem „Il Capo del Governo” (Szef
Rządu). Datowanie według tzw. ery faszystowskiej (Era Fascista) – „21 maggio XV” – czyli rachuby
czasu wprowadzonej przez rządy faszystowskie w 1926 (jako oficjalny kalendarz we Włoszech od
1927 r.). Zgodnie z nią za początek roku I przyjęto 28 października 1922, czyli datę Marszu na Rzym.
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78. Prezydent I. Mościcki. Nominacja. 1935.
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81. Prymas S. Wyszyński. Dedykacja. 1957.

Treść listu: „Szef rządu. Drogi..... Na podstawie dokumentów, które załączam, odnoszę dojmujące
wrażenie, że wymiar sprawiedliwości w Mediolanie nie działa. Absolutnie. Trzeba to zmienić w możliwie
najbardziej stanowczy sposób, albowiem nic tak nie szkodzi Reżimowi jak wrażenie, że sprawiedliwość służy interesom jednostek. Proszę się odnieść na piśmie do tego, co Panu przesyłam.
12 maja XV roku (ery faszystowskiej) Mussolini”. Benito Mussolini, założyciel oraz główny przywódca
ruchu faszystowskiego, tytułowany „Duce”, premier Królestwa Włoch (1922-1943), dyktator Włoskiej
Republiki Socjalnej (1943-45), jeden z głównych ideologów i propagatorów ruchów faszystowskich
w okresie międzywojennym. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VIII)

81. Wyszyński Stefan (1901-1981), błogosławiony Kościoła katolickiego, arcybiskup
metropolita gnieźnieński i warszawski, Prymas Polski – Dedykacja oraz fotografia.
Dat. Warszawa, Boże Narodzenie 1957 r. Fotografia czarno-biała o wym. 18 x 13 cm,
naklejona na karton 32 x 23 cm.
600,Poniżej fotografii prymasa Wyszyńskiego jego odręczna dedykacja: „Dr. Tadeuszowi Polanowskiemu (?) z błogosławieństwem prymasowskim + Stefan Kardynał Wyszyński”. Papier pożółkły, drobne
zabrudzenia, stan dobry.

82. Żywczyński Mieczysław (1901-1978), profesor KUL-u, historyk – Dziennik
1948-1949; 1952-1968, s. [17] (luzem); [292], opr. ppł. (brulion), 15 x 10 cm –
21,5 x 14,5 cm.
3000,Pismo odręczne księdza Mieczysława Żywczyńskiego, profesora dr. hab. Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, członka Komitetu Nauk Historycznych PAN, autora prac z dziejów Kościoła w Polsce
i historii powszechnej, związanego z ruchem tzw. księży patriotów i środowiskiem PAX. Bardzo osobisty dziennik zawierający zapiski z życia codziennego i wydarzeń, w których autor uczestniczył jako
naukowiec i działacz społeczno-polityczny. Zapisy obejmują okres od 2 IV 1948 do 4 VI 1949 oraz od
8 V 1952 do 31 XII 1968 r. Oprócz charakterystyk wielu wykładowców KUL-u (m.in. rektorzy, księża
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82. Ks. profesor M. Żywczyński. Dziennik. 1948-1968.

83. Generał M. B. Spiechowicz. Listy. 1979.

84. Fundacja Sztandarów PSZ. 1998.
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prof. Józef Iwanicki i Henryk Rechowicz) zostały tu zamieszczone informacje dotyczące życia intymnego
niektórych z nich. Sporo informacji o udziale autora w życiu społecznym, związanym z zaangażowaniem w tzw. ruch księży patriotów afiliowany przy środowisku PAX-u oraz przy Ogólnopolskim Froncie
Narodowym. W tym opis kontaktów, niekiedy zażyłych, z działaczami politycznymi, m.in.: Bolesławem
Piaseckim i jego podwładnymi (m.in. Janiną Kolendo i Zygmuntem Przetakiewiczem) oraz Andrzejem
Micewskim, Wojciechem Kętrzyńskim i Ryszardem Reiﬀem. W treści dużo komentarzy na temat polityki
Kościoła, niekiedy poprzez analogie z dziejami papiestwa. Autor nie szczędzi cierpkich ocen polskiej
hierarchii kościelnej łącznie z prymasem Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Poruszony został również
problem dotrzymania celibatu przez księży. Ważne miejsce pod koniec dziennika zajmuje sprawa powstania dzieła życia autora tj. „Historii Powszechnej 1789-1870”, napisanej na zamówienie Polskiej
Akademii Nauk. Najwięcej wpisów w dzienniku dotyczy okresu od 1952 do 1958 r. Wpisy prowadzone
od 1959 do 1968 są nieliczne. Dzieło z uwagi na jego charakter i autorstwo stanowi ważny materiał
źródłowy do stosunków politycznych w Polsce Ludowej, relacji Kościół – PRL i historii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Zawarte w treści sprawy obyczajowe stanowią szczególny materiał, dotąd
nieznany polskiej literaturze, biorąc pod uwagę osobę piszącego pozostającego do końca duchownym
Kościoła rzymskokatolickiego, ale uważającego się przede wszystkim za człowieka nauki. Stan dobry.

83. Spiechowicz Mieczysław Boruta (1894-1985), gen. bryg. Wojska Polskiego, oficer II Brygady Legionów Polskich, obrońca Lwowa, więzień NKWD,
kawaler Virtuti Militari (1920) – Dwa listy do Tomasza Lenczewskiego. Dat.
b.m. [Zakopane] 22 II 1979 i 14 III 1979 r. Autograf („Boruta”). Fot. Kart 3, [1],
29,5 x 20,5 cm.
300,Pismo odręczne generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza. Zawiera własnoręcznie spisany życiorys oraz informacje o aktualnym życiu społecznym. Łącznie 7 stron rękopisu. Dołączono reprodukcję
fotografii z 1937 r., przedstawiającą wizytę Związku Legionistów Polskich u kombatantów w Rzymie,
z ambasadorem Alfredem Wysockim, ministrem Galeazzem Ciano i gen. Bolesławem Wieniawą Długoszowskim (15,5 x 11,5 cm). Drobne zagięcia, poza tym stan dobry.

84. Englert Juliusz Ludwik (1927-2010), fotograf i edytor – Projekt pieczątki na
okolicznościowych datownikach. Londyn 1998. Fundacja Sztandarów PSZ; Instytut
Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Trzy ostemplowane koperty ze znaczkami,
11 x 22 – 16 x 23 cm.
120,Z odręczną parafą Juliusza L. Englerta na jednej z kopert. Trzy koperty ostemplowane okolicznościowymi datownikami z okazji 80. rocznicy niepodległości Polski, wydanymi przez Fundację Sztandarów Polskich Sił Zbrojnych przy Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Wydano w ramach
XXVII Serii Sekcji Filatelistycznej. Projekt pieczątki autorstwa J.L. Englerta, członka Rady Naukowej
tegoż Instytutu, autora wielu wystaw. Koperta większa ze śladami zagnieceń, poza tym stan bardzo
dobry.

UNIWERSYTET LWOWSKI. AKADEMIA MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
Adresy gratulacyjne przekazane Uniwersytetowi Lwowskiemu z okazji jubileuszu
250-lecia powstania uczelni, obchodzonego uroczyście w 1912 r. Historię lwowskiej wszechnicy przyjęto liczyć od wystawienia przez Jana Kazimierza w 1661 r.
dyplomu podnoszącego kolegium jezuickie do statusu Akademii.
85. [Uniwersytet Lwowski] – Dyplom gratulacyjny Towarzystwa dla Popierania Nauki
Polskiej we Lwowie. Dat. 29 V 1912 r. Pergamin, k. 1, 40 x 54 cm.
1200,Podpisy: prezesa Antoniego Małeckiego (1821-1913), profesora i rektora Uniwersytetu Lwowskiego, mediewisty, historyka literatury; wiceprezesa Oswalda Balzera (1858-1933), wybitnego historyka
ustroju i prawa polskiego; sekretarza Przemysława Dąbkowskiego (1877-1950), historyka prawa;
Kazimierza Twardowskiego (1866-1938), filozofa, psychologa, twórcy warszawsko-lwowskiej szkoły filozoficznej; Wiktora Hahna (1871-1859), historyka literatury, bibliografa, profesora Uniwersytetu
Lwowskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Warszawskiego; Rudolfa Zubera
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85. Dyplom Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej we Lwowie. 1912.
(1858-1920), geologa i podróżnika; Emanuela Macheka (1852-1930), okulisty, pioniera leczenia jaglicy.
Tekst kaligrafowany, ozdobnik z Orłem, inicjały. Stan bardzo dobry.

86. [Uniwersytet Lwowski] – Dyplom gratulacyjny Lwowskiego Związku Okręgowego
Towarzystwa Szkoły Ludowej. Dat. 29 V 1912 r. Pergamin, k. 1, 32 (całość 40) x
44 cm.
1200,Podpisy: przewodniczącego, dr. Ernesta Adama (1868-1926), prawnika i polityka, jednego z założycieli
TSL, współautora statutu, oraz sekretarza Felicjana Skórskiego. W tekście życzenia, aby Uniwersytet
Lwowski był: „arką czystej wiedzy, twórczynią duchów mądrych i silnych, wzorem młodym pokoleniom,
sercem w sercu narodu”. Tekst kaligrafowany, z przywieszoną na ozdobnych sznurach puszką
z pieczęcią, odciśniętą w laku: „STL Związek Okręgowy we Lwowie”. Ślady składania, stan dobry.

87. [Uniwersytet Lwowski] – Dyplom gratulacyjny Związku Słuchaczów Inżynierii
i Budownictwa Wodnego, Związku Studentów Architektury, Koła Mechaników,
Koła Chemików, Koła Geodetów, Koła Górników. Bez daty. Pergamin, k. 1,
44,5 x 56 cm.
1200,Tekst kaligrafowany w bardzo ozdobnej, wielobarwnej bordiurze, malowanej akwarelą, z motywami
secesyjnymi (sygnowanej monogramem), ozdobionej miniaturami z herbem Polski, herbem Lwowa
oraz monogramem królewskim Jana Kazimierza. Poniżej tekstu sześć podpisów przewodniczących
poszczególnych kół. Ubytki narożników, ślady dziurkowania (po zamocowaniu sznureczka), poza tym
stan bardzo dobry.
(Patrz tablica VI)

88. [Uniwersytet Lwowski] – List gratulacyjny Towarzystwa Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki Lwowskiej do Senatu Uniwersytetu Lwowskiego. Dat. 29 V
1912 r. Pergamin, k. 2, 57 x 44,5 cm.
1200,-
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86. Dyplom Lwowskiego Związku Okręgowego Towarzystwa Szkoły Ludowej. 1912.
Kilkadziesiąt podpisów (zarząd i członkowie towarzystwa). Barwny, secesyjny inicjał i kaligrafowany
nagłówek. Rękopis, karty przewiązane dekoracyjnym sznureczkiem. Drobne zabrudzenia, stan dobry.

89. [Uniwersytet Lwowski] – Dyplom Uniwersytetu Cesarza Franciszka Józefa I
przyznający doktorat prawa Andreasowi Ressigowi. Dat. Lemberg [Lwów] 7 XII
1834 r. Druk ozdobny. Autografy rektora, dziekana i promotora doktoranta oraz
syndyka Uniwersytetu („Joannes de Dobra Dobrzański”; „Georgius Holzgethan”;
„Antonius Haimberger”; „Franciscus Rannacher”). Pieczęć Uniwersytetu woskowa
w metalowej puszce na ozdobnym sznurze. Pergamin, 58,5 x 76,5 cm, ochronna
metalowa tuba z epoki 62,5 x 5,5 x 16 cm.
1800,Z odręcznymi podpisami: rektora Uniwersytetu, dr. prawa Jana de Dobra Dobrzańskiego (ok. 17801836); Georga Holzgethana (1799-1860), dziekana, późniejszego rektora oraz pozostałych. Język
łaciński. Druk ryt. ze stylizowanym liternictwem, ozdobnikami i cesarskim orłem. U dołu pergaminu
przeciągnięty oryg. sznur w barwach cesarstwa austriackiego (czarno-żółty), zakończony metalową,
okrągłą puszką zawierającą odciśniętą w wosku pieczęć uniwersytecką. Pieczęć ze śladami pęknięć,
brak górnego wieczka. Całość w ochronnej metalowej tubie. Stan ogólny dobry.

90. [Akademia Medycyny Weterynaryjnej] – Dyplom lekarski Akademii Medycyny
Weterynaryjnej we Lwowie dla Tytusa Daniela Badowskiego. Dat. Lwów 20 XI
1909 r. Druk ozdobny. Autografy rektora i profesorów uczelni („prof. Josephus
Szpilman”; „prof. Wladimir Kulczycki”; „prof. Paulus Kretowicz”). Pieczęć woskowa
Akademii w metalowej puszce (średnica 7,5 cm) i na ozdobnym sznurze. Pergamin,
42 x 53 cm, ochronna metalowa tuba o dług. 54 cm.
800,Z odręcznymi podpisami ówczesnego rektora tej uczelni prof. dr. Józefa Szpilmana (1855-1920),
pierwszego rektora Akademii, prof. dr. Włodzimierza Kulczyckiego (1862-1963) i prof. Pawła
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89. Dyplom Uniwersytetu Cesarza Franciszka Józefa we Lwowie. 1834.

90. Dyplom lekarski Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. 1909.
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91. M. Konopnicka. Listy do E. Orzeszkowej.

47

92. Z. Nałkowska. Fragment archiwum. Po 1947.

Kretowicza (1882-1921). Język łaciński. Tytus Daniel Badowski (1885-1963) w okresie międzywojennym był lekarzem 1 Pułku Szwoleżerów WP, następnie szefem Służby Weterynaryjnej Dowództwa
Korpusu Ochrony Pogranicza (1925-1939). Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej istniała
w latach 1881-1939. U dołu pergaminu przeciągnięty oryg. sznur w barwach cesarstwa austriackiego
(czarno-żółty), zakończony metalową owalną puszką zawierającą odciśniętą w wosku pieczęć uniwersytecką. W lewym górnym rogu skasowany znak urzędowej opłaty skarbowej. Całość w ochronnej
metalowej tubie. Dodatkowo dołączono indeks studiów uzupełniających T.D. Badowskiego na SGGW
w Warszawie w czterech semestrach lat akademickich 1923/24 – 1924/25 z licznymi autografami
wykładowców (m.in. prof. Jana Rostafińskiego i Stefana Moszczeńskiego) – s. [14] (zapisane),
[10], 20 x 11 cm oraz świadectwo ukończenia przez tegoż kursu mleczarstwa w Krajowej Szkole
Mleczarstwa w Rzeszowie (1908). Zagniecenia i zabrudzenia pergaminu, poza tym stan dobry, odcisk
pieczęci lwowskiej uczelni w bardzo dobrym stanie.

PISARZE I POECI
91. Konopnicka Maria (1842-1910), poetka – Cztery listy do Elizy Orzeszkowej.
Datowane: b.m. [Warszawa], 30 grudnia 1883 r., 12, 24 i 29 stycznia 1884 r. Listy
1-3 stronicowe na k. o wym. 21 x 13,5 cm.
6000,Pisma odręczne poetki z autografami: „Marya Konopnicka”. Korespondencja pomiędzy Konopnicką i Orzeszkową, koleżankami z lat szkolnych, kiedy w latach 1855-1856 uczęszczały do pensji
sióstr Sakramentek w Warszawie. Listy dotyczą głównie pracy Marii Konopnickiej przy przygotowaniu
pisma dla kobiet „Świt”, którego pisarka była redaktorką w latach 1884-1886. „Świt” był nieformalnym
organem kształtującego się wówczas ruchu kobiecego, ważnym wsparciem dla emancypacji kobiet. List
pierwszy (jednostronicowy) zawiera gorące podziękowanie za nadesłany fragment powieści Orzeszkowej pt. „Romanowa” (dotyczącej problemu alkoholizmu, powstałej w grudniu 1883 r., wydrukowanej
w pierwszym numerze „Świtu” w kwietniu 1884 r.). Konopnicka pisze ponadto: „jeszcze się pismo nie
narodziło, już ma nieprzyjaciół”. List drugi (trzystronicowy) także dotyczy pracy nad „Świtem”: „jest
już zatem koncesja na „Świt”. Konopnicka ubolewa nad opóźnieniem wydania pisma, nadal nalega
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na przyjaciółkę, aby przysyłała jej swoje teksty: „Łakoma jestem, chciwa na powieści Twoje, zazdrosna o nie bardzo” (tu wspomina także o powieści „Niziny”, opublikowanej w 1883 r. o życiu
XIX-wiecznej wsi). W liście trzecim (trzystronicowym) Konopnicka z wielkim uznaniem wyraża się
o kolejnym fragmencie „Romanowej” („Łzy mam w oczach...”), chwali Orzeszkową: „Gdzie ty się,
kobieto, nauczyłaś tak rękę na ludzkim sercu kłaść...”. Wspomina również o spotkaniu z wydawcą,
Salomonem Lewentalem w sprawie przedstawienia warunków stawianych przez Orzeszkową. W liście
ostatnim (dwustronicowym) donosi, że wkrótce wyśle do Grodna honorarium za „Romanową” (150 rubli). Wzmiankuje także o jeszcze jednym projekcie co do nowelki (ale to „sekret”). Nieustająco prosi
przyjaciółkę o nowe teksty: „Gdyby to ode mnie zależało tylko, drukowałabym zawsze i ciągle
Orzeszkową, Orzeszkową, Orzeszkową!”. Miejscami drobne zabrudzenia, ślady składania, poza
tym stan dobry.
(Patrz tablica IX)

– Z archiwum Zofii Nałkowskiej –
92. Nałkowska Zofia (1884-1954), pisarka, publicystka i dramatopisarka, posłanka do
KRN oraz na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL – Do zwierzeń i przemówień. Notatki. [I]. Do zwierzeń: dokończenie. Notatki [II], k. [2] (spis treści); ok. 340 (luzem
w skoroszycie), fot. [3], faksymilia; [2] (spis treści), ok. 200, różne formaty kart,
przeważnie 21 x 29,7 cm, całość w tekach tekturowych, 32 x 29 cm.
15 000,Pismo odręczne Zofii Nałkowskiej. Zbiór osobistych zapisków, publicystyki, utworów literackich oraz
materiałów dziennikarsko-literackich, związany głównie z twórczością pisarki po 1947 r. Część archiwum
Nałkowskiej zawierająca brudnopisy tekstów, wykorzystywane na bieżąco notatki; nieopublikowane
wywiady i teksty zarzucone bądź niedokończone, egzemplarze korekcyjne tekstów drukowanych; czystopisy bądź rękopisy włączone do całości po jej śmierci oraz drobne materiały prasowe. Zbiór ten
nie był znany Hannie Kirchner, autorce biografii pisarki oraz redaktorce „Dzienników” Nałkowskiej
(t. VI, cz. 1-3: 1945-1954. Warszawa 2001). Wśród kilkudziesięciu tytułów na uwagę zasługują: fragmenty związane z „Dziennikami” („Zwierzenia”); przedmowa do nowej edycji „Niecierpliwych”; szkice
publicystyczne na temat literatury, w tym dla zagranicznych wydawców (np. Literatura pod okupacją dla
„Saturday Review”); przemówienie na sesji Sejmu z 29 XII 1950 (brak odniesienia w „Dziennikach”);
szkice do wypowiedzi na różnych konferencjach zagranicznych; tekst do książki o ojcu Wacławie Nałkowskim oraz zbiór materiałów związanych z tekstami o Józefie Stalinie. Z okresu międzywojennego
pochodzi m.in. odbitka korekcyjna słuchowiska „Noce Teresy” (1935); przemówienia o „Patronacie”
[organizacja pomocy więźniom politycznym] i w PEN Clubie (dla Julije Benešicia). Gdzieniegdzie na
kartach charakterystyczne dla autorki rysunki kobiecych twarzy, a także notatki z życia codziennego
(np. o ilości wypalonych papierosów w Ciechocinku). Po śmierci Nałkowskiej Wilhelm Mach (19161965), prozaik i ówczesny redaktor „Nowej Kultury”, zaprzyjaźniony z pisarką, która wyznaczyła go
jednym z czterech kuratorów swojej spuścizny, dokonał przeglądu i skompletowania tych materiałów
oraz ponumerował strony (daty dzienne z lat 1955-1956 na marginesach spisów i osobnych wkładkach
oraz adnotacje dodatkowe, w tym ołówkowe dopiski „przepisane”). Materiały otrzymała następnie
Anna Kopczyńska, sekretarka pisarki. Zażółcenia, zagniecenia, zaplamienia kart. Stan ogólny dobry.
Dołączono roboczy spis tytułów i śródtytułów zasadniczych tekstów z oznaczeniem przybliżonej numeracji stron w obu segregatorach.
(Patrz tablica IX)

93. Chłędowski Kazimierz (1843-1920), polityk, minister ds. Galicji, historyk sztuki,
autor wielu książek dotyczących renesansu włoskiego oraz skandalizujących
pamiętników – List do nieznanej osoby, dat. Wiedeń 7 V 1907 r. Autograf („K. Chłędowski”), k. [1], 17,5 x 11,4 cm.
150,Pismo odręczne Kazimierza Chłędowskiego. Język polski. Dotyczy przekazania adresatowi fotografii
Chłędowskiego, z inicjatywy Alfreda Wysockiego (1873-1959), przyszłego dyplomaty. Stan bardzo
dobry.

94. Gomulicki Juliusz Wiktor (1909-2006), historyk literatury, wybitny znawca poezji
Cypriana Norwida, varsavianista – List do Józefa Chudka. Dat. Warszawa 7 IX
1990 r. Maszynopis z odręcznymi dopiskami, k. [2], 20,5 x 14,5 cm oraz koperta;
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94. J. W. Gomulicki. Dedykacja. 1997.
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95. R. Kołoniecki. Rękopis poematu „Sen bez snów”. 1942.

książka: Gomulicki Juliusz Wiktor. Kępa niezapominek. Przygoda z zagadkowym
rękopisem Norwida. Podkowa Leśna 1996. Koło Podkowy – Spółka Poetów, s. 97,
tabl. ilustr. [5], 19 cm, opr. wyd. brosz., z odręczną dedykacją autora dla Aleksandra
Gieysztora.
600,List wybitnego historyka literatury, varsavianisty, bibliofila Juliusza Wiktora Gomulickiego do Józefa
Chudka (1908-1996), bibliotekarza, bibliofila, kolekcjonera, pisarza i varsavianisty. Dotyczy pracy nad
książką „Kępa niezapominek”, zawiera prośbę o pomoc w ustaleniu dokładnej daty powiadomienia Gomulickiego o kolekcji autografów Józefa Zaborskiego (1859-1939), współzałożyciela Fabryki Ołówków
w Pruszkowie, znajdującej się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Dołączono trzy wycinki z prasy z okresu
międzywojennego (jak pisze Gomulicki w liście: „dla przypomnienia naszej młodości”) oraz odręcznie
adresowaną kopertę z adresami nadawcy (żoliborskim Gomulickiego) oraz adresata i skasowanymi
znaczkami. Książka Gomulickiego z jego odręcznymi poprawkami, dla karcie tytułowej odręczna
dedykacja autora dla Aleksandra Gieysztora (1916-1999), historyka, wieloletniego dyrektora Zamku
Królewskiego w Warszawie. Na karcie przedtytułowej wklejona karta z odręcznym listem Gomulickiego do Gieysztora, z przeprosinami za przetrzymanie pożyczonej książki (w rewanżu Gomulicki
ofiarowuje książkę „Kępa niezapominek”). Wklejony ekslibris Gieysztora oraz Lecha Kokocińskiego.
Dołączono kolorową fotografię Juliusza Wiktora Gomulickiego ze spotkania bibliofilskiego. Stan
wszystkich materiałów dobry.

95. Kołoniecki Roman (1906-1978), poeta, tłumacz – Rękopis poematu „Sen bez
snów”. Dat. Stawisko, 1 V 1942 r. K. luzem [31], 10 x 14 cm, w kopercie z dedykacją autora dla Józefa Chudka. Dat. Warszawa 18 V 1968 r. 11 x 16 cm;
oraz książka z dedykacją autora dla Józefa Chudka: Kołoniecki Roman. Sen
bez snów. Poematy i wiersze z przeszłości. Warszawa 1968. Państwowy Instytut
Wydawniczy, s. 124, 17 cm, opr. wyd. pł. z obwolutą.
1200,Rękopis poematu „Sen bez snów”, napisanego w Stawisku w 1942 r. przez Romana Kołonieckiego,
poetę i tłumacza, głównie literatury francuskiej. Kołoniecki zadebiutował w 1925 r. na łamach „Skamandra”, w latach 30. był redaktorem tygodników „Pion” i „Droga”. W czasie wojny zaangażowany
w tajne nauczanie, był domownikiem Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Na kopercie
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odręczna dedykacja Kołonieckiego: „Panu Józefowi Chudkowi ten pierwszy „czystopis” poematu,
który (subiektywnie) wysoko cenię – z serdecznością ofiarowuję”. Na karcie przedtytułowej tomiku wierszy (zawierającego także poemat „Sen bez snów. Stance polskie spod gruzów wojennych”)
odręczna dedykacja autora: „Panu Józefowi Chudkowi – te wiersze pisane w konwencji, którą już
dawno porzuciłem – ofiarowuję serdecznie Roman Kołoniecki”, dat. Warszawa 8 V 1968. Józef Marian
Chudek (1908-1996), bibliotekarz, bibliofil, kolekcjoner, pisarz i varsavianista. Stan dobry.

96. Krček Franciszek (1869-1916), językoznawca i folklorysta – List do profesora Wilhelma Bruchnalskiego. Dat. Zakopane, 1 IV 1912 r. Pismo odręczne z autografem.
K. [8], 20 x 13 cm, koperta.
180,List Franciszka Krčeka, uczonego pochodzenia czeskiego pracującego we Lwowie, współzałożyciela
Towarzystwa Ludoznawczego, członka zarządu Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, współredaktora „Ludu”, do profesora Wilhelma Bruchnalskiego (1859-1938), historyka literatury, wybitnego
znawcy twórczości Mickiewicza, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Krček zwraca się
z prośbą o wypożyczenie podobizny Romana Pilata (1846-1906), rektora Uniwersytetu Lwowskiego,
w celu wykonania tablicy pamiątkowej w imieniu Towarzystwa Mickiewiczowskiego. Poza tym pisze
o przerwanej z powodu choroby pracy nad bibliografią „Przewodnika naukowego i literackiego” dla
„Stulecia Gazety Lwowskiej” (wydana ostatecznie w 1914 r.) oraz o odczycie profesora Bruchnalskiego na temat „Krasiński jako wizjoner”. Dołączono odręcznie adresowaną kopertę ze skasowanym
znaczkiem oraz nalepką Macierzy Szkolnej Ks. Cieszyńskiego. Stan listów dobry, koperta rozerwana.
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WIEK XV-XVIII
– Najstarsza mapa z nazwą „Polonia” –
97. [Polska – Europa] – Mapa Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. H. Schedel.
1493 r.
30 000,Drzeworyt; 39 x 58 (pl. 46 x 63)
Najstarsza mapa, na której pojawia się nazwa „Polonia” (Polska). Mapa terenów Europy środkowej
i wschodniej, od Renu po Morze Czarne, od Alp po Skandynawię i Wyspy Brytyjskie. Na ziemiach
polskich zaznaczono rzeki Wisłą i Wartę, miasta: Lwów, Kraków, Gdańsk. Na odwrocie tekst niemiecki. Mapa pochodzi z jednego z najsławniejszych inkunabułów: „Liber chronicarum...”, wydanego
przez norymberskiego wydawcę i drukarza Antona Kobergera. Tekstom Hartmanna Schedla, lekarza,
historyka, humanisty, towarzyszyły drzeworyty wykonane przez Wilhelma Pleydenwurfa oraz Michaela
Wohlgemutha. To oni prawdopodobnie rytowali oferowaną mapę. Jej autorem jest Hieronim Münzer
(1437-1508), norymberski fizyk i astronom, na podstawie rękopiśmiennej mapy Mikołaja z Kuzy (14011464), kardynała Cusanusa, niemieckiego filozofa i teologa, wykonanej ok. 1450 r. Po konserwacji
(minimalne ubytki pap. w miejscu składania uzupełnione), stan dobry. Wielka rzadkość!!!
(Patrz tablica I)

98. [Polska] – „Poloniae finitimarumque locorum descriptio auctore Wenceslao
Godreccio Polono”. A. Ortelius. 1587 r.
3000,Miedzioryt kolorowany w epoce; 37,5 x 50 (pl. 42 x 53,5)
Na odwrocie francuski opis geograficzny Polski, Litwy i Podola (z powołaniem się na Zygmunta Herbersteina). Mapa wydana za życia jej autora, polskiego kartografa Wacława Grodeckiego (ok. 1535-1591),
zamieszczana była w kolejnych wydaniach atlasu sławnego geografa i wydawcy Abrahama Orteliusa
(1527-1598). Stan trzeci, z dodaną nazwą śląskiego miasteczka Byczyna (aktualizacja treści mapy
dokonana po bitwie o sukcesję tronu polskiego po śmierci Stefana Batorego, pomiędzy wojskami
Jana Zamoyskiego, stronnika Zygmunta III Wazy, a oddziałami arcyksięcia Maksymiliana Habsburga).
Stan bardzo dobry. Stary kolor.
Lit.: K. Kozica, Imago Poloniae (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), t. II, s. 27, poz. K7/3

99. [Polska] – „Nova totius Regni Poloniae Magni Ducatus Lithuaniae... delineatio per
G. le Vasseur de Beauplan...”. J. Sandrart. Ok. 1675 r.
30 000,Miedzioryt kolorowany w epoce; 40 x 51,5 (pl. 43,8 x 54,3)
Mapa ziem Rzeczypospolitej z portretem Jana III Sobieskiego, podtrzymywanym przez zrywającego
się do lotu Orła, dzierżącego w szponach herb Polski. Jan III przedstawiony jako zwycięzca w antykizowanej zbroi z wieńcem wawrzynu na głowie, wkrótce po koronacji i wielkim zwycięstwie nad
wojskami tureckimi pod Chocimiem. Dekoracyjne kartusze, w tym tytułowy, z licznymi panopliami. Mapę
sztychował i wydał w Norymberdze, znający Polskę Jakob Sandrart (1630–1708), malarz i rytownik
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98. A. Ortelius. Mapa Polski. 1587.

przebywający przez pewien czas w Gdańsku, gdzie był uczniem Wilhelma Hondiusa. Tam też prawdopodobnie spotykał się z G. le Vasseur de Beauplanem, zapoznając się z jego pracami kartograficznymi
i wykorzystując je do niniejszej mapy. Stan I lub II mapy, różniący się niewielkimi zmianami w treści
kartograficznej (w stanie II dodano nazwy rzek na ziemiach ukraińskich). Zasadniczej zmiany mapy
dokonano w 1697 r., kiedy to portret Sobieskiego zastąpiono wizerunkiem Augusta II. Po niewielkiej
konserwacji (głównie w miejscu atlasowego składania), zabrudzenia marginesów. Mocna odbitka na
grubym papierze. Mapy J. Sandrarta z portretem króla Jana III Sobieskiego należą do dużych
rzadkości antykwarycznych.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 33, poz. K 9/1 i 2, ilustr.
(Patrz tablica XI)

100. [Polska] – „Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae, Voliniae, Podoliae, Ucraniae,
Prussiae, Livoniae et Curlandiae”. F. de Wit. Przed 1689 r.
2400,Miedzioryt kolorowany; 48 x 55 (pl. 51 x 58,5)
Efektownie kolorowana mapa ziem Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tytuł oraz autor
na draperii podtrzymywanej przez putta. Mapa opracowana i opublikowana przez Fredericka de Wita
(1630-1706), jednego z najbardziej znanych niderlandzkich kartografów i rytowników. Charakterystyczną
cechą jego wydawnictw było ciągłe uzupełnianie treści map, stąd istniejąca duża liczba wariantów
tej samej mapy. Stan czwarty (po wydrapaniu jednego ze statków na Bałtyku; wydanie 1. 1670 r.).
Po konserwacji (marginesy uzupełnione, zdublowana na pap.), stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 81, poz. K32/4

101. [Polska] – „Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae. Nova et exacta Tabula
ad mentem Starovolcii (!) descripta.” J. B. Homann. Ok. 1707 r.
1200,Miedzioryt kolorowany; 49,5 x 57 (w świetle oprawy 53 x 61)
Wczesna mapa opracowana i wydana przez jednego z najwybitniejszych niemieckich kartografów
Johanna Baptista Homanna (1664-1724), założyciela sławnej, najważniejszej firmy wydającej mapy
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100. F. de Wit. Mapa Polski. Przed 1689.

w XVIII-wiecznych Niemczech. Stanowi przykład uaktualnia treści mapy w zależności od rozwoju sytuacji politycznej (w stanie pierwszym w kartuszu umieszczono portret Augusta II Mocnego). Oferowana
mapa przedstawia ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w najobszerniejszych granicach „od morza
do morza”. W kartuszu tytułowym w pięciopolowej tarczy herby Polski i Litwy oraz pozostawione
puste miejsce, do uzupełnienia herbem nowego króla, który wyjdzie zwycięsko z wojny o tron
Polski. Nad draperią podtrzymywaną przez wojownika i putta wizerunek trzech uli i walczących ze
sobą dwóch rojów pszczół, symbolizujących walkę Stanisława Leszczyńskiego z Augustem II Sasem,
dwóch pretendentów do tronu polskiego. Stan trzeci z pierwszej płyty, z nowym kartuszem tytułowym
(dwie królowe matki w zwieńczeniu). Mapa przycięta do odcisku płyty, naklejona na karton oprawy
z dorysowaną ramką. Ślady składania, drobne ubytki pap., drobne zabrudzenia i dopiski piórem.
Oprawiona w ramę 57 x 65 cm. Rzadkie.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 50, poz. K16/2

102. [Polska] – „Nouvelle carte du Royaume de Pologne…”. H. A. Châtelain. 17141735 r.
2200,Miedzioryt kolorowany w epoce; 51 x 58 (w świetle oprawy)
Jedna z map Polski pochodząca z atlasu „Atlas historique”, wydawanego w Amsterdamie w latach
1714-1735 przez Henri Abrahama Châtelaina (1684-1743). W atlasie, poza mapami, umieszczone
były również ryciny i tabele genealogiczne dotyczące m.in. historii Polski. Stan dobry, oprawiona
w dekoracyjną ramę 72 x 79 cm (drobne uszkodzenia ramy). Patrz poz. 152.

103. [Polska i Litwa] – „Poloniae & Lithuania accurante curatius”. J. Ch. Weigel.
Ok. 1715 r.
1300,-
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102. H. A. Châtelain. Mapa Polski. 1714-1735.
Miedzioryt kolorowany; 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, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, poz. K 8/7

104. [Polska] – „Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae...”. M. Seutter.
Po 1741 r.
2200,Miedzioryt kolorowany; 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

105. [Polska – mapa podróżna] – „Polnische Reise Karte... von Dresden nach
Warschau...”. Spadkobiercy J. B. Homanna.1751 r.
800,Miedzioryt kolorowany liniowo; 46,5 x 38, (pl. 56 x 64)
Dwuczęściowa mapa przedstawiająca dwie trasy dyliżansów pocztowych z Drezna do Warszawy,
łączących stolicę z siedzibą króla Augusta III w Saksonii. Wydana w Norymberdze przez oficynę
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104. M. Seutter. Mapa Polski. Po 1741.

spadkobierców Jana Baptysty Homanna w 1751 roku w atlasie podróżnym „Reise Atlas”. Pierwszy
szlak prowadzi przez Wrocław i Piotrków Trybunalski, drugi zaś przez Leszno i Kalisz. Na mapach
zaznaczono miasta, wsie, osady, stacje pocztowe (przystanki dyliżansów pocztowych). W nocie wydawniczej podano odległości w milach, jak również czas trwania podróży (ponad 136 godzin!). Ślad
składania, drobne uszkodzenia i zabrudzenia szerokich marginesów, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Imago Poloniae, t. I, poz. H32/1

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

700,-

Miedzioryt kolorowany; 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.

107. [Polska] – „Regni Poloniae Magni Ducatus Lituaniae. Nova Mappa Geographica
Concessu Borussorum Regis” (24 arkusze). T. Ph. von Pfau. 1770 r.
4000,Miedzioryty; 24 arkusze, różne wymiary, ok. 48 x 53 cm
Mapa Rzeczypospolitej na 24 arkuszach, rytowana w 1770 r. w Berlinie przez Christiana Beniamina
Glassbacha (1724-1779). Jej domniemanym autorem jest Theodor Philipp von Pfau (1725-1794), pruski
kartograf wojskowy. Na karcie XXI kartusz tytułowy z herbem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (z Orłem, Pogonią i Ciołkiem). Arkusze mapy przeznaczone do sklejenia, numerowane,
na arkuszu V legenda. Na kilku kartach kolorowanie liniowe. Zabrudzenia, miejscami intensywniejsze,
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106. L. Brion de La Tour. Mapa Polski. 1766.

kilka plansz z obciętymi marginesami, zagniecenia i ślady składania, uszkodzenia krawędzi, dopiski
piórem. Brak planszy nr 1.
(Patrz tablica XI)

108. [Polska] – „Royaume de Pologne” oraz „Royaume de Pologne divisé et corrigé selon les partages faits en 1772, 1793 et 1795, entre la Russie, la Prusse
et l’Autriche” (dwie mapy). D. Robert de Vaugondy, Ch. F. Delamarche.
Ok. 1795 r.
1200,Dwie mapy współoprawne: miedzioryty kolorowane; 24 x 28 (25,5 x 29,5 w świetle oprawy) oraz
24,5 x 28,5 (25,5 x 29,5 w świetle oprawy)
Dwie mapy ukazujące ziemie polskie u schyłku XVIII w., z oznaczonymi kolorem zaborami. Są to
pomniejszone wersje mapy Rzeczpospolitej z 1762 r., opracowanej przez Didiera Roberta de Vaugondy (1723-1786), syna Gilles’a, nadwornego geografa króla Stanisława Leszczyńskiego oraz
Ludwika XV. Zamieszczane w „Nouvel atlas portatif” przez sukcesora Roberta de Vaugondy, Charles’a-François Delamarche (1740-1817), do ok. 1817 r. Mapy rytowane przez E. Dussy’ego. Stan dobry,
oprawione w ramkę 38 x 72,5 cm (z mosiężną tabliczką z opisem).
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 107, poz. K 47/7 i 10 (stan trzeci i szósty)

109. [Polska] – „La Polonia divisa nelle sue antiche province...” G. M. Cassini.
1797 r.
5000,Miedzioryt kolorowany w epoce; 63,5 x 91 (pl. 74 x 103)
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108. D. Robert de Vaugondy, Ch. F. Delamarche. Dwie mapy Polski. Ok. 1795.
Monumentalna mapa wyrytowana na czterech arkuszach (tu sklejonych), każdy z osobnym, dekoracyjnym kartuszem tytułowym ze sceną polowania (wykonanym w technice akwaforty). Giovanni Maria
Cassini (1745-ok. 1824), malarz i rytownik włoski, dokonał przeróbki i pomniejszenia mapy Rizzi Zannoniego z 1772 r. Bardzo dokładna mapa została wydana w Rzymie, zamieszczona w dziele „Nuovo
Atlante Geografico Universale...”. Szerokie marginesy, stan bardzo dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 152, K 68/1, ilustr.
(Patrz tablica X)

110. [Polska] – „A new map of the Kingdom of Poland with its dismembered provinces
and the Kingdom of Prussia”. R. Laurie, J. Whittle. 1799 r.
1200,Miedzioryt kolorowany; 49 x 66 (pl. 53,5 x 73)
Mapa ziem polskich po trzecim rozbiorze, opracowana przez londyńskiego wydawcę Roberta Sayera
(1725-1794) na podstawie mapy Thomasa Kitchina (1718-1784). Stan trzeci, opublikowany w 1799 r.
przez londyńskie wydawnictwo Laurie & Whittle, założone w 1794 r. Po prawej stronie kartusza tytułowego legenda odnosząca się do trzeciego rozbioru, dodano także nowe granice po 1795 r. W kartuszu
tytułowym informacje o liczbie ludności w trzech zaborach. Verso blanco. Atlasowe składanie, drobne
zabrudzenia i uszkodzenia marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 139, poz. K61/7

111. [Księstwo Poznańskie] – „Palatinatus Posnaniensis in Maiori Polonia primarii
nova delineatio”. J. Blaeu. Po 1645 r.
1500,Miedzioryt kolorowany; 42 x 53 (pl. 49 x 62)
Bardzo dekoracyjna mapa Księstwa Poznańskiego, opracowana przez Jerzego Freudenhamera, urodzonego we Wschowie, lekarza wojewody poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego (1609-1655), któremu
zadedykował tę mapę (obszerna dedykacja w ozdobnym kartuszu, z tarczą herbową pod koroną
hrabiowską). Mapa wydana po raz pierwszy w Amsterdamie w oficynie Joana Blaeu’a (1596-1673)
w 1645 r., rytowana przez Gerarda Coecka (wg katalogu zbiorów T. Niewodniczańskiego stan pierwszy
mapy znany jest tylko z literatury). Jest to pierwsza szczegółowa mapa Wielkopolski, oparta na
obliczeniach szerokości geograficznej i pomiarach odległości między miejscowościami. Wielokrotnie
przerabiana i kopiowana przez cały XVII wiek, zamieszczana w atlasach Blaeu’a od 1662 r. (stan
drugi). Bogato zdobione kartusze: tytułowy z puttami i festonami, dedykacyjny, w prawym górnym rogu
herb Polski pod koroną królewską. Na odwrocie tekst hiszpański poświęcony Polsce. Niewielki ślad
zalania w części lewej (poza mapą), poza tym stan dobry. Pięknie kolorowana mapa.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 178, poz. K82/1

112. [Pomorze Zachodnie] – „Nova Illustrissimi Ducatus Pomeraniae Tabula”. H. Hondius i J. Janssonius. 1640-1645 r.
1800,-
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112. H. Hondius i J. Janssonius. Pomorze Zachodnie. 1640-1645.
Miedzioryt kolorowany; 38,2 x 49,2 (pl. 43,5 x 55)
Na Bałtyku tarcza z herbami dziewięciu prowincji Księstwa Pomorskiego, cztery wizerunki żaglowców,
trzy róże wiatrów. W lewym górnym rogu w ramce portret ostatniego księcia pomorskiego Bogusława XIV Młodszego. Ozdobne kartusze: tytułowy (z alegorią rolnictwa) i skalowy (z postaciami
geografów). Przeróbka wielkiej mapy niemieckiego kartografa Eilharda Lubina (1565-1621), opracowana przez Henricusa Hondiusa, poprawiona przez pomorzanina Friedricha Palblitzke. Wydana przez
Joannesa Janssoniusa van Waesberge (ok. 1616-1681). Na odwrocie tekst niderlandzki dotyczący
Księstwa Pomorskiego (m.in. o Szczecinie). Po konserwacji (drobne ubytki marginesów uzupełnione),
atlasowe składanie, poza tym stan dobry. Wyjątkowo dekoracyjna mapa.
Lit.: P. Mojski, Cartographia Rappersviliana Polonorum, Rapperswil 1995, s. 343, poz. 12.

113. [Prusy] – „Prussiae nova tabula”. M. Merian. Połowa XVII w.

1500,-

Miedzioryt kolorowany; 29,3 x 36 (pl. 32,5 x 39)
Mapa Prus, obejmująca wybrzeże Bałtyku (od Żarnowca po Połągę), a także współczesne Warmię
i Mazury (na południu sięgając po Toruń). Na tle morza legenda, poza tym kartusz tytułowy, róża
wiatrów i sylwetki żaglowców. Mapa wydana we Frankfurcie nad Menem przez Mateusza Meriana
(1593-1650), zamieszczona w dziele „Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae...”. Przedarcia marginesów podklejone, nieznaczne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

114. [Pomorze Gdańskie i Prusy] – „Regnum Borussiae Gloriosis auspiciis Serenissimi
et Potentissimi Prin. Friderici III...”. J. B. Homann. Po 1740 r.
1300,Miedzioryt kolorowany; 49,5 x 58,5 (pl. 53,5 x 59,5)
Mapa Wybrzeża Bałtyckiego, obejmująca tereny od Łeby na zachodzie po Połągę na wschodzie,
oraz Prus i Pomorza (po Toruń na południu). Uwagę zwracają ukazane fortyfikacje większych miast
pruskich, m.in.: Gdańska, Elbląga, Malborka, Lidzbarka Warmińskiego oraz po raz pierwszy zaznaczone drogi pocztowe. W centrum ryciny niezwykle dekoracyjny, rozbudowany kartusz z tytułem na
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114. J. B. Homann. Pomorze Gdańskie i Prusy Wschodnie. Po 1740.
draperii podtrzymywanej przez putta i postacie alegoryczne (m.in. Atenę i Famę), z herbami oraz mapą
z zaznaczonymi posiadłościami Hohenzollernów. W medalionie portret nowego władcy, koronowanego w 1740 r. Fryderyka II Wielkiego. Mapa wydana po raz pierwszy w Norymberdze w 1701 r.
z okazji koronacji Fryderyka I Hohenzollerna (jako elektor Brandenburgii Fryderyk III) na pierwszego
króla Prus, opracowana przez Jana Baptystę Homanna (1664-1724), jednego z najwybitniejszych
kartografów niemieckich (dla tego władcy dedykacja w kartuszu tytułowym). Verso blanco, atlasowe
składanie. Drobne zabrudzenia, stan dobry.

115. [Śląsk] – „Silesia Ducatus A Martini Helwigio Nissensi descriptus”. J. Blaeu.
Po 1634 r.
1800,Miedzioryt kolorowany w epoce; 38,5 x 50 (pl. 52,5 x 65)
Mapa opracowana na podstawie wydanej w 1561 r. pierwszej mapy Śląska autorstwa Martina Helwiga
(1516-1574), która służyła jako podstawa wiadomości o Śląsku aż do połowy XVIII w., przedrukowywana i przerabiana przez wielu wydawców map, m.in. Orteliusa, rodzinę Blaeu’ów i Janssoniusa.
Egzemplarze opisywane w literaturze różnią się tekstem na odwrocie (tu tekst francuski, początek
którego brzmi: „Description de la Silesiae....”). Ozdobny kartusz tytułowy z postaciami alegorycznymi
(symbole rolnictwa, m.in. uprawy winorośli oraz myślistwa), w prawym górnym rogu herb Śląska.
Wydana w Amsterdamie przez Joana Blaeu’a (1596-1673). Niewielkie zabrudzenia szerokich marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Silesiae z kolekcji T. Niewodniczańskiego, opr. Mariusz Dworsatschek. Wrocław 2002,
s. 37, poz. 26

116. [Śląsk] – „Silesia Ducatus”. G. Gualdo Priorato. 1672 r.
Miedzioryt kolorowany; 36,5 x 47 (pl. 38,5 x 50)

1200,-
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117. F. J. Maire. Rzeki południowej Polski. Koniec XVIII w.

Mapa Śląska (będąca przeróbką mapy Martina Helwiga z XVI w.), wydana przez Mattea Cosmerovio, zamieszczona w dziele historiografa cesarza Leopolda I Galeazza Gualdo Priorato (1606-1678)
pt. „Historia di Ferdinando Terzo Imperatore”, wydanym w Wiedniu. Legenda w prawym górnym rogu,
na falującej wstędze. Obejmuje obszar od Krakowa po Frankfurt, z zaznaczonymi Karkonoszami.
Po konserwacji (fragment lewego marginesu uzupełniony), stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Imago Silesiae, s. 40, poz. 28

117. [Rzeki południowej Polski] – Pięć map z atlasu „Kartensammlung Gewässeroder Kanalbaukarte von Österreich unter Kaiser Joseph II”. F. J. Maire. Koniec
XVIII w.
10 000,Pięć miedziorytów; śr. o wym. 52 x 40 (pl. 72 x 54)
Pięć map (z tego 3 obejmujące obszar południowej Polski), opracowanych przez wiedeńskiego
inżyniera i geografa François Josepha Maire’a (1738 – po 1788). Na tablicy I kanał łączący rzekę Kupę
z Morzem Adriatyckim (tereny współczesnej Chorwacji). Na arkuszu II połączenie rzek Sawa i Drawa
na Bałkanach. Tablica III ukazuje połączenie rzek Poprad i Wag (na terenie współczesnej Słowacji); tu
zaznaczono m.in. Nowy Targ i Tatry. Na kolejnej tablicy ukazano połączenie rzek Poprad, Dunajec
i Wisłok. Mapa ta obejmuje obszar od Nowego Sącza po Sanok, zaznaczono m.in. Rzeszów, Krosno, Biecz. Na ostatniej karcie pokazano kanały łączące San, Bug i Dniestr; tu zaznaczono miasta:
Przemyśl, Jarosław, Lwów, Stryj, Sambor, Chyrów. Na każdej mapie objaśnienia w języku francuskim
i niemieckim oraz przekrój ukazanego regionu. Ślady składania, drobne zabrudzenia, przedarcia szerokich marginesów (podklejone), poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica X)

118. [Dunaj] – „Le Cours du Danube depuis sa source ...” G. Sanson i A. H. Jaillot.
1693 r.
6000,Miedzioryt kolorowany; 60 x 122 (w świetle oprawy)
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118. G. Sanson i A. H. Jaillot. Dunaj. 1693 (mapa opublikowana po wiktorii wiedeńskiej).

Bardzo dekoracyjna, monumentalna mapa wydana przez znaną firmę Alexisa Huberta Jaillota we współpracy z Guillaume’em Sansonem, w charakterystycznym dużym formacie, z bogatym, dekoracyjnym
kartuszem. Stanowi powtórzenie mapy Coronellego i Nolina (patrz poz. następna), wzbogacone o widoki
twierdz. Ukazuje ziemie leżące nad Dunajem, począwszy od jego źródeł w południowo-zachodnich
Niemczech (w lewym górnym rogu mapka okolic źródeł), aż po ujście do Morza Czarnego. Obejmuje
tereny Środkowej Europy (ziemie współczesnych: Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Serbii,
Bułgarii, Rumunii, Mołdawii i Ukrainy), aż po Kraków na północy, Wenecję na zachodzie, Konstantynopol na południu i zachodnie wybrzeże Morza Czarnego. W dolnej części ryciny 5 widoków miast,
ważnych twierdz okresu walk z Turkami, wraz z krótkimi opisami: Oradea, Nagykanizsa, Segedyn,
Belgrad, Timisoara, oraz mapka Bosforu z Konstantynopolem. Mapa opublikowana po wiktorii wiedeńskiej, ze wspaniałym, alegorycznym kartuszem, sławiącym triumf chrześcijaństwa nad islamem
(postać upokorzonego Turka trzymającego w ręku Koran) oraz personifikacjami rzek: Dunaju, Drawy
i Sawy. Nad tytułem portrety przedstawicieli antytureckiej Ligii Świętej i wodzów zwycięskiej koalicji:
Innocentego XII, Leopolda I, Józefa I i Maksymiliana II oraz Jana III Sobieskiego. J. Widacka w książce
„Jan III Sobieski w grafice” pod poz. 107 opisuje kartusz jako „Tableau z portretami władców Europy”.
Mapa sklejona z trzech arkuszy, papier pożółkły, poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę. Rzadkie.

119. [Dunaj] – „Le Cours du Danube depuis sa source ...” V. M. Coronelli, J. B. Nolin.
1716 r.
3800,Miedzioryt kolorowany w epoce; 46 x 121,5 (pl. 51,5 x 124,5)
Bardzo dekoracyjna mapa w dużym formacie, z bogatym kartuszem. Ukazuje ziemie leżące nad Dunajem, na północy sięgając aż po Małopolskę i Ziemię Lwowską (zaznaczone liczne miejsca związane
z królem Janem III, m.in. Olesko, Chocim, Jaworów). Mapa opublikowana po raz pierwszy po wiktorii
wiedeńskiej, ze wspaniałym, alegorycznym kartuszem, sławiącym triumf chrześcijaństwa nad islamem
(postać upokorzonego Turka trzymającego w ręku Koran) oraz personifikacjami rzek: Dunaju, Drawy
i Sawy. Nad tytułem portrety przedstawicieli antytureckiej Ligii Świętej i wodzów zwycięskiej koalicji:
Innocentego XII, Leopolda I, Józefa I i Maksymiliana II oraz Jana III Sobieskiego. Mapa opracowana
przez Vincenza Marię Coronellego (1650-1718), mnicha franciszkańskiego osiadłego w Wenecji, założyciela pierwszego w świecie towarzystwa kartograficznego „Accademia Cosmografica degli
Argonauti”, którego członkiem i dobrodziejem był król Sobieski. Współautorem mapy, wydanej
po raz pierwszy w Paryżu w 1688 r., był Jean-Baptiste Nolin (1657-1708), paryski rytownik i wydawca.
Mapa sklejona z trzech arkuszy, po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.

120. [Wołga] – „Nova et accurata Wolgae fluminis ...”. J. Janssonius van Waesbergen,
M. Pitt. 1680 r.
1200,-
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120. J. Janssonius van Waesbergen, M. Pitt. Wołga. 1680.
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 matematyka
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.

121. [Francja] – „Regni Galliae seu Franciae et Navarrae”. Spadkobiercy J. B. Homanna. 1741 r.
400,Miedzioryt kolorowany; 52,5 x 58,5 (pl. 53,5 x 61)
Mapa Francji, z rozbudowanym, dekoracyjnym kartuszem tytułowym, z herbem Burbonów oraz postaciami Minerwy (symbolizującej Francję) i wojownika antycznego (symbolizującego Nawarrę), panopliami, atrybutami sztuki i nauki oraz puttami wyciskającymi wino. Mapa opracowana przez Guillaume’a
Delisle (1675-1726), jednego z czołowych kartografów francuskich, geografa nadwornego króla Ludwika XV, zasłużonego dla rewizji podstaw matematycznych kartografii. Wydana w norymberskiej oficynie
spadkobierców Johanna Baptista Homanna. Verso blanco. Atlasowe składanie, drobne zabrudzenia,
uszkodzenia dolnego marginesu, poza tym stan dobry.

122. [Hiszpania i Portugalia] – „Regnorum Hispaniae et Portugalliae”. J. B. Homann.
Ok. 1720 r.
900,Miedzioryt kolorowany; 50,5 x 60 (pl. 53,5 x 61,5)
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122. J. B. Homann. Hiszpania i Portugalia. Ok. 1720.

Mapa Półwyspu Iberyjskiego, z fragmentem wybrzeża Afryki oraz Francji, a także wyspami na Morzu
Śródziemnym (Majorka, Minorka oraz Ibiza). W prawym górnym rogu dekoracyjny kartusz tytułowy
podtrzymywany przez syreny, z herbami: królewskim oraz regionów Hiszpanii. W lewym dolnym rogu
kartusz skalowy z puttem i festonami (w późniejszych wydaniach tej mapy znacznie skromniejszy).
Wzdłuż górnego marginesu tytuł w języku hiszpańskim. Wydana w norymberskiej oficynie Johanna
Baptista Homanna. Verso blanco. Po konserwacji (przedarcia, zwłaszcza w miejscu składnia, podklejone), stan dobry.

123. [Wielka Brytania, Irlandia] – „Nova totius Angliae, Scotiae et Hiberniae tab.”.
F. de Wit. Koniec XVII w.
1200,Miedzioryt kolorowany; 48 x 56,5 (pl. 53 x 63)
Mapa Wysp Brytyjskich, wraz z fragmentem wybrzeża Francji. Tytuł na wstędze podtrzymywanej
przez nereidy, w lewym górnym rogu herby Szkocji, Anglii i Irlandii. Mapa wydana w Amsterdamie
przez Frederika de Wita (1630-1706), cenionego niderlandzkiego kartografa. Verso blanco. Atlasowe
składanie, drobne zabrudzenia, stan dobry.

124. [Skandynawia] – „Carte des Courones du Nord”. G. Delisle. Połowa
XVIII w.
1500,Miedzioryt kolorowany liniowo w epoce; 89,5 x 60,5 (pl. 94 x 62)
Dużych rozmiarów (sklejona z 2 arkuszy) mapa, obejmująca tereny współczesnych: Norwegii, Szwecji,
Finlandii, Danii, wraz z krajami leżącymi nad Bałtykiem (ziemie polskie sięgają po Poznań i Ciechanów). Ponad mapą drugi tytuł: „Téatre de la guerre des courones du nord, qui comprend les
Royaumes de Danemark, Suede & Norwege &” (nawiązanie do wojny północnej). Dekoracyjny kartusz
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123. F. de Wit. Wielka Brytania, Irlandia. Koniec XVII w.

tytułowy z postaciami alegorycznymi. Mapa opracowana na początku XVIII w. przez Guillaume’a Delisle
(1675-1726), czołowego francuskiego kartografa. Wydana przez oficynę Covensa i Mortiera, działającą
w Amsterdamie. Miejsca atlasowego składania wzmocnione na odwrocie, przedarcia podklejone, zapiski
ołówkiem w treści mapy, poza tym stan dobry.

125. [Europa] – „Europa delineata et recens edita per...”. N. Visscher. Koniec
XVII w.
2400,Miedzioryt kolorowany; 44 x 55 (pl. 54 x 61)
Dekoracyjna mapa Europy, z żaglowcami i stworami morskimi na oceanie. Autorem mapy, kilkakrotnie
publikowanej w końcu XVII w., jest Nicolas Visscher, holenderski kartograf, sztycharz i wydawca map
ze znanej rodziny działającej w Amsterdamie. W prawym dolnym narożniku dedykacja dla Simona
van Hoorn, burmistrza Amsterdamu. Verso czyste. Zabrudzenia, drobne ubytki pap. marginesu uzupełnione (po konserwacji).

126. [Azja] – „Recentissima Asiae delineatio...”. J. B. Homann. II ćwierć
XVIII w.
1500,Miedzioryt kolorowany; 49 x 58 (pl. 53,5 x 60)
Mapa Azji, z naniesionymi najnowszymi ustaleniami geografów (m.in. zmiany w ukazaniu Kamczatki, Wysp Kurylskich, Japonii, Morza Kaspijskiego wg odkryć z 1720 r.). Bardzo dekoracyjny, rozbudowany kartusz tytułowy, z postacią orientalnego władcy przyjmującego hołdy oraz zachodnimi
kupcami ładującymi towary na statki. Mapa wydana po raz pierwszy w 1712 r. przez Jana Baptystę
Homanna (1664-1724), wybitnego niemieckiego kartografa, następnie uaktualniona przez jego syna
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125. N. Visscher. Mapa Europy. Koniec XVII w.

126. J. B. Homann. Mapa Azji. II ćwierć XVIII w.
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127. Antonio Zatta. Stany Zjednoczone – atlas (11 map). 1778.

Johanna Christopha (1703-1730) – w kartuszu tytułowym jego nazwisko, kartusz w prawym górnym
rogu zastąpiony blokiem tekstu. Verso blanco. Po konserwacji, uszkodzenia dolnego marginesu uzupełnione, zdublowana. Dekoracyjna mapa.

127. [Stany Zjednoczone – atlas] – Zatta Antonio. Le Colonie unite dell’America
Settentrionale. Venezia (Wenecja) 1778, k. tyt., k. 11 (mapy – miedzioryty
kolorowane), 39,5 cm, opr. współcz. płsk.
3000,Komplet. Atlas map ukazujących Stany Zjednoczone końca XVIII w., z okresu walk o niepodległość
(bardzo wczesne użycie terminu „Le colonie unite” – kolonie zjednoczone, który pojawił się
w Deklaracji Niepodległości, a także uwzględnienie podziału na 13 stanów). Mapy – miedzioryty
kolorowane liniowo w epoce, śr. o wym. 33 x 44 cm, ukazują poszczególne regiony na południe od
Wielkich Jezior oraz na wschód od Missisipi, częściowo także obszary współczesnej Kanady, poza tym
mapy Jamajki, Wysp Bahama (obok Florydy) i Bermudów (na karcie tytułowej). W treści map zaznaczone siedziby poszczególnych plemion indiańskich, forty oraz liczne informacje historyczne.
Na karcie tytułowej dekoracyjny pejzaż amerykański z żaglowcami u brzegu. Mapy opublikowane
w Wenecji przez Antonio Zattę, księgarza i wydawcę działającego w latach 1757-1797, na podstawie
map wcześniejszych, m.in. Johna Mitchella (1711-1768; mapa Mitchella posłużyła do ustalania granic
po zakończeniu wojny o niepodległość). Mapy wchodziły w skład atlasu publikowanego przez Zattę
w latach 1775-1785 pt. „Atlante Novissimo”. Oprawa współcz., szeroki płsk ze zwięzami i szyldzikami
z tyt. na grzbiecie. Drobne zabrudzenia kart, poza tym stan map dobry.

128. [Stany Zjednoczone] – „Nouvelle Carte des États-Unis, des Haut et Bas-Canada...”. A. H. Brué. 1843 r.
1200,Staloryt, kolorowany liniowo; 67 x 97,5 (cały arkusz)
Imponujących rozmiarów, wczesna mapa Stanów Zjednoczonych (do Gór Skalistych), wraz z fragmentem Kanady, opracowana przez Adriena Huberta Brué (1786-1832), francuskiego geografa i kartografa,
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128. A. H. Brué. Stany Zjednoczone. 1843.

służącego we francuskiej Marynarce, cenionego za dokładność swych prac. Wydana po raz pierwszy
w 1832 r., następnie kilkakrotnie uaktualniana przez paryskie wydawnictwo Charles’a Piqueta. Bardzo
szczegółowa mapa, wraz z drogami oraz szlakami kolejowymi, a także oznaczeniem plemion
indiańskich (wraz z granicami ich terytoriów). Na mapach pobocznych ukazano: okolice Baltimore
i Waszyngtonu; Bostonu; Nowego Jorku; Filadelfii i Trenton; Florydę; zachodnie wybrzeże; kanadyjski
Labrador i Nową Funlandię. W treści mapy liczne teksty (w języku francuskim) poświęcone historii
i geografii regionu. Po konserwacji (zdublowana), stan dobry.

WIEK XIX-XX
129. Kolberg Juliusz. Atlas Królestwa Polskiego. Warszawa 1827. Instytut Litograficzny Szkolny. Map [8] (litografie kolorowane w epoce), 43 x 56 cm,
bez opr.
6000,Komplet map. Pierwszy tak dokładny obraz kartograficzny poszczególnych województw Królestwa
Polskiego, o dużym znaczeniu praktycznym dla urzędów i osób prywatnych. Mapy opracowane przez
Juliusza Kolberga (1776-1831), kartografa, geodetę, profesora miernictwa i geodezji Uniwersytetu
Warszawskiego, wykładowcę w Szkole Wyższej Leśnej i w Instytucie Agronomicznym na Marymoncie,
wydawcę obok ,,Atlasu Królestwa Polskiego” także ,,Mapy pocztowej i podróżnej Królestwa Polski”
oraz cennej ,,Mapy Królestwa Polskiego” (jego synem był słynny Oskar Kolberg, badacz polskiego folkloru). Atlas zawiera mapy województw: mazowieckiego, podlaskiego, augustowskiego, płockiego, lubelskiego, kaliskiego, sandomierskiego, krakowskiego. Mapy litografowane przez Juliusza
Sławińskiego, współpracownika Instytutu Litograficznego Szkolnego. Na każdej karcie tabelaryczne
zestawienie danych statystycznych dla województwa, m.in. o ludności, podziale gruntów, podziałach
administracyjnych (oznaczano wszystkie wsie powyżej 20 domów, różnego rodzaju drogi, a także
kościoły, karczmy, szkoły, papiernie, itp.). Brak opr. wyd. Po konserwacji, obcięte do ramek, miejscami
przetarcia liczka map, zabrudzenia. Rzadkie w komplecie.

130. [Polska] – Gotz Marceli. Mappa Królestwa Polskiego z oznaczeniem odległości
na drogach żelaznych, bitych i zwyczajnych ułożona i litografowana przez...
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129. J. Kolberg. Atlas Królestwa Polskiego (8 map). 1827.

Warszawa 1881. Nakładem Księgarni Gebethnera i Wolﬀa. Mapa (litografia
wielobarwna), 70 x 57 cm (w świetle oprawy).
360,Skala ok. 1:1.008.000. Szczegółowa mapa administracyjno-komunikacyjna Królestwa Polskiego, obejmująca drogi różnej klasy oraz żelazne (także te budowane oraz planowane), z kolorowym oznaczeniem
granicy państwowej i 10 guberni Królestwa Polskiego (podział obowiązujący w latach 1867-1893),
wraz z guberniami granicznymi cesarstwa rosyjskiego. Litografia odbita w zakładzie K. Schoenerta
w Lipsku. Naklejona na płótno w 20 sekcjach. Oprawa z epoki (pł. z tłocz. i złoc.) luzem, naklejona
na odwrocie oprawy. Niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry, oprawiona w ramę 88 x 75 cm.
Lit.: L. Szaniawska, Mapy Królestwa Polskiego. Warszawa 1997, poz. 118.

131. Romer Eugeniusz. Geograficzno-statystyczny atlas Polski. Warszawa-Kraków
1916. Nakł. Polskich Spółek Oszczędności i Pożyczek – Gebethner i Wolﬀ. Zakład
Kartograficzny Freytaga i Berndta, Wiedeń, s. [72], map 32 (kolor.), 33,5 x 36 cm,
teczka wyd. pł. z tłocz.
400,Wydanie 1. Atlas opracowany przez Eugeniusza Romera (1871-1954), twórcę nowoczesnej polskiej
kartografii, na podstawie materiałów zebranych przed I wojną światową. Zawiera dane o środowisku
geograficznym, demografii, składzie wyznaniowym i narodowościowym, przemyśle, rolnictwie, komunikacji i in. Każdej mapie towarzyszy obszerny komentarz. Mapy pokrywają obszar Rzeczypospolitej
przedrozbiorowej oraz Śląska (w sumie 800 tys. km²). Dla zobrazowania kartograficznego różnorodnych zjawisk Romer zastosował tu oryginalną metodę graficzną izarytm, czyli linii równego natężenia
zjawiska (na wzór izoterm). Atlas spotkał się z entuzjazmem polskich naukowców, zaś ze strony
niemieckiej z oskarżeniem o zdradę stanu i żądaniami konfiskaty wydania. Autor postawiony
przed sądem we Lwowie, został uniewinniony, mimo nacisków sztabu niemieckiego, jednakże zakazano wywozu atlasu poza granice Austro-Węgier. Udało się przemycić jeden egzemplarz do Trybunału
Międzynarodowego w Hadze, a drugi do Stanów Zjednoczonych, gdzie doczekał się w 1918 roku
wersji angielskiej i stał się przedmiotem studiów polityków anglosaskich, a w konsekwencji jednym

69

ATLASY. MAPY

130. M. Gotz. Królestwo Polskie. 1881.

131. E. Romer. Atlas Polski. 1916.

z kluczowych dokumentów przy określaniu granic przyszłej Rzeczypospolitej. Tekst, przedmowa i legenda równolegle w języku polskim, niemieckim i francuskim. Zabrudzenia i odbarwienia teki.
Miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

132. Romer Eugeniusz. Powszechny atlas geograficzny. Wydanie drugie ze skorowidzem nazw. Lwów-Warszawa 1939. Książnica-Atlas, s. VIII, 35, [1], map kolor.
57, 30,5 cm, opr. wyd. pł. z tyt. na licu i grzbiecie.
240,Atlas opracowany przez Eugeniusza Romera (1871-1954), wybitnego geografa i kartografa. Istotnymi zmianami w porównaniu do pierwszego wydania było dodanie skorowidza obejmującego
ok. 14 000 nazw oraz trzech rozkładanych fizycznych map Polski. Wydano po zajęciu Zaolzia. Na
mapach części świata zamieszczono mapki Polski w skali mapy głównej, co umożliwia dokonywanie
porównań. Łącznie na 57 planszach przedstawiono 238 map oraz 96 wykresów i diagramów. Według
F. Uhorczaka: „nakład atlasu został prawie w całości zniszczony na skutek działań wojennych”.
Zabrudzenia oprawy, przebarwienia papieru, podklejenia niektórych map, liczne ślady czerwonej kredki,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

133. Janiszewski Michał. Geograficzny atlas Polski dla I i IV klasy gimnazjalnej [mapy
kreślił Tadeusz Garlej]. Wyd. 2. Warszawa 1939. Nakł. autora, s. 16: mapy (kolor.),
30,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Skala (1:200.000 – 1:8.000.000). Atlas szkolny z mapami i mapkami fizjograficznymi, administracyjną,
fizyczną i ogólną, gospodarczymi, ludnościowymi, komunikacyjnymi, krajobrazowymi i wielkich miast.
Mapa ogólna Polski z granicami z 1938 r., a mapa Tatr z korektą granic na Spiszu i Orawie oraz
w Tatrach. Drobne zagięcia okł. i zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry.

134. [Polska] – Mapa samochodowa Polski z planami dróg wyjazdowych Warszawy, Krakowa, Poznania, Lwowa i Łodzi. Warszawa b.r. [1930]. Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski. Zakł. Graf. W. Cukrzyński i S-ka. (Bibljoteka
Automobilisty, No 8). Pap., kolor., 94 x 87 cm (arkusz 96 x 89 cm naklejony na
pł.), po złożeniu 25 x 11 cm.
120,-
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134. Mapa samochodowa Polski. 1930.

136. Sztab Generalny Armii Czerwonej.

Skala 1:1.000.000. Mapa samochodowa opublikowana przez jedną z najważniejszych firm wydawniczych w międzywojennej Polsce. W dolnej części 5 planów miast (Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań
i Lwów), skala 1:100.000, uwzględniających główne drogi wyjazdowe z tych ośrodków. Drobne zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

135. [Polska] – Ostdeutschland. Berlin 1940. Reichsamt für Landesaufnahme. Arkusz
108 x 122 cm (kolorowy, rozkładany), w tece, pł. współcz. (37,5 x 31 cm). 150,Skala 1:800.000. Mapa polityczno-administracyjna tzw. Niemiec Wschodnich, wydana przez Urząd
Rzeszy do Spraw Rejestracji Gruntów. Obejmuje niemieckie tereny wschodnie z tzw. Krajem Warty
i Generalnym Gubernatorstwem oraz obszarami Górnego Śląska i rejencji gdańsko-pomorskiej
wcielonymi do III Rzeszy oraz granicą wschodnią z ZSRR na Bugu i terenami Podlasia wcielonymi
do ZSRR (Łomża, Siedlce, Suwałki i Białystok) na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow z sierpnia 1939 r. (z późniejszymi modyfikacjami). Nazwy geograficzne w języku niemieckim i częściowo
w polskim. Podklejona na odwrocie w miejscach złożeń. Drobne plamki i zażółcenia, poza tym stan
bardzo dobry.

136. Polska – Niemcy – Czechosłowacja – ZSRR. Zespół 7 map Sztabu Generalnego
Armii Czerwonej. 1939-1940. Ark. pap., kolor., składane.
360,Skala 1:500.000. Tytuły poszczególnych arkuszy od głównego miasta kartowanego regionu. Część
map uwzględnia jeszcze przedwojenne podziały polityczne. Wszystkie nazwy zapisane cyrylicą. 1. Arkusz N – 34 – G: [Warszawa], 61 x 49 cm; 2. Arkusz M – 34 – B: [Ljublin] (Lublin), 63 x 50 cm;
3. Arkusz M – 34 – G: [Pieriemyszl] (Przemyśl), 63 x 53 cm; 4. Arkusz M – 34 – W: [Morawska
Ostrawa], 63 x 52 cm; 5. Arkusz N – 34 – W: [Toruń], 62 x 47,5 cm; 6. N – 33 – B: [Sztolp] (Słupsk),
63 x 47 cm; 7. Arkusz M – 33 – G: [Breslau] (Wrocław), 61,5 x 47 cm. Odręczne dopiski kolorowymi
ołówkami. Drobne naddarcia i zagniecenia krawędzi, poza tym stan dobry.

137. [Luftwaﬀe] – Luft-navigationskarte in Merkatorprojektion. Berlin 1940. Herausgegeben vom Generalstab der Luftwaﬀe, płótno, 69 x 57 cm (kolor.).
150,Skala 1:200.000 (dla 51 równoleżnika). Lotnicza mapa nawigacyjna wydana przez Sztab Główny
Luftwaﬀe – arkusz ukazujący teren III Rzeszy (w tym ziemie polskie włączone do Niemiec oraz
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część Generalnego Gubernatorstwa) w 1940 r. Zawiera tabele i przeliczniki nawigacyjne. Na mapie
zaznaczono m.in. obszary objęte zakazem lotów. Odbitka na płótnie brezentowym, zabezpieczonym
przed wilgocią. Zabrudzenia, poza tym stan dobry.

138. [Polska] – Mapa sieci kolejowej R.P. Wyd. 4 (stan 1 III 1951). B.m. [Warszawa]
1951. Wydz. Pomiarowy Dep. Drogowego Min. Kolei. Zakł. Graf. „Nowa Epoka”
w Bydgoszczy. Arkusz 85,5 x 108,5 (kolorowy, rozkładany), 30 x 21 cm.
80,Skala 1:800.000. Mapa połączeń kolejowych w Polsce Ludowej, wydana w celach służbowych. Edycja
mapy nastąpiła przed umową z dn. 15 II 1951 o zmianie granic pomiędzy Polską a ZSRR. Na
arkuszu widnieje jeszcze obszar z linią kolejową od Uhnowa przez Bełz i Krystynopol do Rawy Ruskiej,
który został pod koniec roku wcielony do ZSRR. Pieczęcie: „Do użytku służbowego” oraz „Ekspedycja
Kolej.-Osobowa Katowice”. Ślady składania, zagniecenia i podklejenia w miejscach złożeń na odwrocie
mapy. Gdzieniegdzie zabrudzenia na krawędziach, poza tym stan dobry.

139. [Śląsk Górny] – Zwoliński Alojzy. Województwo śląskie. Mapa dróg bitych. Katowice b.r. [1934]. Nakł. Księgarni T. Mikulski. Arkusz mapy 92 x 69 cm (kolorowy,
rozkładany), 11,5 x 17,5 cm.
100,Skala 1:250.000. Mapa komunikacyjna województwa śląskiego II Rzeczypospolitej. Rzeźbę terenu
odwzorowano za pomocą poziomic i punktów wysokości. Mapka poboczna z okolicami Huty Królewskiej (skala 1:100.000, 15 x 21 cm). Mapa naklejona na pł., w 16 składkach. Zbrązowienia i drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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140. [Bobolice] – „Bobolice”. N. Orda. 1881-1882 r.

300,-

Litografia na tincie; 19,5 x 28,5 (pl. 31,5 x 44,5)
Widok ruin jednego z zamków na Szlaku Orlich Gniazd, wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego,
później własności m.in. Męcińskich i Myszkowskich (obecnie odbudowanego). Rysował z natury Napoleon Orda (1807-1883), litografia autorstwa Alojzego Misierowicza (1825-1905), odbita w zakładzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Grafika pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Album widoków
Polski”. Ślady zalania górnego marginesu (bez szkody dla grafiki), drobne zabrudzenia marginesów,
poza tym stan dobry. Patrz poz. 248.

141. [Elbląg] – „Elbing. Ville de la Prusse Royale”. P. van der Aa. Przed 1730 r. 700,Akwaforta, miedzioryt kolorowany; 25,7 x 35 (pl. 30,6 x 36,5)
Rozległa panorama otoczonego fortyfikacjami miasta, z widocznym w oddali Zalewem Wiślanym
(widok odwrócony w stosunku do rzeczywistego). W lewym górnym rogu objaśnienie ważniejszych
budowli (ratusz, kościoły), na pierwszym planie podróżni zmierzający do miasta. Widok sygnowany na
płycie – wydany przez Pietera van der Aa (1659-1733), księgarza i wydawcę z Lejdy. Ślad składania
(wzmocniony na odwrocie), nieznaczny ubytek marginesu uzupełniony, poza tym stan dobry.

142. [Gdańsk] – „Dantzigt”. G. Braun, F. Hogenberg. 1575 r.

2800,-

Miedzioryt, stare kolorowanie; 32,5 x 48,5 (pl. 39,5 x 52,5)
Panorama miasta od strony północno-zachodniej, ze wzgórza Grodzisko. W centralnej części widok
otoczonego fosą grodu, z licznymi wieżami kościołów (ważniejsze obiekty opisane). W głębi Wisła
i Zatoka Gdańska z wieloma żaglowcami. Na pierwszym planie postacie gdańszczan w typowych dla
renesansu strojach. Pośrodku na tle nieba manierystyczny kartusz tytułowy, herb Polski i Gdańska.
Widok wykonano z inicjatywy i na koszt gdańszczanina Adama Wachendorﬀa (zm. 1591 r.).
Opublikowany po raz pierwszy w II tomie dzieła Georga Brauna i Franza Hogenberga „Civitates Orbis
Terrarum” (Kolonia 1575 r.). Na odwrocie tekst francuski poświęcony miastu. Papier pożółkły, kruchy,
liczne drobne przedarcia marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Kozica, J. Pezda. Dantiscum Emporium (ze zbiorów T. Niewodniczańskiego), s. 247, poz. G 95/1, il.
(Patrz tablica XIII)

143. [Gdańsk] – „Dantzig. Die Hauptstatt in dem Koniglich Polnischen Preussen”.
G. Bodenehr. Ok. 1720 r.
900,Miedzioryt; 17 x 42 (w świetle oprawy)
Panorama ukazanego od południa miasta, otoczonego fortyfikacjami, z opisanymi ważniejszymi budowlami (ratusz, kościoły, bramy miejskie). Na dalszym planie widok Zatoki Gdańskiej z płynącymi do
portu żaglowcami. Na bocznych marginesach wyrytowany tekst zawierający opis historyczny Gdańska.
Widok sygnowany przez sztycharza i wydawcę, Gabriela Bodenehra (1664-1758), wydany w Augsburgu
ok. 1720 r. Powtarza układ grafiki zamieszczonej w dziele S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo”.
Ślad składania, stan dobry, oprawiony w ramę 32 x 56 cm.
Lit.: Dantiscum Emporium, s. 286, poz. G105/5
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141. P. van der Aa. Panorama Elbląga. Przed 1730.

144. [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.
1200,Miedzioryt kolorowany w epoce; 48 x 57 (pl. 52,5 x 60,5)
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. postacie szlachciców sprzedających zboże kupcom
gdańskim). Mapa wydana ok. 1720 r. w Norymberdze w oficynie Johanna Baptista Homanna. Mocna
odbitka na grubym papierze. Stan dobry.
Lit.: Dantiscum Emporium, poz. G 106, ilustr.

145. [Gdańsk] – „Die Königl. Polnische u. Preusische Hansee und Handels-Stadt
Dantzig, Poln. Gdansko”. Spadkobiercy J. B. Homanna. 1739 r.
2400,Miedzioryt kolorowany w epoce; 48 x 55 (pl. 52,5 x 62)
W górnej części kolorowany plan Gdańska i okolic z fragmentem wybrzeża i twierdzą Wisłoujście,
przedstawiający sytuację militarną podczas oblężenia miasta przez Rosjan w 1734 r. w czasie wojny
o koronę polską pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim a Augustem III, wspieranym przez wojska
rosyjskie. W ramkach obszerna legenda. Poniżej panorama grodu od strony zachodniej: „Prospect von
Dantzig” (15 x 55), zdjęta z Biskupiej Górki, z fortyfikacjami, wzorowana na grafice Jeremiasa Wolﬀa.
Ślady zalania górnego marginesu, liczne drobne przedarcia podklejone (fragment dolnego marginesu
wzmocniony pap. na odwrocie), zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: Dantiscum Emporium, s. 302, poz. G 111/1, ilustr.

146. [Gdańsk] – Panorama miasta z Biskupiej Górki. Wg. G. Schönlebera. Ok.
1880 r.
300,Drzeworyt sztorcowy kolorowany; 16,5 x 23,5 (w świetle oprawy)
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144. J. B. Homann. Gdańsk – panorama i mapa okolic. Ok. 1720.

Zimowy widok Gdańska, z widocznymi w oddali wieżami kościołów. Sygnowany na klocku, powstał
według pracy Gustawa Schönlebera (1851-1917), niemieckiego malarza pejzażysty. Stan dobry, oprawiony w ramę 32 x 39 cm.

– Widoki Karkonoszy –
147. [Karkonosze – Chojnik] – „Gegend vom Künast mit dem Amte Hermsdorﬀ in
Schlesien”. G. D. Berger.1793 r.
3400,Akwaforta kolorowana w epoce; 33 x 43 (w świetle oprawy)
Dekoracyjna grafika ukazująca ruiny zamku Chojnik oraz Sobieszów, obecnie część Jeleniej Góry. Pochodzi z serii rycin „Ansichten nach Gemälden Carl Sebastian Reinhardts”, wydanej w Berlinie w latach
1791-1800. Poniżej widoku tytuł oraz sygnatury – rytował Gottfried Daniel Berger (1744-1824), grafik
niemiecki pracujący w Berlinie, według rysunku z natury Carla Sebastiana Christopha Reinhardta
(1738-1827), członka Akademii Pruskiej, który od 1789 r. mieszkał w Jeleniej Górze i na zamówienie państwowe stworzył serię widoków karkonoskich. Uznawany jest za pierwszego artystę, który
uwieczniał piękno tamtejszego krajobrazu. Jego prace, popularne i cenione, powielano w grafice
oraz wykorzystywano do dekoracji porcelany. Niewielkie zabrudzenia (miejscami intensywniejsze),
poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę 44,5 x 55 cm. Dekoracyjne.
(Patrz tablica XII)

148. [Karkonosze – Jelenia Góra, Kowary] – „Gegend von Hirschberg nach Schmiedeberg in Schlesien”. G. D. Berger.1795 r.
3400,-
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150. D. Berger. Karkonosze – Staniszów. 1792.

Akwaforta, miedzioryt punktowany, kolorowany w epoce; 32 x 42 (w świetle oprawy)
Dekoracyjna grafika ukazująca Kotlinę Jeleniogórską w okolicach Kowar, w kierunku pasma Karkonoszy. Pochodzi z serii rycin „Ansichten nach Gemälden Carl Sebastian Reinhardts”, wydanej
w Berlinie w latach 1791-1800. Poniżej widoku tytuł oraz sygnatury – rytował Gottfried Daniel Berger
(1744-1824), według rysunku z natury Carla Sebastiana Christopha Reinhardta (1738-1827) – patrz
poz. poprzednia. Niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę 44,5 x 55 cm.
Dekoracyjne.

149. [Karkonosze – zamek Książ] – „Schloss Fürstenstein bey Freyburg in Schlesien”.
G. D. Berger.1796 r.
3400,Akwaforta, akwatinta kolorowana w epoce; 32 x 42 (w świetle oprawy)
Dekoracyjna grafika ukazująca zamek Książ (obecnie na przedmieściach Wałbrzycha), wznoszony
od XIII w., wielokrotnie przebudowywany, w tamtym czasie własności Hochbergów. Poniżej widoku
tytuł oraz sygnatury – rytował Gottfried Daniel Berger (1744-1824), według rysunku z natury Carla
Christopha Reinhardta (1738-1827) – patrz. poprzednie. Niewielkie plamki, drobny ubytek pap. marginesu (bez szkody dla grafiki), niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę
44,5 x 55 cm. Dekoracyjne.

150. [Karkonosze – Staniszów] – „Gegend um Stonsdorﬀ bey dem sogenannten
Aﬀenbusche in Schlesien”. G. D. Berger.1792 r.
3400,Akwaforta, akwatinta kolorowana w epoce; 32 x 42 (w świetle oprawy)
Dekoracyjna grafika ukazująca dolinę u podnóża Wzgórz Łomnickich, okolice miejscowości Staniszów,
gdzie zachowało się założenie parkowo-pałacowe, zwiedzanie przez Izabelę Czartoryską w 1816 r.
Poniżej widoku tytuł oraz sygnatury – rytował Gottfried Daniel Berger (1744-1824), według rysunku
z natury Carla Christopha Reinhardta (1738-1827) – patrz poz. poprzednie. Niewielkie zabrudzenia,
poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę 44,5 x 55 cm. Dekoracyjne.
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149. D. Berger. Karkonosze – zamek Książ. 1796.

151. [Kraków] – „Cracovia Minoris Poloniae Metropolis”. G. Braun, F. Hogenberg.
1617 r.
6000,Miedzioryt kolorowany w epoce; 30,7 x 54,5 (pl. 39,8 x 54,5)
Panorama miasta widziana od południa, z kopca Krakusa, z zaznaczonymi i opisanymi w manierystycznym kartuszu 14 ważniejszymi budowlami (m.in. Zamek Królewski na Wawelu, katedra, kościoły –
Mariacki, Bożego Ciała, bramy miejskie). Na pierwszym planie postacie szlachciców. Widok rysował
z natury przed 1600 r. artysta flamandzki Idzi van der Rye, rytował Joris Hoefnagel (1542-1600).
Rycinę zamieszczono w 6 tomie słynnego atlasu miast świata z 1617 r. Verso blanco. Brak bocznych
marginesów, ślady składania, drobne zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry. Piękne, stare
kolorowanie.
Lit.: J. Banach, Dawne widoki Krakowa, 1983, s. 178/179, poz. 6.
(Patrz tablica XIII)

152. [Kraków] – „Vue de Cracovie”. Oficyna H. A. Châtelaina. Ok. 1715 r.

440,-

Miedzioryt kolorowany; 13 x 24,5 (przycięty do odcisku płyty, dorobione marginesy, pl. 19 x 30,5)
Dekoracyjna panorama Krakowa, wzorowana na słynnym widoku z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga
(patrz poz. poprzednia). Na pierwszym planie bogaty sztafaż – podróżni zmierzający do miasta, w oddali
Wisła opływająca wzgórze wawelskie oraz liczne charakterystyczne wieże kościołów. Widok pochodzi
z atlasu wydanego w Amsterdamie przez oficynę Zachariasza i Henryka Abrahama Châtelainów. Stan
dobry. Mocne, dekoracyjne kolorowanie. Patrz poz. 102.

153. [Kraków] – „Kraków od Mogiły Kościuszki”. Lit. J. Brydak. 1863 r.

1500,-

Litografia na tincie; 26,5 x 39,5 (pl. 41,5 x 55,5)
Rozległa panorama miasta z Salwatora, z początku drogi na Kopiec Kościuszki. W oddali widoczne
wieże kościołów (m.in. Mariackiego) oraz bryła Zamku na Wawelu. Według swojego rysunku z natury
litografował Jędrzej Brydak (1837-1876), rysownik, grafik i malarz krakowski, współpracownik Henryka
Waltera (sygnatura na kamieniu). Odbita w krakowskiej Litografii „Czasu” W. Kirchmayera. Na marginesie
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152. Oficyna H. A. Châtelaina. Panorama Krakowa. Ok. 1715.

153. J. Brydak. Kraków od Mogiły Kościuszki. 1863.
pieczątka kolekcji znanego lwowskiego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego. Charakterystyczne
plamki na szerokich marginesach, przedarcie podklejone (bez szkody dla widoku), poza tym stan dobry.
Lit.: J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Kraków 1967, s. 147, ilustr.

154. [Królewiec] – „Königsberg in Preuss.”. D. Meissner. XVII w.

300,-

Miedzioryt; 10 x 15 (pl. 15 x 18,5)
Panorama miasta, wzorowana na widoku ze słynnego dzieła G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”. W prawym górnym rogu tarcza herbowa. Na pierwszym planie przedstawienie
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156. K. Auer. Lwów - „Jarmarek pod St. Jerzym.” Lata 30. XIX w.
emblematyczne z Marsjaszem i Midasem oraz teksty w języku niemieckim i po łacinie. Pochodzi
z dzieła Daniela Meissnera „Thesaurus Philo-Politicus...”. Drobne zagniecenie, stan dobry.

155. [Lwów] – „Rynek główny we Lwowie”. Lit. K. Auer. 1837 r.

400,-

Litografia; 15,7 x 23 (pl. 24 x 31)
Pełne życia przedstawienie rynku lwowskiego, z nowo wzniesionym, klasycystycznym ratuszem (budowanym w latach 1827-1835) oraz licznymi przechodniami. Widok rysowany i litografowany przez
Karola Auera (ok. 1818-po 1858), grafika pochodzenia czeskiego, pracującego we Lwowie, współpracującego z zakładem Piotra Pillera. Auer jest m.in. autorem serii grafik przedstawiających zabytki
Galicji, ujętych w album „Galicja w obrazach”. Drobne zabrudzenia, na odwrocie nieaktualna pieczątka, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litografia lwowska, Wrocław 1958, il. 5, s. 56

156. [Lwów] – „Jarmarek pod St. Jerzym.” Lit. K. Auer. Lata 30. XIX w.

300,-

Litografia; 15,5 x 23 (pl. 25 x 33)
Szczegółowo przedstawiony jarmark przed późnobarokowym kościołem św. Jerzego (obecnie archikatedralny sobór św. Jura). Autorem litografii jest Karol Auer, wydawcą Piotr Piller. W „Galicji
w obrazach” Auer zamieścił inne ujęcie katedry, pozbawione elementów rodzajowych. Na odwrocie
nieaktualna pieczątka, stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litografia lwowska, s. 45

157. [Lwów] – „C. k. woyskowy zakład pływania we Lwowie”. Lit. Karol Auer.
1837 r.
300,Litografia; 16,5 x 23,2 (pl. 24,5 x 30,5)
Jeden z wielu widoków Lwowa narysowanych i litografowanych przez Karola Auera, odbitych w z znanym zakładzie litograficznym Piotra Pillera. Oferowana rycina weszła w skład słynnego albumu „Galicja
w obrazach”. Papier równomiernie pożółkły, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litografia lwowska, s. 58
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158. Lwów – panorama miasta. XIX w.

158. [Lwów] – Panorama miasta. XIX w.

700,-

Drzeworyt sztorcowy, kolorowany; 10 x 15,5 (w świetle oprawy)
Panorama miasta od strony zachodniej, na tle wzgórz, z charakterystycznymi wieżami kościołów.
Dekoracyjne kolorowanie, oprawiony w ramkę i efektowne złote passe-partout. Stan dobry.

159. [Lwów] – Cerkiew Wołoska oraz kościół Dominikanów. Ryt. W. Gościński.
1936 r.
360,Sucha igła; 14,7 x 9,7 (pl. 31,5 x 22)
Sygnowana ołówkiem: „Wł. Gościński Lwów (sucha igła)” oraz monogramem na płycie. Widok renesansowej cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej (Wołoskiej), z wieżą Korniakta oraz kościoła Bożego Ciała
i klasztoru Dominikanów we Lwowie. Autorem grafiki jest Władysław Gościński (1904-1979), malarz i grafik, w latach 30. XX w. związany ze Lwowem, wystawiający w tamtejszym Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Grafiką zajmował się na marginesie twórczości malarskiej. Stan dobry. Rzadkie.

160. [Lwów] – Panorama miasta. Ryt. H. Siemieńska. 1939 r.

1500,-

Drzeworyt; 21,5 x 34 (pl. 34,5 x 44,5)
Sygnowany ołówkiem: „H. Siemieńska 39”. Panorama Lwowa wykonana tuż przed wojną przez Halinę
Laurę Siemieńską (1913-1944), graficzkę, uczennicę W. Skoczylasa, F. S. Kowarskiego oraz E. Bartłomiejczyka w warszawskiej ASP, kilkakrotnie nagradzaną podczas studiów. Artystka tworzyła głównie
drzeworyty, w 1939 r. oraz podczas wojny. Córka przedwojennego dyrektora Archiwum Głównego
Józefa Siemieńskiego, zaangażowana w działalność konspiracyjną (odznaczona Krzyżem Walecznych
za ugaszenie pożaru w magazynie materiałów wybuchowych AK), poległa podczas Powstania Warszawskiego. Stan dobry. Rzadkie – prace artystki nie pojawiają się na rynku antykwarycznym.
(Patrz tablica XII)

161. [Melsztyn] – „Melsztyn nad rzeką Dunajcem (Galicya)”. N. Orda. 1880 r. 300,Litografia tonowana; 19,5 x 29 (pl. 31 x 44,8)
Widok malowniczych ruin zamku w Melsztynie, od strony Dunajca. Poniżej informacje o zabytku – zamek wzniesiony w XIV w. przez kasztelana krakowskiego Specymira, potem był rezydencją potężnego
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161. N. Orda. Melsztyn nad rzeką Dunajcem (Galicya). 1880.
rodu Melsztyńskich, zburzony podczas konfederacji barskiej. Litografia powstała w warszawskim zakładzie Maksymiliana Fajansa, według rysunku z natury Napoleona Ordy. Litografował Alojzy Misierowicz
(1825-1905). Pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Album widoków przedstawiających miejsca
historyczne”, dokumentującego zabytki polskiej historii. Zabrudzenia i zażółcenia papieru, poza tym
stan dobry.

162. [Moskwa] – „Moscavw. Moscovia urbs regionis eiuscae nominis metropolitica
duplo major...” G. Braun, F. Hogenberg. Po 1575 r.
1800,Miedzioryt; 35 x 49 (pl. 38,5 x 54)
Wczesny plan Moskwy z dzieła G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”, wydawanego
w Kolonii w latach 1572-1618. W lewym górnym rogu herb miasta, w prawym dolnym tekst łaciński w ramce. Rycina wzorowana na drzeworycie Z. Herbersteina z 1549 r., dodatkowo ozdobiona sceną
z zimowej przeprawy przez rzekę, wizerunkami jeźdźców oraz polskich (!) żubrów. Na odwrocie tekst
francuski. Po konserwacji, stan dobry.

163. [Nysa] – „Nissa”. H. Schedel. 1493 r.

1800,-

Drzeworyt kolorowany; 20 x 53 (pl. 43,5 x 58)
Karta pochodzi z jednego z najsłynniejszych inkunabułów – „Liber Chronicarum”, wydanego po
raz pierwszy w Norymberdze w 1493 r. w oficynie Antona Kobergera, ozdobionego wieloma widokami
miast, w tym polskich. Autorem tekstu był niemiecki humanista, lekarz i historyk Hartmann Schedel
(1440-1514). Autorami licznych drzeworytów byli Michał Wolgemut i Wilhelm Pleydenwurﬀ. Na odwrocie
widok Lubeki (połowa). Rycina po konserwacji, stan dobry.

164. [Rzym] – „Veduta Interna del Colosseo”. Fr. Piranesi. II połowa XVIII w. 4000,Akwaforta; 49 x 72 (pl. 60 x 89,5)
Sygnowana na płycie: „Franc. Piranesi disegno e incise.” Widok ruin jednej z najsłynniejszych budowli starożytności – rzymskiego Koloseum, z krzyżem upamiętniającym męczeństwo pierwszych
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162. G. Braun, F. Hogenberg. Plan Moskwy. Po 1575.

163. H. Schedel. Panorama Nysy. 1493.
chrześcijan. Rycina dokumentująca stan zachowania budowli w połowie XVIII w., po wielowiekowych
zniszczeniach, pochodzi z cyklu „Vedute di Roma”. Rysował i rytował Francesco Piranesi (1758-1810),
grafik i wydawca rzymski, kontynuujący pracę swego słynnego ojca, Giovanniego Battisty. Mocna
odbitka, z szerokimi marginesami. Stan bardzo dobry.

165. [Rzym] – Forum Romanum. Lit. Z. Kamiński. 1923 r.

1200,-

Litografia; 47 x 64 (pl. 54 x 72,5)
Odbito w nakładzie 25 egzemplarzy w Litografii Jana Cotty w Warszawie. Sygnowana na kamieniu:
„Z. Kamiński”, „1923”, „Inv. del. et lit. Zygmunt Kamiński”. Autorem grafiki jest Zygmunt Kamiński
(1888-1969), artysta związany z Politechniką Warszawską, gdzie był współzałożycielem Wydziału
Architektury i jego dziekanem, profesor Katedry i Zakładu Rysunku Odręcznego, Malarstwa i Rzeźby.
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165. Z. Kamiński. Rzym – Forum Romanum. 1923.

Wszechstronny artysta, poza malarstwem i grafiką zajmował się także projektowaniem znaczków pocztowych, banknotów, medali, pieczęci; w 1927 r. zaprojektował obowiązujące godło Polski. Widok
jednego z najważniejszych miejsc starożytnego Rzymu – Forum Romanum, z Łukiem Septymiusza
Sewera. Po konserwacji – niewielkie ubytki uzupełnione, równomierne zażółcenie papieru. Rzadkie –
prace graficzne Kamińskiego rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym. Patrz poz. 228.

– Wg rysunków sławnej Anetki Tyszkiewiczówny –
166. [Warszawa] – Widok Bramy Krakowskiej. Wg rys. A. Tyszkiewiczówny.
1810 r.
1100,Akwaforta; 10,3 x 17,1 (11,5 x 18,5 w świetle oprawy)
Grafika niesygnowana, pochodzi z albumu „Vues de Pologne ”, wydanego w Wiedniu ok. 1795 r.
(odbitka z 1810 r., zamieszczona w „Kalendarzyku politycznym chronologicznym i historycznym na rok
pański 1811”). Autorką rysunków była Anna („Anetka”) z Tyszkiewiczów Dunin-Wąsowiczowa (17761867), w latach 1805-1821 żona Aleksandra Potockiego, właściciela Wilanowa, następnie Stanisława Wąsowicza. Hrabina była niezwykle barwną postacią, starannie wykształconą, zajmowała się
amatorsko rysunkiem i grafiką, pozostawiła po sobie także cenne pamiętniki. Jej mąż generał Stanisław
Dunin-Wąsowicz (1785-1864) był adiutantem Napoleona i gen. Krasińskiego, kawalerem Virtuti Militari
i Legii Honorowej. Tyszkiewiczówna wykonywała z pamięci rysunki przedstawiające widoki Warszawy
oraz romantyczne parki, bez dbałości o wierność topograficzną. Około 1795 r. 10 z nich zostało powielonych techniką akwaforty przez Ignacego Duviviera (1758-1832), malarza i sztycharza francuskiego, czynnego w Wiedniu. Stan dobry (oprawiona w ramę 28 x 34). Rzadkie (patrz poz. następna).
Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa w starych albumach, s.15, 38, poz. 6, ilustr. 1

167. [Warszawa] – „Vue de la Place de Sigismond à Varsovie”. Wg rys. A. Tyszkiewiczówny. 1810 r.
1100,Akwaforta; 10,5 x 17,3 (11,5 x 18,5 w świetle oprawy)
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166. A. Tyszkiewiczówna. Warszawa – widok Bramy Krakowskiej. 1810.

167. A. Tyszkiewiczówna. Warszawa – Kolumna Zygmunta. 1810.
Grafika niesygnowana, pochodzi z albumu „Vues de la Pologne ” (odbitka z 1810 r., zamieszczona
w „Kalendarzyku politycznym chronologicznym i historycznym na rok pański 1811”). Autorką rysunków wg których wykonano ryciny była Anna z Tyszkiewiczów Wąsowiczowa (1776-1867), akwaforty
wykonał Ignacy Duvivier (1758-1832), sztycharz francuski. Stan dobry (oprawiona w ramę 28 x 34).
Rzadkie (patrz poz. poprzednia).
Lit.: Warszawa w starych albumach, s. 15, 38, poz. 2

168. [Warszawa] – „Place du Château-Royal à Varsovie” (Plac Zamkowy). Ryt.
G. Durand. 1862 r.
400,-
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170. G. Bodenehr. Widok Wilna. I połowa XVIII w.

Drzeworyt sztorcowy kolorowany; 16 x 23,5 (w świetle oprawy)
Widok warszawskiego Placu Zamkowego, z Kolumną Zygmunta otoczoną fontanną (uruchomioną
w 1855 r.) oraz bryłą zamku. W oddali widoczny niezabudowany praski brzeg. Na placu licznie zgromadzeni warszawiacy – być może jest to związane z niepokojami poprzedzającymi wybuch powstania
styczniowego (autor grafiki, Godefroy Durand (1832-1896) sporządził wiele drzeworytów ilustrujących
relacje z wydarzeń w Polsce roku 1863, zamieszczanych w prasie francuskiej). Stan dobry, oprawiony
w ramę.

169. [Warszawa] – „Warschau”. Wg Z. Vogla. Połowa XIX w.

340,-

Litografia kolorowana; 13 x 16,5 (pl. 16 x 19,3)
Panorama Warszawy widziana z praskiego brzegu, według słynnej weduty Zygmunta Vogla (17641826), nadwornego malarza króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Prawy dolny narożnik wzmocniony na odwrocie, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

170. [Wilno] – „Wilna oder Wilda die Haupt-Stadt in Litthauen”. G. Bodenehr. I połowa
XVIII w.
1100,Miedzioryt; 18 x 29 (w świetle oprawy)
Panorama miasta, będąca dość wiernym powtórzeniem o ponad sto lat starszej ryciny ze słynnego
atlasu miast świata G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis Terrarum”. Na bocznych marginesach
teksty objaśniające w języku niemieckim, wraz z legendą opisującą 28 najważniejszych budowli miasta.
Rycina przygotowana przez sztycharza i wydawcę Gabriela Bodenehra II (1664-1758) z Augsburga,
zamieszczana w „Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen”. Stan dobry, oprawiony w starą
ramkę 21,5 x 33 cm.

171. [Wiślica] – „Wiślica nad rzeką Nidą (Polska) Gubernia Kielecka”. N. Orda. 18811882 r.
300,Litografia tonowana; 19,5 x 28,5 (pl. 31 x 44,5)
Widok bazyliki kolegiackiej w Wiślicy, gotyckiego kościoła wzniesionego z fundacji króla Kazimierza Wielkiego, na miejscu dwóch starszych, romańskich świątyń. Poniżej opis miejscowości („Miasto
starożytne sławne statutem Wiślickim nadanym krajowi przez Kazimierza W. r. 1347. Przez
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171. N. Orda. Wiślica nad rzeką Nidą (Polska) Gubernia Kielecka. 1881-1882.

kilka wieków było ono miejscem zjazdów sejmowych małopolskiej szlachty”). Rysował Napoleon Orda
(1807-1883), który podczas wędrówek po dawnej Rzeczpospolitej sporządzał z natury szkice widoków
i zabytków. Litografował Alojzy Misierowicz (1825-1905). Rysunki odbite w zakładzie litograficznym
Maksymiliana Fajansa w latach 1873-1883 złożyły się na monumentalny „Album widoków Polski”.
Zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry.

86

PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE

PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE

PORTRETY
172. [August III – król Polski (1696-1763)] – „Polonus”. Ph. A. Kilian. 1737 r.

1500,-

Miedzioryt; 36,6 x 41,2 (40 x 45,5 w świetle oprawy)
Król na tronie w otoczeniu postaci alegorycznych, w głębi postacie męskie w strojach polskich, na
stopniach tronu klęczący obcy władcy składający hołd. Scena w bogatej ramie dekorowanej panopliami
i tarczami z satyrycznymi napisami; w górze tarcza z herbem Polski i Litwy, na dole w owalnym kartuszu napis: „Polonus”. Rytował w 1737 r. Philip Andreas Kilian (1714-1759) z Augsburga, związany
z dworem Augusta III („rytownik króla polskiego” jak sam się określał), wg rysunku Paula Deckera
syna (1685-1742), malarza niemieckiego, profesora Akademii w Norymberdze. Wydał Martin Engelbrecht (1684-1756). Jedna z rycin z satyrycznego cyklu „Laconicum Europae speculum”, poświęconego
różnym krajom europejskim i ich władcom. Stan dobry, oprawiony w ramę 60 x 68 cm.
Lit.: E. Łomnicka Żakowska. Graficzne portrety Augusta II i Augusta III w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 1997, s. 440, poz. 76, ilustr.

173. August III (1696-1763), król Polski. Wg L. de Silvestre’a. 1743 r.

2400,-

Miedzioryt; 50,5 x 36 (w świetle oprawy)
Oficjalny portret królewski doby rokoka – August III z Orderem Złotego Runa oraz szarfą Orderu Orła
Białego. Poniżej przedzielony tarczą z herbami Polski, Litwy i Saksonii napis: „Auguste III Roy de
Pologne, Electeur de Saxe”. Sygnowany na płycie – rytowany przez Georga Friedricha Schmidta
(1712-1775), jednego z głównych grafików berlińskich XVIII w. Rycina powstała według obrazu wybitnego malarza francuskiego Louisa de Silvestre’a (1675-1760), pracującego na dworze saskim.
Marginesy dorobione, poza tym stan dobry, oprawiony w ramę 60 x 45 cm.
Lit.: E. Łomnicka-Żakowska, Graficzne portrety Augusta II i Augusta III, s. 382, poz. 47, il.

174. Czajkowski Michał (1804-1886), pisarz i poeta romantyczny, oficer armii tureckiej,
działacz niepodległościowy („Sadyk-Pasza”). Lit. K. Auer. 1855 r.
360,Litografia; 34,5 x 26 (cała plansza)
Bohater ukazany w półpostaci, z ręką wspartą na szabli. Grafika sygnowana na kamieniu, litografował
Karol Auer (1818 – po 1858), grafik, współpracujący z zakładem Piotra Pillera we Lwowie, gdzie odbito
także oferowaną pracę. Portret powstał według obrazu olejnego Kornelego Szlegla (1819-1870), malarza lwowskiego. Po konserwacji (przedarcia podklejone), drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 1, s. 198, poz. 790; Patrz poz. 333.

– Dzieło wybitnych artystów –
175. Jan Kazimierz (1609-1672), król Polski. Ryt. W. Hondius wg Daniela Schultza.
1650 r.
4600,Miedzioryt; 33,3 x 22,2 (pl. 35,3 x 26,5)
Jeden z najpiękniejszych polskich portretów doby baroku. Popiersie króla w stroju polskim, w futrzanej czapie ze strusimi piórami, w misiurce i futrze, na szyi łańcuch ze Złotym Runem. Portret ujęty
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173. August III. Wg L. de Silvestre’a. 1743.

174. M. Czajkowski. Lit. K. Auer. 1855.

172. August III (Polonus). Ph. A. Kilian. 1737.
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w owalną ramę, poniżej napis: „Serenissimo Atq. Potentissimo Principi Ac Domino D. Ioanni Casimiro
D.G. Regi Poloniae, Magno Duci Lithuaniae [...]”. Sygnowany na płycie: „Daniel Schultz pinxit”; „Wilhelmus Hondius Chalcographus Regius”; „Cum privilegio S.R.M. Gedani [1650]”. Rytował Wilhelm Hondius
(po 1597-1652), grafik urodzony i wykształcony w Hadze, od ok. 1636 r. pracujący w Gdańsku, m.in. na
zlecenie króla Władysława IV. Dla dworu królewskiego stworzył liczne portrety, wysoko cenione już przez
współczesnych. Króla Jana Kazimierza portretował kilkakrotnie, w oferowanej grafice wzorując się na
obrazie Daniela Schultza (ok. 1615-1683), jednego z najwybitniejszych malarzy działających w Polsce
XVII w. Urodzony w Gdańsku, Schultz w latach 1649-1659 pracował w Warszawie, następnie powrócił
do rodzinnego miasta. Uznanie i sławę przyniosły mu wspaniałe, barokowe portrety, w tym władców
(Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego), magnatów i patrycjuszy
gdańskich. Portret króla w stroju polskim, zaginiony, obecnie znany jest jedynie dzięki grafice
Hondiusa (grafik ograniczył wizerunek jedynie do popiersia). Po konserwacji, dorobione marginesy:
górny i prawy (uszkodzenia częściowo zachodzące na treść grafiki poza kompozycją). Bardzo rzadkie.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 126, poz. 1696
(Patrz tablica XV)

176. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski. Ryt. R. de Hooghe. Ok. 1675 r. (odbitka
współczesna).
1400,Miedzioryt, akwaforta; 25,5 x 49,5 (pl. 50 x 70)
Apoteoza Jana III Sobieskiego – rzeźbiarskie popiersie króla (ukazanego jako antyczny cesarz,
w wieńcu laurowym i karacenie), flankowane palmowymi liśćmi. Po stronie lewej grupa wyzwolonych
chrześcijan na tle mapy Kamieńca Podolskiego, po prawej skuci jeńcy turecko-tatarscy na tle mapy
Śląska i Małopolski. Na pierwszym planie krzyż oraz panoplia, symbolizujące nieustępliwą walkę
Sobieskiego w obronie chrześcijaństwa. Na podstawie cokołu rzeźby napis: „Ioanni III Polonorum
etc. Regi ubique triumphanti” (Jan III – król triumfujący); w tle wstęga z napisem: „ob cives servatos
ob hostes fugatos r.” (obywatele uratowani, wrogowie zmuszeni do ucieczki). Rycina sygnowana na
podstawie cokołu: „D. D. D. Romanus De Hooghe Auct.” – jej autorem jest Romeyn de Hooghe (16451708), niderlandzki grafik i malarz, autor licznych prac poświęconych Sobieskiemu i jego rodzinie.
Powstała według kompozycji Franciszka Gratty Młodszego (zm. ok. 1690), rysownika i żołnierza,
uczestniczącego w wojennych wyprawach Sobieskiego. Gratta wykonywał z autopsji rysunki z pola
bitwy, powtarzane następnie w grafice przez de Hooghe. Grafika odbita z osobnej płyty, stanowiła
część wielkiej kompozycji pt. „Dodecameron Triumphans Fave Jani III” (wyprawa na czambuły tatarskie
w 1672 r., zwana także bitwą pod Komarnem), uznawanej za jedno z najlepszych dzieł de Hooghe’a.
Wg H. Widackiej cała kompozycja znajduje się tylko w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu (z kolekcji
Adolfa Cichowskiego). Blacha z apoteozą w XIX w. znajdowała się w zbiorach Eugeniusza Roberta
Światopełka Zawadzkiego (1817-1888), członka Stanów Galicyjskich, dziedzica dóbr Rzepedzi w Galicji
i Kroszyna. Oferowana, współczesna odbitka została wykonana z płyty znajdującej się w kolekcji Piotra Krawczenki, b. ministra spraw zagranicznych Białorusi. Z czterech odbitych współcześnie grafik
jedna została podarowana przez kolekcjonera Bibliotece Narodowej, druga Muzeum w Pałacu w Wilanowie, trzecia muzeum w Malborku, czwarta oferowana jest na naszej aukcji. Stan bardzo dobry.
Lit.: H. Widacka, Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 48, poz. 7, ilustr.7;
Katalog portretów BN, t. 2, s. 141, poz. 1755
(Patrz tablica XV)

177. Ludwika Maria Gonzaga (1611-1667), królowa Polski, druga żona Władysława
IV, później Jana Kazimierza. Ryt. B. Moncornet. Po 1646 r.
400,Miedzioryt; 15,3 x 10,2 (pl. 18 x 13)
Portret w ozdobnej owalnej ramie, poniżej: „Louise Marie Reine de Pologne et de Suède”. Rycina
sygnowana na płycie: „Baltaz. Moncornet ex. avec privilège”. Balthazar Moncornet (1598-1668), paryski
rysownik, rytownik i wydawca, autor setek portretów wybitnych osobistości. Zazwyczaj podpisywał swoje
ryciny: „Moncornet exc.”, lecz uważa się, że większość z nich nie tylko wydał, ale również osobiście
rytował. Dobra, wyraźna odbitka, stan dobry. Bardzo rzadkie w tej wersji (Moncornet kilkakrotnie
portretował królową).
Lit.: Czapski, Katalog portretów, s. 173, poz. 1099

178. Mickiewicz Adam (1798-1855), poeta. Lit. M. Fajans. 1857 r.
Litografia podkolorowywana; 15 x 11 (owal; w świetle oprawy)

800,-
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177. Ludwika Maria królowa Polski.

178. A. Mickiewicz. Lit. M. Fajans. 1857.

Popiersie poety w owalnej, XIX-wiecznej ramce. Poniżej fragment faksymile autografu oraz sygnatury.
Litografował i odbijał Maksymilian Fajans (1827-1890), wybitny warszawski fotograf, litograf i wydawca, według fotografii Jana Mieczkowskiego z 1853 r. Grafika pochodzi z serii „Wizerunki polskie”,
wydawanej przez M. Fajansa w latach 1851-1862. Papier pożółkły, drobne zabrudzenia i niewielkie
uszkodzenia ramy, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 3, s. 177, poz. 3423

179. Radziwiłł Mikołaj Krzysztof, zw. Sierotką (1549-1616), marszałek wielki litewski, wojewoda trocki i wileński, pierwszy ordynat nieświeski. Ryt. D. Custos.
1601 r.
900,Miedzioryt; 43 x 29,2 (pl. 46,5 x 33,5)
Ukazany w całej postaci, z regimentem w prawej ręce, stojący w niszy otoczonej architektonicznym
obramieniem z bogato rzeźbioną dekoracją. U dołu cokół z pustą płyciną osadzoną w kartuszu, w której
napis piórem „Nicolaus Christophorus Radzivil”. Na odwrocie biografia po łacinie w ozdobnej ramie.
Rytował Dominicus Custos (1560-1612), flamandzki artysta pracujący na dworze w Pradze, wg rysunku Giambattisty Fontany (1524-1612), włoskiego malarza i grafika. Praca zamieszczona w dziele
J. Schrencka von Notzig „Augustissimorum imperatorum serenissimorum regum atque …”, wydanym w 1601 r. Mikołaj Krzysztof Radziwiłł, zw. Sierotką, był najstarszym synem Mikołaja „Czarnego”.
W 1582 r. udał się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. W 1586 r., wspólnie z braćmi Stanisławem i Albrychtem, utworzył trzy ordynacje obejmujące główne dobra książąt na Ołyce i Nieświeżu. Stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, poz. 4445

– Jeden z najwspanialszych portretów króla –
180. Władysław IV (1595-1648), król Polski. Ryt. L. Vorsterman. Po 1633 r.

5000,-

Miedzioryt, akwaforta; 51,5 x 38 (przycięty wokół odcisku płyty)
Bogaty w treści alegoryczne, wspaniały barokowy portret Władysława IV. Popiersie króla w kapeluszu z piórem, z przypiętym z przodu orłem oraz orderem Złotego Runa na piersi. Powyżej dwa
aniołki z wieńcem laurowym, po bokach postacie mityczne (Herkules depczący hydrę oraz młodzian

90

PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE

181. Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa. Wg F. Smuglewicza. XVIII/XIX w.
w rzymskiej zbroi, ze sztandarem). Poniżej portretu, na tablicy okolonej postaciami związanych jeńców,
scena ukazująca władcę na tle pola bitwy, przyjmującego wraz z polskimi wodzami chorągwie od
pokonanych Moskali (odniesienie do zwycięstwa pod Smoleńskiem w 1633 r.). Dookoła portretu
na owalnej ramie napis: „Vladislaus IV. D. G. Rex Poloniae...”. Rycina sygnowana na płycie, powstała według obrazu Pietera Claesza Soutmana (ok. 1580-1657), holenderskiego malarza, grafika
i wydawcy, ucznia Rubensa, od 1624 r. pracującego na dworze Zygmunta III Wazy. Rytował Lucas Vorsterman (1595-1675), flamandzki grafik, pracujący w Antwerpii, współpracujący z Rubensem
i van Dyckiem. Po konserwacji (drobne ubytki pap. uzupełnione, przedarcia podklejone), zdublowany na bibułce. Mocna odbitka. Jeden z najwspanialszych portretów króla doby dojrzałego baroku.
Bardzo rzadkie.
Lit.: Czapski, Katalog portretów, s. 331, poz. 2108.
(Patrz tablica XV)

SCENY HISTORYCZNE
181. [Wjazd Bolesława Chrobrego do Kijowa] – „Boleslaus Chrobry Urbem Kijoviam capit vibrato in Portam auream acinace...”. Wg F. Smuglewicza. XVIII/
XIX w.
1500,Miedzioryt; 31 x 38,5 (33 x 39 w świetle oprawy)
Bolesław Chrobry we wspaniałej zbroi, uderzający mieczem w Złote Wrota Kijowa – scena z wyprawy
kijowskiej 1018 r., kiedy 14 sierpnia król wraz ze swym zięciem księciem Świętopełkiem wkroczył
do miasta. Poniżej przedstawienia tytuł po łacinie oraz sygnatury. Autorem kompozycji jest Franciszek Smuglewicz (1745-1807), malarz, rysownik i grafik, wiele lat pracujący w Rzymie, następnie
profesor na pierwszym na ziemiach polskich Oddziale Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie Wileńskim. Artysta pod wpływem H. Kołłątaja planował opracować historię Polski w obrazach, do dzieła

PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE

91

183. Obrady Sejmu i Senatu za panowania Zygmunta III Wazy. Ryt. G. Lauro. 1622.

A. Naruszewicza. Ostatecznie powstało 9 plansz, opublikowanych ponownie w połowie XIX w. w „Albumie Wileńskim”. Rytował Carl Gottlieb Rasp (1752-1807), grafik pracujący w Dreźnie. Drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry. Oprawiony w starą ramę 40 x 46 cm (ubytek w jednym narożniku).
Patrz poz. następna.

182. [Mieszko II przyjmuje hołd Pomorzan] – „Miecislaus II pomeranos rebelles plectit
regnoque Tributarios reddit”. Wg F. Smuglewicza. XVIII/XIX w.
1500,Miedzioryt; 30,5 x 37 (35 x 39 w świetle oprawy)
Ukazana w sposób ahistoryczny scena hołdu Pomorzan składanego królowi Polski Mieszkowi
II Lambertowi. Poniżej przedstawienia tytuł po łacinie (Mieszko II zbuntowanych Pomorzan karze
i państwem hołdowniczym czyni) oraz sygnatury. Autorem kompozycji jest Franciszek Smuglewicz (1745-1807), rytował Angelo Campanella (1746-1811), grafik pracujący w Rzymie. Drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry. Oprawiona w starą ramę 40 x 46 cm. Patrz poz. poprzednia.

183. [Sejm Walny Rzeczypospolitej] – Obrady Sejmu i Senatu za panowania Zygmunta III Wazy. Ryt. Giacomo Lauro. 1622 r.
1800,Miedzioryt; 18,3 x 24,2 (pl. 21,5 x 29)
Czwarte w historii przedstawienie obrad polskiego parlamentu, wiernie oddające rozmieszczenie poszczególnych posłów i senatorów. W centrum pod baldachimem zasiada król (z Orderem Złotego
Runa). Po prawej stronie arcybiskup gnieźnieński, po lewej lwowski, następnie biskupi i kasztelanowie.
W dwóch rzędach po bokach zasiadają świeccy i duchowni senatorowie, zaś naprzeciwko monarchy
stoją krzesła dla najważniejszych dostojników Rzeczypospolitej. Ściany sali, gromadzącej szlachtę polską i litewską, wyłożone są kurdybanem, zwieńczonym fryzem i herbami 16 ziem. Poniżej kompozycji
opis najważniejszych postaci oraz sygnatura: „Iacobus Laurus f. 1622 Romae …” . Grafika została
zamieszczona w pierwszej księdze jednego z kolejnych wydań „Antiquae Vorbis splendor …”, dedykowanej Zygmuntowi III Wazie (dzieła wydawanego w Rzymie w latach 1612-1644). Giacomo Lauro,
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rzymski rytownik i wydawca (czynny ok. 1584-1637). Pracował na zamówienie znamienitych polskich
możnowładców: Jana Zamoyskiego, a po jego śmierci w 1605 r. dla syna kanclerza Tomasza, dla
wojewody krakowskiego i ruskiego Stanisława Lubomirskiego, dla biskupów krakowskich i wileńskich.
Niewielka zasklepiona dziurka na linii dolnego odcisku płyty bez szkody dla kompozycji. Stan dobry.
Lit.: J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce. Warszawa 2011, s. 23

184. [Bitwa morska] – „Delineatio eorum quae d. 19 Novembre Anno 1658”. E. J. Dahlbergh. 1696 r.
1200,Miedzioryt; 30 x 39 (pl. 34 x 42,5)
Efektowne przedstawienie bitwy morskiej u wybrzeży Landskrony (miasta w południowej Szwecji, niedaleko Cieśniny Sund). Była to jedna z bitew podczas wojny szwedzko-duńskiej z lat 1658-1660.
Drobiazgowo ukazane XVII-wieczne okręty wojenne, w ozdobnym kartuszu tytułowym szczegółowa legenda, na horyzoncie widoczne miasto Malmö. Rycina pochodzi z dzieła Samuela Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo...”, wydanego przez Christopha Riegla w Norymberdze w 1696 r.
(patrz poz. 41). Ślady składania, drobne zabrudzenia i przedarcia marginesów (podklejone), poza tym
stan dobry.

185. [Dwór króla Stanisława Leszczyńskiego] – „La cour du roi Stanislas”.
1887 r.
240,Druk artystyczny barwny; 31 x 43 (cała plansza)
Kalendarz ścienny ze sceną w ogrodach pałacowych, zapewne w Lunéville, gdzie Stanisław Leszczyński, król Polski, książę Lotaryngii i Baru, wzniósł okazały barokowy pałac. Przedstawienie w stylu
fête galante, z postaciami opisanymi na dolnym marginesie (m.in. oficer gwardii, huzar, oficer regimentu królewskiego). Powyżej herb Lotaryngii, w której Leszczyński panował w latach 1738-1766.
Sygnowany: „C. Hanier”; adres wydawniczy w Nancy. Dopiski ołówkiem w części kalendarzowej, ślady
zamocowania, uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry.

186. [Sejm polski – warszawski i grodzieński] – „Plan du Sallon, nommé des Senateurs, c’est à dire, Règlement Du Rang Des Senateurs du premier Rang &
second Rang du Roy, de Pologne pendant la Diàte à Varsovie, ou à Grodno”.
Spadkobiercy J. B. Homanna. 1750 r.
900,Miedzioryt kolorowany; 49,6 x 55 (pl. 53 x 60)
Rycina ukazująca rozmieszczenie osób biorących udział w obradach sejmu polskiego podczas
sesji w Warszawie i Grodnie. W centrum król, potem kolejno biskupi i arcybiskupi (17), senatorowie
(70), kasztelani (49) oraz dygnitarze (10) – łącznie 146. Kolorami oznaczone poszczególne funkcje,
osobno wyszczególniono posłów z Inflant. Sejm I Rzeczpospolitej obradował w Grodnie w latach
1678-1793, łącznie 11 razy. Karta wydana w oficynie spadkobierców Johanna Baptista Homanna
w Norymberdze, rytowana przez Jacoba Heringa, miedziorytnika czynnego w Norymberdze, później
w Hanowerze, gdzie zmarł w 1774 r. (sygnowana na płycie). Ślad złożenia atlasowego, blade ślady
zalania dolnych narożników, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

187. [Pierwszy rozbiór Polski] – Kołacz królewski. Ryt. N. le Mire. Ok.
1773 r.
1200,Miedzioryt, akwaforta; 29,5 x 20,5 (pl. 29,5 x 21)
Pierwszy stan. Słynna grafika w alegoryczny sposób przedstawiająca I rozbiór Polski. Monarchowie
państw rozbiorowych (Katarzyna II, Józef II i Fryderyk II) wskazujący na mapę Polski oraz chwytający
się za głowę król Stanisław August Poniatowski. Kompozycję uzupełnia unosząca się ponad władcami
Fama, dmąca w trąby. Rycina sygnowana na płycie: „Erimeln Sculp.”, pseudonimem grafika i rysownika francuskiego Noëla le Mire (1724-1800). Autorem rysunku był Jean Michel Moreau (1741-1814).
Rycina, 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.
Grafika częściowo wklejona na plecy oprawy, drobne zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae (z kolekcji T. Niewodniczańskiego), t. I, s. 125, poz. H 39/2.
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186. Sejm polski – warszawski i grodzieński. Spadkobiercy J. B. Homanna. 1750.

188. [Epoka napoleońska] – „La Princesse Poniatowski apprend la mort de son
epoux.” (Żona Poniatowskiego dowiaduje się o śmierci męża). Francja, II ćw.
XIX w.
400,Miedzioryt kolorowany; 23,5 x 29 (w świetle oprawy)
Scena zawiadomienia żony księcia Józefa Poniatowskiego (w rzeczywistości nieistniejącej) o bohaterskiej śmierci męża. W empirowym salonie ranny polski szwoleżer wręcza list wdowie, u której boku
synek w polskim stroju, w tle popiersie Poniatowskiego oraz bogini zwycięstwa Nike. Poniżej tytuł oraz
tekst w języku francuskim poświęcony wydarzeniu. Rycina niesygnowana, adres wydawniczy w Paryżu
(Codoni). Rycina nr 4 z serii popularnych w Europie, szczególnie w 2 ćwierci XIX w., przedstawień
gloryfikujących męstwo i przymioty charakteru naszego bohatera (patrz: W. Łysiak, Empireum, t. II,
s. 517, ilustr.). Papier równomiernie pożółkły, zabrudzenia, oprawiony w ramę. Dekoracyjne, stare
kolorowanie.

189. [Bitwa pod Arcis-sur-Aube] – „Aﬀaire d’Arcis-sur-Aube”. J. V. Adam. Lata 20.
XIX w.
1200,Litografia kolorowana w epoce; 27 x 34,5 (w świetle oprawy)
Napoleon ukazany w czasie bitwy pod Arcis-sur-Aube 20-21 marca 1814 r. Podczas nierozstrzygniętej
bitwy pomiędzy armią francuską (wraz z oddziałami polskimi) a austriacką, Napoleon został ocalony
przez batalion piechoty polskiej dowodzony przez majora Jana Skrzyneckiego (według innej wersji
obroniony został przez szwadron szwoleżerów Gwardii Cesarskiej barona Ambrożego Skarżyńskiego).
Grafika sygnowana na kamieniu, jej autorem jest Jean Victor Adam (1801-1866), francuski malarz
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188. Żona ks. Józefa Poniatowskiego dowiaduje się o śmierci męża. II ćw. XIX w.

i litograf. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Grafika oprawiona w starą, dekoracyjną ramę,
z zachowanym podpisem. Efektowne kolorowanie.
(Patrz tablica XIV)

190. [Pogrzeb Napoleona] – Uroczystości pogrzebowe Napoleona na wyspie św. Heleny i w Paryżu (5 litografii). J. V. Adam, J. B. Arnout. Po 1840 r.
3000,Litografie kolorowane w epoce (białkowanie); 5 plansz śr. o wym. 37 x 55 cm
Ryciny dokumentujące przebieg uroczystości przeniesienia trumny ze zwłokami cesarza Napoleona
z Wyspy Św. Heleny do Paryża i oficjalnego pogrzebu w kościele Inwalidów w grudniu 1840 r. W skład
zespołu wchodzą: otwarcie trumny 16 października 1840 r.; ciało Napoleona opuszczające ziemię
wygnania; kondukt pogrzebowy przybywający do kościoła Inwalidów; trumna w kaplicy przed pogrzebem; wnętrze kościoła Inwalidów w trakcie pogrzebu 15 grudnia 1840 r. Każda scena ukazana bardzo
dokładnie, z bogactwem szczegółów, stanowi rodzaj reportażu z tamtych wydarzeń. Poniżej każdego
przedstawienia opis, powyżej dekoracyjne kartusze z motywami napoleońskimi. Grafiki sygnowane, ich
autorami są: Jean Victor Adam (1801-1866), malarz i litograf, od 1823 r. specjalizujący się w tej technice, współpracujący m.in. przy tworzeniu „Albumu Wileńskiego” oraz Jean Baptiste Arnout (1788-1865),
malarz, rysownik, litograf, autor przede wszystkim widoków i scen rodzajowych z Paryża (nazywany
historiografem tego miasta). Grafika ukazująca trumnę Cesarza powstała według rysunku z natury
Feliksa Coquereau (1808-1866), kapelana francuskiej Marynarki, towarzyszącego Napoleonowi
w jego ostatniej drodze. Ryciny odbite u Lemerciera, pochodzą z albumu wydanego w Paryżu po
1840 r. przez Henriego Jeannina. Drobne zabrudzenia marginesów, zażółcenie papieru, poza tym stan
dobry. Dekoracyjne, stare kolorowanie.

191. [Poniatowski, Sobieski, Kościuszko] – „Pologne”. A. M. Perrot. Po
1822 r.
480,-
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190. Uroczystości pogrzebowe Napoleona (5 litografii). J. V. Adam, J. B. Arnout. Po 1840.

191. Mapa Polski (z motywami patriotycznymi). A. M. Perrot. 1822.
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Miedzioryt kolorowany liniowo; 15,5 x 18,5 (w świetle oprawy)
Mapa Królestwa Polskiego opracowana przez Aristide’a Michela Perrota (1793-1879), francuskiego
geografa i kartografa, specjalizującego się w miniaturowych mapach, w bogatych, alegorycznych
obramieniach. Mapa Polski otoczona przez symbole jej bogactw: worki soli, snopek zboża, ule z rojem pszczół, głowa upolowanego dzika i jelenie rogi. Dekorację uzupełniają motywy patriotyczne –
w zwieńczeniu na tle gwiazdy napis „Poniatowski”, obok Orzeł oraz panoplia (ułańskie czako,
lanca, szabla). Mapa wsparta na cokole, na którym w wieńcach laurowych nazwiska Sobieskiego
i Kościuszki. Wariant niesygnowany – w zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się litografia sygnowana
przez Perrota. Drobne plamki, poza tym stan dobry. Oprawiony w ramę 21 x 24 cm.
Lit.: Imago Poloniae, t. I, s. 155, poz. H52/1 (wersja sygnowana, rytowana przez Mignereta)

– Powstanie listopadowe –
192. [Powstanie listopadowe] – Car Mikołaj I ogłasza gwardzistom wiadomość o wybuchu powstania w Warszawie („Kaiser Nicolaus kündigt selbst seinen Garden
den Aufstand der Polen...”). Ryt. G. B. Wunder. Po 1830 r.
400,Staloryt kolorowany; 19,5 x 26,5 (pl. 21 x 27,3)
Epizod z początkowego okresu powstania listopadowego – car Mikołaj I w dniu 8 grudnia 1830 r., wśród
oficerów swojej gwardii. Poniżej opis sytuacji w języku niemieckim (car wyraża nadzieję, że z pomocą
boską, powstanie szybko upadnie). Rycina sygnowana na płycie, rytował Georg Benedikt Wunder
(1783-1858), malarz i grafik pracujący w Norymberdze, stały współpracownik wydawnictwa Friedricha
Campego (1777-1846), przedsiębiorcy i reformatora księgarstwa, wydawcy rozlicznych popularnych
serii albumowych, przeważnie o tematyce historycznej. Grafika z serii wydawanej w Niemczech
po upadku powstania listopadowego, stanowiącej wyraz poparcia dla Polaków walczących
o niepodległość (patrz poz. następne). Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Mocny kolor.
Lit.: Solidarność 1830, katalog wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie 2006, s. 119, poz. III 14

193. [Powstanie listopadowe] – Bitwa pod Grochowem 25 lutego 1831 r. („Die
Schlacht vor Praga den 25 Febr. 1831”). Ryt. G. B. Wunder. 1831 r.
400,Staloryt kolorowany; 19 x 26 (pl. 20,5 x 27,5)
Scena walki oddziałów polskich i rosyjskich podczas jednej z najkrwawszych bitew powstania listopadowego. Poniżej tytuł oraz tekst po niemiecku sławiący bohaterstwo Polaków. Rycina sygnowana
na płycie, rytował Georg Benedikt Wunder (1783-1858), wydał Friedrich Campe (1777-1846) – patrz
poz. poprzednia. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Mocny kolor.

194. [Powstanie listopadowe] – Bitwa pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. („Die Schlacht
von Iganie am 10 April 1831”). Ryt. G. B. Wunder. Po 1831 r.
400,Staloryt kolorowany; 19 x 26 (pl. 21 x 27)
Brawurowa szarża polskiej kawalerii podczas bitwy pod Iganiami 10 kwietnia 1831 r. Poniżej opis bitwy
w języku niemieckim. Rycina sygnowana na płycie, rytował Georg Benedikt Wunder (1783-1858), wydał
Friedrich Campe (1777-1846) – patrz poz. poprzednie. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla. T. 2, s. 152, poz. 488

195. [Powstanie listopadowe] – „Die letzten Zehn vom vierten Regiment” (Ostatnich
dziesięciu z czwartego regimentu). Ryt. G. B. Wunder. Po 1831 r.
400,Staloryt kolorowany; 21 x 25,8 (cała plansza)
Żołnierze 4. Pułku Piechoty Liniowej (Czwartacy) przekraczający granicę pruską pod Brodnicą 5 października 1831 r., po klęsce powstania listopadowego. Pułk ten, utworzony w Warszawie w 1815 r. z biedoty warszawskiej, zyskał sławę dzięki waleczności w czasie powstania, m.in. podczas walk o Arsenał,
w bitwach pod Ostrołęką, Dobrem, Wawrem, a zwłaszcza pod Olszynką Grochowską. Jego postawa
stała się symbolem waleczności polskiego żołnierza. Poniżej kompozycji niemiecki tekst powstałego
5 stycznia 1832 r. wiersza „Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę”, autorstwa Juliusa Mosena
(1803-1867), niemieckiego poety, dramaturga i prozaika pochodzenia żydowskiego, napisanego ku czci
Czwartaków. Grafika niesygnowana, w literaturze przypisywana Georgowi Benediktowi Wunderowi.
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193. Bitwa pod Grochowem. G. B. Wunder. 1831.

Po konserwacji (przedarcie podklejone, na odwrocie krawędzie wzmacniane pap.), zabrudzenia i ślady
składania, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XIV)

196. [Powstanie listopadowe] – „Aux heros polonois”. Ryt. A. Fleischmann.
1832 r.
360,Staloryt kolorowany; 25,8 x 18,7 (pl. 27,3 x 20,6)
Pełna treści alegorycznych rycina, ukazująca polskich żołnierzy zrywających kajdany i powstających
z grobu (na którego wrotach godło carskiej Rosji), podążających za orłem ku wolności. Stanowiła kartę
tytułową albumu, zawierającego portret generała Skrzyneckiego oraz przedstawienia żołnierzy polskich
z okresu powstania listopadowego. Rytował Andreas Fleischmann (1811-1878), grafik niemiecki, wydał
w Norymberdze w 1831 r. Friedrich Campe w albumie Nicolausa Heideloﬀa (1761-1837). Niewielkie
przedarcie marginesu (podklejone), zabrudzenia, poza tym stan dobry. Mocny kolor. Rzadkie.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla. T. 2, s. 192, poz. 721

197. [Powstanie listopadowe] – „Kossynier. Sensenträger”. Wyd. K. Magnus. Po
1831 r.
300,Litografia kolorowana; 35 x 27 (w świetle oprawy)
Litografia o charakterze alegorycznym, niosąca nadzieję na odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Kosynier w sukmanie krakowskiej, w krakusce, z uniesionym do góry sztandarem z Orłem i napisem:
„d. 29go Listop. 1830 r.”, na tle pejzażu z wschodzącym słońcem. Poniżej tytuł oraz wiersz: „Tnie
chwacko tęga kosa, Nią wrogom utrzem nosa: Hey bracia! w imię Boże! Bóg nam dopomoże.”
(fragment Mazura Chłopickiego z 1830 r., ze słowami Andrzeja Słowaczyńskiego do muzyki Karola
Kurpińskiego; ten sam tekst także w języku niemieckim). Sygnowana na kamieniu – litografował Dieter
Dietlab, wydano w warszawskim zakładzie Karola Magnusa, działającym w latach 1828-1846, który
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196. Powstanie listopadowe. A. Fleischmann.

197. Kosynier. K. Magnus. Po 1831.

w okresie powstania listopadowego publikował grafiki o charakterze patriotycznym. Zabrudzenia, papier
równomiernie pożółkły, poza tym stan dobry, oprawiona w ramę 37 x 29 cm.
Lit.: Katalog zbiorów L. Gocla, t. 2, s. 197, poz. 753

---------------------------------198. [Wojsko polskie] – Malewski Ignacy. Żurawiejki. Album rysunków. Warszawa
1971, k. tyt., k. [40] z rysunkami, 14,4 x 21 cm, opr. pł. z dekoracją na
licu.
600,Zbiór żurawiejek – czyli żartobliwych, na ogół także złośliwych, dwuwierszowych kupletów poświęconych oddziałom jazdy (wiersze takie charakterystyczne były dla wojsk polskich i rosyjskich; np.: „Mina
dumna, a łeb pusty / To jest pułk ułanów szósty”). Każdemu, pisanemu odręcznie tekstowi towarzyszą
rysunki (kolorowane akwarelą), przedstawiające scenki rodzajowe z udziałem żołnierzy kolejnych
oddziałów jazdy II Rzeczypospolitej (3 pułki szwoleżerów, 27 pułków ułanów i 10 pułków strzelców), wraz z ich barwami. Rysunki częściowo sygnowane monogramem „IM”. Ich autorem jest Ignacy
Malewski (1898-?), malarz amator (syn malarki Antoniny Malewskiej), inżynier rolnik, pochodzący
z ziemiańskiej rodziny z Odrowąża koło Radomska. Ochotnik w wojnie 1920 roku w szeregach 206.
Pułku Ułanów, związany z warszawskim środowiskiem „Broni i Barwy”. Na przednim licu opr. naklejone zdobienia w kształcie proporczyków, otaczające przedwojennego wojskowego Orzełka. Na końcu
wpisany ołówkiem warszawski adres autora. Stan bardzo dobry.

199. [II wojna światowa] – „Witamy otwartym sercem, bracia wracają”. A. Święty,
A. Młodzianowski. 1945 r.
800,Druk barwny; 86 x 60,5 cm
Plakat propagandowy, sygnowany: „A. Święty. A. Młodzianowski”: Antoni Święty; Adam Młodzianowski
(1917-1985), grafik krakowski, profesor tamtejszej ASP, członek Grupy Dziewięciu Grafików, autor
m.in. aranżacji plastycznej ekspozycji muzealnej na Wawelu. Plakat wydrukowany w Zakładach Graficznych „Styl” w Krakowie. Przedstawia przekraczających polską granicę, powracających do ojczyzny:
jeńca, więźnia obozu koncentracyjnego oraz kobietę z dzieckiem. Drobne uszkodzenia krawędzi,
zażółcenie papieru, poza tym stan dobry.
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200. Biegański Bogusław (1932-1994) – „Ulica Kamienne Schodki”. 1956 r.

400,-

Drzeworyt; 25 x 17,5 (pl. 30,5 x 23)
Sygnowany ołówkiem: „Biegański B. 1956” oraz „Ulica Kamienne Schodki drzeworyt”. Bogusław
(Sławek) Biegański, grafik i fotograf, wykształcony w latach 1950-1956 na warszawskiej ASP (dyplom
u Tadeusza Kulisiewicza). Był przede wszystkim dokumentalistą życia w PRL, twórcą zaangażowanych
reportaży o tematyce społecznej, a także fotoreporterem związanym z Warszawą. Współpracował
z licznymi czasopismami, odegrał znaczącą rolę w środowisku studenckiego tygodnika „ITD”. Drzeworyt wklejony w passe-partout, poza tym stan dobry. Patrz poz. 282-285 (fotografie Biegańskiego).

201. Farinati Orazio (1559-1616) – Zdjęcie z krzyża (ze świętym Franciszkiem).
1583 r.
1500,Miedzioryt; 36,5 x 56 (ok. 5 mm marginesy)
Rycina sygnowana na płycie: „HO.F.V.F. 1583”; „Gasparo Dalolio exc.”; „Paulus Farinatus inventor”.
Rytował Orazio Farinati, późno manierystyczny włoski malarz i grafik, działający w Weronie, uczeń
i współpracownik swego ojca, Paola, wykonujący prace graficzne według obrazów m.in. mistrzów weneckich (w tym Paola Veronesego). Grafika powstała według kompozycji jego ojca, Paola Farinatiego
(ok. 1524-ok. 1606), malarza włoskiego pracującego w Weronie, Mantui i Wenecji. Wydał Gaspare
dall’Oglio z Bolonii, działający w Brescii i Wenecji (teść Jana Sadelera). Po konserwacji, ślad składania,
drobne zabrudzenia, na odwrocie stare zapiski piórem, poza tym stan dobry.

202. Gielniak Józef (1932-1972) – „Łucznik”. 1956 r.

900,-

Drzeworyt; 18,5 x 12,5 (pl. 21,6 x 17,5)
Sygnowany ołówkiem: „Łucznik J. Gielniak 56”. Józef Gielniak, jeden z największych polskich grafików
II połowy XX w. Studiował pod kierunkiem prof. Stanisława Dawskiego we Wrocławiu, tworzył w latach
1958-1972, głównie linoryty (pozostawił 68 prac). Grafika pochodzi z najwcześniejszego okresu twórczości Gielniaka, tematem i formą bliska jest realizmowi socjalistycznemu (uważanemu przez artystę
za sztukę zaangażowaną). Ta faza twórczości artysty trwała bardzo krótko, w tym samym roku podjął
studia i zadebiutował we Wrocławiu. Stan dobry. Rzadkie.

203. Gielniak Józef (1932-1972) – „Improwizacja II (Fantasie sur un thème morbide)”.
1959 r.
2000,Linoryt na bibułce; 18 x 25 (pl. 38,5 x 46)
Wczesna praca jednego z najwybitniejszych polskich grafików II połowy XX w., Józefa Gielniaka.
Twórczość Gielniaka to przede wszystkim linoryty, które cechuje nadzwyczajna biegłość techniczna
oraz niezwykły klimat. Drobne przebarwienia bibułki, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Hermansdorfer, Józef Gielniak, Wrocław 2006, s. 24, poz. 15

204. Gielniak Józef (1932-1971) – „Efemerydy (improwizacja IV dédiée à mon cher
Professeur)”. 1959 r.
2000,-
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201. O. Farinati. Zdjęcie z krzyża (ze świętym Franciszkiem). 1583.

200. B. Biegański. Kamienne Schodki. 1956.

202. J. Gielniak. Łucznik. 1956.

Linoryt na bibułce; 20 x 27 (pl. 47 x 46,5)
Sygnowany długopisem: „Efemerydy” (improwizacja IV dédiée à mon cher Professeur)”; „linoryt 1959 r.
E/A”; „Józef Gielniak”. Odbitka próbna, praca dedykowana profesorowi Stanisławowi Dawskiemu,
nauczycielowi artysty. Józef Gielniak wykonał zaledwie 68 prac, a jego pierwsze liczące się grafiki powstały dopiero około 1958-1959 r. (I nagroda na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki Artystycznej i Rysunku
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204. J. Gielniak. Efemerydy (improwizacja IV dédiée à mon cher Professeur). 1959.
w 1959 r.). Wielka biegłość warsztatowa i szczególny klimat prac czynią go jednym z największych
polskich grafików 2 poł. XX w. Drobne plamki, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: J. Jakimowicz. Józef Gielniak. Warszawa 1982, poz. 6, il. I
(Patrz tablica XVII)

205. Goldberg Chaim Leib (1917-2004) – Targ na rynku w Kazimierzu. II poł.
XX w.
1400,Litografia barwna; 30 x 46,5 (32,5 x 48 w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem: „Chaim Goldberg”; „CXXIX/CLXXV”. Pełne ruchu i koloru przedstawienie
jarmarku na rynku w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Chaim (Leon) Goldberg w latach 30. studiował
na ASP w Krakowie i Warszawie. Lata II wojny światowej spędził na Syberii, następnie zamieszkał
w Izraelu. Od 1967 r. osiadł w Stanach Zjednoczonych. Był bardzo aktywnym i płodnym artystą, zajmował się malarstwem, rzeźbą i grafiką; znany jest przede wszystkim jako kronikarz życia społeczności
żydowskiej w małym miasteczku przedwojennej Polski. Stan dobry, oprawiona w ramę 51 x 66,5 cm.

206. Jabłczyński Feliks (1865-1928) – Warszawa. Krakowskie Przedmieście.
1916 r.
1500,Litografia; 54,5 x 71 (cała plansza)
Sygnowana ołówkiem: „F. Jabłczyński”; na kamieniu: „XIII. 1916”. Feliks Jabłczyński był jednym
z najciekawszych polskich artystów początku XX w. Grafiką zaczął się zajmować ok. 1907 r. dzięki
przyjaźni z J. Pankiewiczem. Przeprowadzał liczne eksperymenty technologiczne, opracowując własne
techniki, z których najbardziej charakterystyczną jest ceratoryt. Zamiast zakazanej przez zaborcę prasy specjalistycznej do powielania grafik używał wyżymaczki! Grafika pochodzi z teki „Warszawa.
XX autolitografii”, wydanej w 1916 r. w Warszawie przez Antykwariat Polski Hieronima Wildera, litografie
odbite w znanym zakładzie J. Cotty (nakład 100 egzemplarzy, kamienie zniszczono). Po konserwacji
(uzupełniony ubytek lewego marginesu), poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, poz. 265
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205. Chaim Leib Goldberg. Targ w Kazimierzu.

206. F. Jabłczyński. Warszawa. Krakowskie Przedmieście. 1916.
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207. J. Konarska. Kobieta z dzbanem. 1924.
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209. W. Korzeniowska. Katedra ormiańska. 1921.

207. Konarska Janina (1902-1975) – Kobieta z dzbanem (Przygotowanie do kąpieli).
1924 r.
2200,Litografia barwna; 32 x 24 (pl. 40 x 29)
Sygnowana ołówkiem: „J. Konarska” oraz „1924”. Janina Konarska-Słonimska, żona poety i pisarza
Antoniego Słonimskiego, uczennica Władysława Skoczylasa, współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Ryt. W okresie międzywojennym tworzyła przede wszystkim barwne
drzeworyty, w których osiągnęła doskonałość. W 1925 r. otrzymała Grand Prix na Światowej Wystawie
Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, w 1937 r. ponownie Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki
i Techniki. Po wojnie zajęła się przede wszystkim ilustracją książkową. Po konserwacji, stan dobry.
Bardzo rzadkie.

208. Konarska Janina (1902-1975) – Krowy przy wodopoju (Krowa z cielątkiem).
Po 1934 r.
1900,Drzeworyt dwubarwny na bibule; 25 x 30,8 (pl. 27,5 x 45)
Jedna z najważniejszych prac w dorobku Janiny Konarskiej (żony Antoniego Słonimskiego), należącej
do ulubionych uczniów Władysława Skoczylasa. W okresie międzywojennym artystka tworzyła głównie
drzeworyty barwne (nazwane przez T. Cieślewskiego barworytami). Zapiski kolekcjonerskie, drobne
przedarcia szerokich marginesów i niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Wrocław 1971, s. 186/187 (tablica II), 189; Grafika
polska 1900-1939 ze zbiorów Biblioteki Narodowej, Warszawa 1991, s. 19, poz. 80
(Patrz tablica XVIII)

209. Korzeniowska Wanda (1883-1935) – Dziedziniec katedry ormiańskiej. Przed
1921 r.
800,Akwaforta, akwatinta; 15,8 x 13,4 (17 x 15 w świetle oprawy)
Sygnowana ołówkiem: „Wanda Korzeniowska”. Wanda Korzeniowska, graficzka i malarka, niemal
całe życie związana ze Lwowem. Grafiką zajmowała się od 1910 r., głównie tworzyła w technikach
metalowych, a potem w drzeworycie, przede wszystkim potraktowane malarsko pejzaże oraz widoki
lwowskie. Na odwrocie starej oprawy odręczna dedykacja: „Nie na pożegnanie, ale w nadziei rychłego
znów powitania swej przewodniczącej ofiarowuje Narodowa Organizacja Kobiet Pani Dr Irenie Panenkowej (!) w dniu 8 kwietnia 1921 roku”, poniżej 13 odręcznych podpisów przedstawicielek inteligencji
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212. J. Pieniążek. Kościół św. Andrzeja w Łukowicy koło Limanowej. 1934.
lwowskiej. Irena Pannenkowa (1879-1969), doktor filozofii, dziennikarka, działaczka niepodległościowa,
współorganizatorka Narodowej Organizacji Kobiecej (związanej z Narodową Demokracją). Równomierne zażółcenie papieru, poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę 31 x 28 cm.

210. Krasnodębska-Gardowska Bogna (1900-1986) – „Świątek”. 1955 r.

400,-

Drzeworyt na bibułce; 17,5 x 21 (pl. 20,5 x 23)
Sygnowany ołówkiem: „Świątek z cyklu „Wakacje” 1955” oraz „B. Krasnodębska-Gardowska”. Praca
Bogny Krasnodębskiej-Gardowskiej, graficzki, uczennicy W. Skoczylasa. Uprawiała przede wszystkim
drzeworyt jedno i wielobarwny, należała do Rytu, ZPAG i Dziewięciu Grafików. Po II wojnie mieszkała
i tworzyła w Krakowie. Grafika wklejona w passe-partout, stan dobry.
Lit.: A. Pietrzak, Mistrzyni współczesnego drzeworytu. Bogna Krasnodębska-Gardowska, Warszawa
1999, s. 37, poz. 109

211. Kulisiewicz Tadeusz (1899-1988) – „Oracz”. 1929 r.

1500,-

Drzeworyt; 33,5 x 24,5 (pl. 42 x 33)
Sygnowany ołówkiem: „Kulisiewicz”. Tadeusz Kulisiewicz uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich grafików okresu międzywojennego. Drzeworytnik, uczeń W. Skoczylasa, malarz, rysownik, profesor ASP w Warszawie. Należał do ZPAG oraz Rytu, wiele wystawiał, otrzymując liczne
nagrody. Większość przedwojennego dorobku artysty spłonęła podczas Powstania Warszawskiego.
Po 1945 r. Kulisiewicz poświęcił się prawie wyłącznie rysunkowi. Grafika „Oracz” powstała w 1929 r.,
następnie znalazła się w wydanej w 1931 r. tece „Szlembark”, poświęconej ukochanej przez artystę
wiosce w Gorcach. Drobne zabrudzenia, stan dobry.
(Patrz tablica XVII)

212. Pieniążek Józef (1888-1953) – Kościół św. Andrzeja w Łukowicy. 1934 r.
Akwaforta, akwatinta; 22,5 x 26,5 (pl. 31,5 x 41,5)

900,-
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Sygnowana na płycie: „J. Pieniążek” oraz „Łukowica 1934”. Józef Pieniążek, grafik, malarz i pedagog,
uczeń J. Pankiewicza i L. Wyczółkowskiego w krakowskiej ASP, w okresie międzywojennym związany
ze Lwowem, po 1947 r. w Krakowie. Od 1925 r. z inspiracji L. Wyczółkowskiego utrwalał w swych
pracach piękno zabytków Małopolski, Podhala i Kresów Wschodnich. Grafika ukazuje drewniany,
XVII-wieczny kościół św. Andrzeja we wsi Łukowica w powiecie limanowskim. Drobne zabrudzenia
szerokich marginesów, stan dobry.

213. Piranesi Giovanni Battista (1720-1778) – „Altra Veduta degli avanzi del Pronao
del Tempio della Concordia” (Forum Romanum). Ok. 1774 r.
3000,Akwaforta; 47 x 70,5 (pl. 56 x 79)
Sygnowana na płycie: „Cavalier Piranesi F.”. Widok jednego z najsłynniejszych zabytków starożytnego
Rzymu – Forum Romanum, z Łukiem Septymiusza Sewera oraz ruinami świątyni Saturna. W tle
barokowy kościół św. Łukasza i św. Martyny. Rycina pochodzi z serii „Vedute di Roma”, jednego
z najważniejszych dzieł w dorobku Piranesiego, wybitnego włoskiego architekta i grafika. Giovanni
Battista Piranesi był jednym z najważniejszych artystów europejskich XVIII stulecia. Seria 34 wedut
Rzymu cieszyła się ogromną popularnością i wywarła duży wpływ na rozwój sztuki klasycystycznej
w Europie. Ślady po taśmach na szerokich marginesach, poza tym stan dobry. Mocna odbitka na
grubym, czerpanym papierze.
Lit.: L. Facacci, Giovanni Battista Piranesi, Kolonia 2000, s. 746, il. 981
(Patrz tablica XVI)

214. Piranesi Giovanni Battista (1720-1778) – „Veduta interna dell’antico Tempio di
Bacco”. 1767 r.
2000,Akwaforta, papier żeberkowy; 43 x 61,5 (pl. 50 x 64,5)
Sygnowana na płycie: „Cavalier Piranesi diseg. ed incise”. Widok wnętrza kościoła św. Urbana w Rzymie (w parku Valle della Caﬀarella), niegdyś starożytnej świątyni Bachusa. Wzdłuż dolnej krawędzi
przedstawienia tytuł oraz objaśnienia. Grafika pochodzi z cyklu „Vedute di Roma”, jednego z najważniejszych dzieł w dorobku Piranesiego, wybitnego włoskiego architekta i grafika. Papier pożółkły,
drobne przedarcia marginesów, niewielkie zabrudzenia, całość naklejona na tekturę.
Lit.: L. Facacci, Giovanni Battista Piranesi, Kolonia 2000, s. 730, il. 952

215. Rugendas Christian (1708-1781) – Scena batalistyczna. XVIII w.

900,-

Mezzotinta; 19,5 x 26,7 (przycięta do odcisku płyty)
Rycina powstała według obrazu Georga Philippa Rugendasa (1666-1742), niemieckiego malarza,
rytownika i wydawcy z licznej rodziny artystycznej, wykształconego w Wiedniu, Wenecji i Rzymie,
pracującego w Augsburgu, tworzącego m.in. popularne sceny batalistyczne, polowań oraz portrety
konne. Rytował jego syn Christian. Na odwrocie ślady starej oprawy. Niewielkie przedarcie krawędzi,
poza tym stan dobry.

216. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – „III Wystawa Wiosenna. Salon Krywulta.
Warszawa”. 1904 r.
4000,Litografia barwna; 70,5 x 50,5 cm
Plakat sygnowany: „F. Siedlecki”– autorem projektu jest Franciszek Siedlecki, najwybitniejszy przedstawiciel symbolizmu w polskiej grafice. Był bardzo wszechstronnym artystą, tworzył m.in. grafiki
książkowe oraz artystyczne, w różnych technikach (patrz poz. 236-238 – rysunki artysty). Plakat –
litografia w pięciu kolorach, odbita w zakładzie Jana Cotty w Warszawie, zapowiadająca otwartą
w kwietniu wystawę młodych polskich malarzy, która miała miejsce w Salonie Krywulta (u pierwszego polskiego profesjonalnego marszanda Aleksandra Krywulta). Drobne uszkodzenia krawędzi
(podklejone), poza tym stan dobry. Tak wczesne plakaty polskie prawie nie pojawiają się na rynku
antykwarycznym. Rzadkie.
Lit.: K. Czarnecki, Grafika Franciszka Siedleckiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 166,
poz. 147, il.

217. Skoczylas Władysław (1883-1934) – „Żydzi w Kazimierzu”. 1930 r.
Drzeworyt; 20,3 x 28,5 (22,5 x 30,5 w świetle oprawy)

1900,-
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215. Christian Rugendas. Scena batalistyczna. XVIII w.

Praca Władysława Skoczylasa, czołowego polskiego grafika okresu międzywojennego. Motywy z Kazimierza początkowo pojawiały się jedynie w malarstwie artysty, dopiero około 1925 r. także w drzeworycie. Są to najczęściej scenki rodzajowe, ujęte na tle urokliwych zakątków miasteczka. Oferowana praca
powstała w ostatnim okresie twórczości grafika, kiedy to głównie poświęcał się pracy organizacyjnej
i społecznej na rzecz środowiska graficznego. Niewielki ubytek pap., papier pofałdowany, poza tym
stan dobry, oprawiony w ramę 38 x 46 cm.
Lit.: T. Cieślewski syn, Władysław Skoczylas, Warszawa 1934, s. 115, poz. 182, il. 95; M. Sitkowska,
Władysław Skoczylas, Warszawa 2015, s. 247, poz. 207, ilustr.

218. Tempesta Antonio (1555-1630) – „Septem Orbis Admiranda...” (Siedem cudów
starożytnego świata). Osiem rycin. 1608 r.
4600,Osiem akwafort (karta tytułowa oraz siedem scen); śr. o wym. 22 x 28 (przycięte do odcisku płyty lub
z pozostawieniem 1-2 mm marginesu)
Sygnowane monogramem na płycie: „AT” oraz na karcie tytułowej (dedykacja dla Charles’a de Croÿ,
księcia Aarschot). Seria bardzo dekoracyjnych grafik ukazujących siedem cudów świata starożytnego
(w trakcie wznoszenia): posąg Zeusa w Olimpii; Kolos Rodyjski; świątynia Artemidy w Efezie;
wiszące ogrody Semiramidy; Mauzoleum w Halikarnasie; latarnia morska w Faros w Aleksandrii;
piramida Cheopsa w Gizie. Każde przedstawienie opatrzone bogatym sztafażem oraz opisem po
łacinie. Rysował i rytował Antonio Tempesta, włoski malarz i rytownik wczesnego baroku, urodzony
we Florencji, pracujący w Rzymie, gdzie nawiązał kontakt z artystami niderlandzkimi. Ceniony za
akwaforty ze scenami polowań oraz ilustracje Biblii. Wydał w Rzymie Josse De Rycke (1587-1627),
flamandzki malarz, humanista, wydawca, sprzedawał w Antwerpii Jan Baptist Vrients (1552-1612),
rytownik, wydawca i sprzedawca map (stan II). Ślady po oprawie na odwrocie, stan dobry.
(Patrz tablica XVI)

219. Vasarely Victor (1906-1997) – „Aﬃche avant la lettre”. 1967-1968 r.
Serigrafia barwna; 60 x 56 (65,5 x 62 w świetle oprawy)

4200,-
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219. V. Vasarely. Aﬃche avant la lettre. 1967-1968.

218. Antonio Tempesta. Siedem cudów starożytnego świata. Osiem rycin. 1608.
Sygnowana ołówkiem: „Vasarely”; na odwrocie oprawy nalepka amerykańskiej galerii z nakładem:
33/175. Praca artysty pochodzenia węgierskiego, pracującego we Francji, czołowego przedstawiciela
abstrakcji geometrycznej, prekursora op-artu. Artysta sformułował szereg manifestów artystycznych,
w których rozwijał koncepcję sztuki kinetycznej (stwarzającej wrażenie ruchu). Stan bardzo dobry.
Grafika oprawiona w ramę 75 x 70 cm. Patrz poz. 260 (teka graficzna).
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WIEK XVIII
220. Norblin Jan Piotr (1745-1830) – Scena batalistyczna. XVIII/XIX w.

9000,-

Rysunek (piórko, tusz lawowany, papier); 24 x 29,8 cm
Niesygnowany. Praca dwustronna – na jednej ze stron ukazana bitwa pomiędzy wojskami w mundurach
okresu napoleońskiego a oddziałem w strojach wschodnich, na odwrocie szkic postaci jeźdźca. Jan
Piotr Norblin był wybitnym artystą francuskim, przez 30 lat pracującym w Polsce. Sprowadzony przez
księcia Adama Czartoryskiego pracował dla najlepszych rodzin magnackich oraz dworu królewskiego.
Pozostawił po sobie cenną dokumentację rysunkową dotyczącą wydarzeń końca XVIII w., m.in. obrad
sejmu, uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz insurekcji kościuszkowskiej. Rysunek był dla artysty jedną
z podstawowych form wypowiedzi. Po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XIX)

221. [Ikona] – Pokrow Najświętszej Bogurodzicy. Warsztat unicki, II połowa XVII-I ćwierć
XVIII w.
7000,Deska, szponga, tempera, złocenia; 38,3 x 37 cm
Ikona „Pokrow Najświętszej Bogurodzicy” (Opieka Matki Boskiej) – w centrum w części dolnej ukazany
święty Roman Melodos (Sładkopiewca), ze zwojem w dłoni. Po stronie lewej święty biskup (zapewne
metropolita Ananiasz), za nim niezidentyfikowany mnich. Po prawej święty Andrzej wskazujący na
Maryję, w tle rzesze wiernych oraz elementy architektoniczne. W części górnej Matka Boska w pozie
orantki, otoczona przez chmury (czyli znajdująca się w sferze nieba). Kompozycja ikony wykazuje
pewne odstępstwa od podstawowego wariantu Pokrowu (np. postać mnicha za Ananiaszem, brak
omoforionu w postaci Maryi oraz towarzyszącej jej asysty świętych). Te cechy, a także brak napisów
identyfikacyjnych, mogą wskazywać na wpływy sztuki zachodniej. Ikona powstała zapewne w warsztacie prowincjalnym, o czym świadczą m.in. cechy opracowania deski. Jej cechy formalne łączą ją
z malarstwem cerkiewnym (unickim) ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej (południowo-wschodniej Polski lub obecnej zachodniej Ukrainy). Wykazuje wiele cech wspólnych z malarstwem
II połowy XVII i I ćwierci XVIII w. Kształt ikony (niemal kwadrat), tematyka oraz rama (o szerokości 4 cm)
wskazują, że była przeznaczona do ikonostasu niezbyt dużej cerkwi, do rzędu prazdników. Stan dobry.

WIEK XIX-XX
222. Dąbrowski Henryk (1927-2006) – „Kazimierz Dolny”. 1950 r.

4000,-

Akwarela, ołówek na kartonie; 57,5 x 40,8 cm
Sygnowana tuszem: „Henryk Dąbrowski 1950”. Pełne ruchu i koloru przedstawienie jarmarku na
rynku w Kazimierzu Dolnym, z charakterystycznymi kamienicami braci Przybyłów – pod św. Mikołajem
i św. Krzysztofem na drugim planie. Dekoracyjna akwarela wybitnego rysownika, profesora Henryka
Dąbrowskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Warszawskiej, współtwórcy Warszawskiej Szkoły Rysunku. Profesor współpracował przy odbudowie
zabytków Kazimierza, a także na podstawie badań heraldycznych stworzył współczesną wersję
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221. Ikona. Opieka Matki Boskiej. Warsztat unicki, XVII/XVIII w.
herbu miasta. Na odwrocie rysunki architektoniczne oraz stempel „Politechnika Warszawska Zakład
Architektury Starożytnej”. Niewielkie przedarcie w części dolnej podklejone, uszkodzenie lewego, dolnego narożnika, po niewielkiej konserwacji, stan dobry.

223. Dąbrowski Henryk (1927-2006) – Kamienica pod Świętym Krzysztofem.
1949 r.
3800,Akwarela, ołówek na kartonie; 49,3 x 41cm
Sygnowana tuszem: „H. Dąbrowski. Kazimierz Dolny” oraz na odwrocie (tam informacja o wyróżnieniu pracy). Widok jednego z symboli Kazimierza Dolnego – renesansowej kamienicy pod Świętym
Krzysztofem. Wczesna praca wybitnego rysownika, profesora Henryka Dąbrowskiego, wieloletniego
kierownika Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Warszawskiej, uznawanego za
współtwórcę Warszawskiej Szkoły Rysunku. Na odwrocie szkice malarskie. Naderwania krawędzi
(podklejone), poza tym stan dobry.

224. Flisak Jerzy (1930-2008) – „W śnieżnej pościeli”.

800,-

Technika mieszana (tusz, gwasz, akwarela, papier); 22,5 x 19,5 (w świetle oprawy)
Sygnowana tuszem charakterystycznym monogramem wiązanym: „JF”. Praca znanego polskiego
rysownika i karykaturzysty. Jerzy Flisak studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Architektury (dyplom w 1953 r.). Zajmował się projektowaniem plakatów, ilustracją książkową (zwłaszcza
dla dzieci), współpracował z licznymi czasopismami (m.in. Szpilkami, Muchą). Jego twórczość, bardzo
popularna i ceniona, była wielokrotnie nagradzana i eksponowana. Stan dobry, oprawiona w ramę.

225. Gibiński Stanisław (1882-1971) – Na Polesiu.
Akwarela; 24,5 x 33,5 (w świetle oprawy)

1600,-
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222. H. Dąbrowski. Kazimierz Dolny. 1950.

223. H. Dąbrowski. Kamienica pod Świętym Krzysztofem.

Sygnowana: „S. Gibiński”. Typowa dla twórczości artysty praca, wykonana w technice akwareli, której
Gibiński był mistrzem. Urodzony w Rzeszowie, od 1908 r. kształcił się w Krakowie pod kierunkiem
Juliana Fałata, którego styl zaważył na dalszej pracy artysty. W latach I wojny światowej walczył
w Legionach pod dowództwem Józefa Hallera. Malował głównie akwarelą rodzime pejzaże, sceny
rodzajowe z polskiej wsi oraz polowania. Ślady starej oprawy, poza tym stan dobry. Oprawiona w dekoracyjną ramę 46 x 55 cm.

226. Gnatowski Jerzy (1929-2012) – Kazimierz Dolny – ulica Lubelska.
1994 r.
5500,Olej na płótnie; 43,5 x 55 (w świetle oprawy)
Sygnowany: „Jerzy Gnatowski 1994”. Nastrojowy, zimowy widok charakterystycznych domków w Kazimierzu nad Wisłą, pędzla Jerzego Gnatowskiego, malarza wiele lat mieszkającego i tworzącego
w miasteczku. Wykształcony na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie później wykładał. Od 1955 r. wystawiał grafiki, rysunki, akwarele i obrazy olejne. Malował
głównie pejzaże, wyłącznie w plenerze. Wielokrotnie nagradzany i wystawiany, jego prace znajdują
się w zbiorach muzealnych i prywatnych. Stan bardzo dobry, oprawiony w złoconą, dekoracyjną
ramę 59 x 70 cm.
(Patrz tablica XXI)

227. Janowski Stanisław (1866-1942) – „Motyw ze Starego Sącza”. Przed
1910 r.
2600,Olej na tekturze, 25 x 32,5 (w świetle oprawy)
Sygnowany: „St. Janowski”. Stanisław Janowski, malarz, ilustrator, scenograf, drugi mąż Gabrieli Zapolskiej, brat malarki Bronisławy Rychter-Janowskiej. Wykształcony w krakowskiej SSP oraz w akademii
monachijskiej, malował portrety, sceny rodzajowe, pejzaże i sceny batalistyczne. Na odwrocie oprawy
nalepka Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (druk ręcznie wypełniany), z wystawy
w 1910 r., z informacjami o dziele. Stan dobry, oprawiony w ramę.
(Patrz tablica XXI)
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225. Stanisław Gibiński. Na Polesiu (akwarela).

228. Kamiński Zygmunt (1888-1969) – Dorożka na rynku w Kazimierzu.
1951 r.
3400,Akwarela, tusz; 50 x 69,5 cm
Sygnowana tuszem: „Zygmunt Kamiński 1951”. Bardzo dekoracyjna akwarela, pokazująca w sposób
nieco fantastyczny rynek w Kazimierzu Dolnym, z kamienicami pod św. Mikołajem i Krzysztofem,
domami z charakterystycznymi podcieniami oraz ruinami zamku na wzgórzu. Zygmunt Kamiński,
grafik i malarz, niemal całe życie zawodowe związany z warszawską Politechniką, kierownik Katedry i Zakładu Rysunku Odręcznego, Malarstwa i Rzeźby. Artysta był również mocno związany
z Kazimierzem, gdzie wielokrotnie pracował i zapraszał swoich uczniów. Po konserwacji, stan dobry.
Patrz poz. 165.

229. Kossak Juliusz (1824-1899) – Szkice postaci historycznych (Władysław Jagiełło).
Lata 60. XIX w.
2800,Rysunek (ołówek, papier); 10 x 17 (w świetle oprawy)
W prawym dolnym rogu monogram ołówkiem „JK”. Na odwrocie naklejona adnotacja piórem: „Potwierdzam, że niniejszy szkic jest roboty mojego dziadka Juljana Kossaka Magdalena Kossak
Starzewska” (Magdalena Samozwaniec (1894-1972), w latach 1921-1928 żona Jana Starzewskiego,
córka Wojciecha Kossaka, wnuczka Juliusza). Na rysunku trzy postacie w strojach historycznych
(poniżej data „1501”) oraz dwa popiersia, opisane: „Wład. Jagiełło” oraz tekst nieczytelny; „Dygnitarz”; „XV”. Szkice do cyklu: „Dawne ubiory i uzbrojenia w X – XVI w.”, przygotowywanego przez
Kossaka dla „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 60. XIX w. Juliusz Kossak to jeden z najbardziej
znanych malarzy i ilustratorów polskich XIX w., założyciel słynnej dynastii artystycznej. Artysta często
ilustrował dzieła literackie lub odwoływał się do wydarzeń historycznych (m.in. wiedeńskiego triumfu
Sobieskiego, szarży pod Somosierrą), 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
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228. Z. Kamiński. Na rynku w Kazimierzu. 1951.
na rozwój polskiego malarstwa historycznego. Rysunek oprawiony w ramę 33 x 38 cm. Niewielkie
plamki, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XIX)

230. Kossak Juliusz (1824-1899) – Szkice postaci historycznych z XIII w. Lata 60.
XIX w.
2400,Rysunek (ołówek, papier); 10,5 x 17,5 (w świetle oprawy)
W prawym dolnym rogu monogram ołówkiem „JK”. Na rysunku cztery postacie w strojach historycznych oraz dwa popiersia, opisane: „XII” (oraz tekst nieczytelny). Szkice do cyklu: „Dawne ubiory
i uzbrojenia w X – XVI w.”, przygotowywanego przez Kossaka dla „Tygodnika Ilustrowanego” w latach
60. XIX w. Rysunek oprawiony w ramę 31 x 38 cm. Charakterystyczne plamki, poza tym stan dobry.

231. Lengren Zbigniew (1919-2003) – Frywolna dama.

600,-

Rysunek (tusz, akwarela, gwasz, papier); 21,5 x 11 cm
Sygnowany tuszem monogramem: „ZL”. Zbigniew Lengren, rysownik, ilustrator, autor tekstów satyrycznych, związany z kabaretem i Telewizją Polską, twórca literatury dziecięcej. Zapamiętany szczególnie
jako autor cyklu „Profesor Filutek”, przygotowywanego w latach 1948-2003 dla kultowego tygodnika
„Przekrój”. Stan dobry.

232. Malczewski Jacek (1854-1929) – Trzy karty ze szkicownika.

2000,-

Trzy karty ze szkicownika (tusz, piórko, ołówek, papier); 23,5 x 31 cm; 21 x 29,5 cm; 14 x 22 cm
Pieczątki: „Ze zbiorów Marji Malczewskiej”, z herbem Tarnawa oraz pieczątki: „699”, „681”, „29”. Szkice
Jacka Malczewskiego, wybitnego malarza, jednego z głównych przedstawicieli symbolizmu w sztuce
polskiej. Na największej karcie szkic zapewne sceny teatralnej (na odwrocie także niezidentyfikowana scenka). Na drugiej karcie liczne studia postaci (w tym jeźdźca), na odwrocie rysunki ołówkiem.
Na najmniejszej karcie rysunki ołówkiem oraz piórem (studia postaci chłopki; praca dwustronna).
Maria z Gralewskich Malczewska (1866-1945), od 1887 r. żona Jacka, matka Rafała, także malarza.
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230. Juliusz Kossak. Szkice postaci historycznych z XIII w. Lata 60. XIX w. (rysunek ołówkiem)

232. J. Malczewski. Trzy karty ze szkicownika.

233. K. Mikulski. „Pijże, maleńka, pij...”. 1990-1991.

Papier pożółkły, drobne zabrudzenia i uszkodzenia krawędzi (niewielki ubytek narożnika najmniejszej
karty), poza tym stan dobry.

233. Mikulski Kazimierz (1918-1998) – „Pijże, maleńka, pij...”. 1990-1991 r.

2400,-

Tusz, ołówek; 19,5 x 15,5 cm
Sygnowany tuszem: „K. Mikulski”. Kazimierz Mikulski, malarz i scenograf krakowski, jeden z czołowych
przedstawicieli polskiego surrealizmu i malarstwa metaforycznego, członek Grupy Krakowskiej, współpracownik Tadeusza Kantora. Ilustracja do pieśni Aleksandra Wertyńskiego, opublikowanej w 1991 r.
w miniaturowym tomiku przygotowanym przez Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe pt. Gdzie jesteś
dziś. Praca ze zbioru Felicji i Bogdana Kędziorków, znanych krakowskich kolekcjonerów grafiki (na
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235. J. Raszka. Pejzaż z hutą (Śląsk Cieszyński). Olej.

odwrocie oprawy odręczny opis pracy), którzy otrzymali rysunek od samego artysty. Niewielkie zabrudzenia, stan dobry, oprawiona w ramę 24 x 18,5 cm.

234. Młodożeniec Stanisław (ur. 1953) – Bez tytułu. 2012 r.

6000,-

Olej, papier; 55 x 70 (w świetle oprawy)
Sygnowany: „S. Młodożeniec 2012”. Stanisław Młodożeniec (ze znanej rodziny artystycznej, wnuk
poety Stanisława, syn wybitnego grafika Jana, brat grafika Piotra), absolwent warszawskiej ASP, od
1983 r. na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektuje
plakaty. Stan dobry, oprawiony w ramę 69,5 x 84,5 cm.
(Patrz tablica XX)

235. Raszka Jan (1871-1945) – Pejzaż z hutą (Śląsk Cieszyński).

1500,-

Olej na płótnie; 9 x 11,5 (w świetle oprawy)
Sygnowany: „JF Raszka”. Pejzaż przemysłowy z hutą, zapewne ze Śląska Cieszyńskiego, gdzie
urodził się i dzieciństwo spędził Jan Florian Raszka, późniejszy ceniony rzeźbiarz i medalier, autor
licznych pomników (m.in. powstańców śląskich, legionistów, Józefa Piłsudskiego, Mieszka I) oraz
plakiet portretowych. Malarstwo zajmowało marginalne miejsce w jego twórczości. Raszka studiował
malarstwo w akademii wiedeńskiej w latach 1892-1899. Malował obrazy religijne, o tematyce śląskiej
oraz legionowej. Na odwrocie starej oprawy nalepka zakładu ramiarskiego z Ostrawy oraz zachowany
fragment starej oprawy (z naklejonym wycinkiem z gazety z 1931 r. z tekstem o zarobkach górników
w Czechosłowacji). Stan dobry, drobne uszkodzenia ramy.

236. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Bez tytułu (anioł śmierci).

2000,-

Rysunek (kredka, złota farba), papier; 28,5 x 52 (w świetle oprawy)
Franciszek Siedlecki to najwybitniejszy przedstawiciel symbolizmu w polskiej grafice. Tworzył pod
wpływem nowych prądów literackich i filozoficznych dzieła przesiąknięte mistycyzmem. Dekoracyjna

RYSUNKI. AKWARELE. MALARSTWO

115

237. F. Siedlecki. Scena z dramatu J. Słowackiego „Samuel Zborowski”. Ok. 1913.

praca artysty utrzymana w stylu jego projektów dla elitarnego czasopisma artystycznego „Chimera”
oraz innych prac graficznych, np. ilustracji do „Salome” Oskara Wilde’a (patrz: K. Czarnecki, Grafika
Franciszka Siedleckiego. Katalog prac. Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1991, s. 146-163). Praca
wklejona w passe-partout z epoki. Stan dobry (oprawa po konserwacji). Ze spuścizny po artyście.
Patrz poz. 216.
(Patrz tablica XVIII)

237. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Scena z dramatu J. Słowackiego „Samuel
Zborowski”. Ok. 1913 r.
1500,Akwarela, karton; 50 x 67,5 cm
Praca wybitnego polskiego artysty Franciszka Siedleckiego, aktywnego w różnych dziedzinach sztuki,
m.in. przez wiele lat tworzącego scenografie i kostiumy teatralne. Jego pierwsze prace dla Teatru
Miejskiego w Krakowie powstały w 1908 r. na zaproszenie Ludwika Solskiego. Następnie Siedlecki
współpracował z licznymi scenami w Krakowie i Warszawie (Teatr Wielki, Teatr Zjednoczony, Reduta,
Praski, Ateneum). Leon Schiller nazwał go „prekursorem polskiego stylu monumentalnego”,
z uznaniem wyrażając się o jego twórczości. W 1913 r. artysta był współorganizatorem wystawy
nowoczesnego malarstwa scenicznego w TZSP, gdzie pokazał projekty dekoracji i kostiumów m.in. do
dramatu Juliusza Słowackiego „Samuel Zborowski” (oferowana akwarela ukazuje bohaterów sztuki:
Jana Zamoyskiego i Samuela Zborowskiego). Stan dobry. Ze spuścizny po artyście.

238. Siedlecki Franciszek (1867-1934) – Projekty kostiumów teatralnych (5 akwarel).
Ok. 1928 r.
1800,Akwarele, ołówek, papier; pięć prac śr. o wym. 30 x 25 cm (wklejonych w passe-partout z epoki)
Prace opisane ołówkiem: 1. „Nr 6. Król Maszyn. Koturny na sprężynach”; 2. „F. Siedlecki. Król Maszyn”;
3. „Nr 9. Moc (skóra). Miłość. Obraz I. Fr. Siedlecki”; 4. „Nr 2. 6 postaci stalowych z lewej. Miłość.
Obraz I. Siła Pary. F. Siedlecki”; 5. „Nr 3. Akt I”. Bardzo nowoczesne w formie projekty kostiumów
teatralnych, zapewne przygotowane przez artystę do awangardowego poematu tanecznego „Miłość”
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238. F. Siedlecki. Projekty kostiumów teatralnych (5 akwarel). 1928.

Eugeniusza Morawskiego-Dąbrowy, nad którym pracował w 1928 r. dla opery warszawskiej. Do sztuki
tej przygotował libretto, inscenizację i scenografię, do przedstawienia jednak ostatecznie nie doszło.
Stan dobry. Ze spuścizny po artyście.
(Patrz tablica XX)

239. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Kmicic i książę Bogusław Radziwiłł (ilustracja
do „Potopu” Henryka Sienkiewicza). 1949 r.
1800,Tusz, gwasz, papier; 44 x 43,5 (42 x 30 w świetle oprawy)
Sygnowany tuszem charakterystycznym monogramem: „AU”. Ilustracja do „Potopu” Henryka Sienkiewicza, autorstwa jednego z najwybitniejszych polskich ilustratorów, mistrza ilustracji klasycznych
dzieł literatury polskiej i światowej. Rysunek opublikowany w: H. Sienkiewicz. Potop. Warszawa 1949.
PIW, t. II, rozdział XI, str. 193. Pod rysunkiem w książce tekst: „To ten! Zgaduję! – rzekł książę
Bogusław. – Nie wiem, czy takie dziwo, jakieś mówił, ale istotnie zacny koń”. Rysunek na planszy
sklejonej przez autora z kilku kartek, przyklejonej do tektury. Stan dobry, oprawiony w ramę 57 x 45 cm.
(Patrz tablica XVII)

240. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Zagłoba wybrany regimentarzem (ilustracja
do „Potopu” Henryka Sienkiewicza). 1949 r.
1800,Tusz, papier; 42 x 30 (41 x 29 w świetle oprawy)
Sygnowany tuszem charakterystycznym monogramem: „AU”. Rysunek zamieszczony w: H. Sienkiewicz. Potop. Warszawa 1949. PIW, t. III, rozdział VI, str. 89 – „Vivat! Vivat! Zagłoba dux! Vivat!
Vivat!” Plansza przyklejona do tektury, drobne zagniecenie pap., stan dobry. Oprawiony w ramę
57 x 45 cm.

241. Uniechowski Antoni (1903-1976) – „Sabat czarownic”.
Rysunek (tusz, akwarela, papier); 20,8 x 29,5 cm

1200,-
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240. A. Uniechowski. Zagłoba regimentarzem. 1949.
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242. A. Uniechowski. Szarża polskich ułanów.

Sygnowany tuszem charakterystycznym monogramem: „AU”. Antoni Uniechowski, wybitny ilustrator i rysownik, w latach 20. XX w. studiował w SSP w Warszawie (pod kierunkiem Tichego i Jastrzębowskiego). Ilustrował klasykę polskiej i światowej literatury. Stan dobry.

242. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Szarża polskich ułanów.
Rysunek (tusz, papier); 27,5 x 19,5 cm
Sygnowany tuszem charakterystycznym monogramem: „AU”. Stan dobry.

1200,-
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WIEK XIX
– Widoki Wenecji –
243. [Canaletto – widoki Wenecji]. Urbis Venetiarum prospectus celebriores ex Antonii
Canal tabulis XL aere expressi ab Antonio Visentini. Venetiis (Wenecja), b.r. [XVIII/
XIX w.]. Apud Theodorum Viero, k. [2 – karta tyt. oraz spis prac], tabl. ryc. 40
(akwaforty), 39 x 55 cm, opr. późniejsza, karton oklejony pap.
36 000,Komplet widoków. Album zawierający 38 widoków XVIII-wiecznej Wenecji – kanałów z ożywionym
ruchem gondoli, charakterystycznych pałaców, placów (w tym najsłynniejszego – Placu Świętego
Marka) oraz licznych kościołów. Uzupełnieniem wedut jest bogaty sztafaż – doskonale oddane życie
codzienne wenecjan (kupcy, przechodnie, bawiące się dzieci). Wszystkie widoki numerowane i opisane
poniżej po łacinie (ryciny śr. o wym. 28 x 43 cm, z szerokimi marginesami). Ryciny powstały według
obrazów Giovanniego Antonia Canal (zwanego Canaletto, 1697-1768), weneckiego malarza, rysownika i rytownika, jednego z głównych przedstawicieli rokoka weneckiego. Canaletto zasłynął w całej
Europie jako autor wedut ukazujących jego rodzinne miasto – Wenecję. Do tworzenia dokładnych
widoków używał nowoczesnego jak na owe czasy przyrządu optycznego „camera obscura”. Rytował
Antonio Visentini (1688-1782), włoski malarz, twórca licznych widoków Wenecji, grafik współpracujący
z Canalettem oraz Josephem Smithem, konsulem brytyjskim w Wenecji, kolekcjonerem i mecenasem Canaletta. Ryciny tworzą trzy serie (każda o odrębnej numeracji, odpowiednio 14, 12 i 12 grafik), poprzedzone kartą tytułową pierwszej serii oraz planszą z portretami Antonia Canale i Antonia
Visentiniego (jego rysunku i przez niego rytowane), a także później dodanymi kartą tytułową tego
wydania (z wizerunkiem Aurory na rydwanie unoszącym się ponad Wenecją) i spisem prac. Pierwsza
seria, poświęcona kanałom, opublikowana została po raz pierwszy w 1735 r. na zamówienie Josepha Smitha, który zlecił Visentiniemu wykonanie rycin z obrazów w jego kolekcji. Następne wydanie
ukazało się w 1742 r., uzupełnione o dwie kolejne serie, z widokami placów i kościołów. Oferowana
edycja została opublikowana przez Teodoro Viero (1740-1819), wydawcę działającego w Wenecji
w latach 90. XVIII w. oraz na początku XIX stulecia. Otarcia i uszkodzenia oprawy, blok pęknięty,
pieczątka własnościowa, drobne plamki na kilku planszach, poza tym stan grafik bardzo dobry.
Rzadkie.
(Patrz tablica XXIII)

– Hetmani polscy –
244. Gerson Wojciech. Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego.
Wizerunki zebrane i rysowane przez Wojciecha Gersona, objaśnione textem
historycznym przez Juliana Bartoszewicza. Zeszyty 1-8. Warszawa 1860-1866.
Nakładem Adama Dzwonkowskiego i Spółki, k. tekstu 50 (życiorysy), tabl. ryc.
24 (litografie), 38,5 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz. jednego
zeszytu, obcięcia kart złoc.
12 000,-
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243. Canaletto. Widoki Wenecji. XVIII/XIX w. (40 akwafort).

244. W. Gerson. Hetmani polscy. 1860-1866.

Wybitne dzieło Wojciecha Gersona (1831-1901), malarza, ilustratora, pedagoga, które ukazywało się
zeszytami w latach 1860-1866. Dzieło ukazywało się poszytami. Całość obejmowała 9 poszytów zawierających 27 portretów. Oferowany egzemplarz zawiera portrety 24 najsłynniejszych hetmanów polskich:
Wincentego Gosiewskiego, Stefana Czarnieckiego, Mikołaja Potockiego, Stanisława Żółkiewskiego, Wacława Rzewuskiego, Stanisława Denhoﬀa, Jana Zamoyskiego, Feliksa Potockiego, Adama Sieniawskiego, Jana Klemensa Branickiego, Pawła Sapiehy, Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła, Romana Sanguszki,
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Józefa Potockiego, Hieronima Lubomirskiego, Jana Sapiehy, Jana Tarnowskiego, Stanisława Rewery
Potockiego, Janusza Radziwiłła, Jerzego Radziwiłła, Jędrzeja Sapiehy, Jana Karola Chodkiewicza,
Stanisława Chomętowskiego, Krzysztofa Radziwiłła. Portrety według rysunków Wojciecha Gersona
wykonali dwaj wybitni litografowie warszawscy: Henryk Aschenbrenner oraz Władysław Dümler.
Przy portretach znajdują się krótkie biogramy napisane przez Juliana Bartoszewicza (1821-1870).
Brak 3 portretów (Stanisława Koniecpolskiego, Stanisława Jabłonowskiego, Michała Kazimierza Radziwiłła) oraz 18 stron biogramów. Spękania płótna na grzbiecie, przetarcia i zabrudzenia oprawy,
nieaktualna pieczątka własnościowa, w tekście i na tablicach charakterystyczne zażółcenia, poza tym
stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 582.
(Patrz tablica XXIII)

245. Kościuszko Tadeusz. Dwanaście obrazów Zygmunta Ajdukiewicza oraz studium
przez Alfreda Szczepańskiego. Wiedeń b.r. (1891). Nakładca Franciszek Bondy, k. [4],
tabl. il. 12, folio, opr. wyd. teka pł. czerwone ze złoc. i zdobieniami.
1200,Cykl 12 scen z życia Tadeusza Kościuszki, m.in.: Waszyngton mianuje Kościuszkę generałem; Przysięga w Krakowie; Racławice; Maciejowice; autorstwa Zygmunta Ajdukiewicza (1861-1917), malarza
pracującego w Wiedniu dla sfer arystokratycznych i dworskich. Za obrazy poświęcone Kościuszce
otrzymał w 1891 r. złoty medal Arcyksięcia Karola Ludwika na wystawie w Wiedniu. Ilustrowany wstęp
„Tadeusz Kościuszko. Zarys do studium człowieka i jego roli historycznej”, pióra Alfreda Szczepańskiego (1840-1909), literata i działacza społecznego. Plansze w ozdobnej tece z bogatą dekoracją na
licu, m.in. portretem Kościuszki, sztandarem z Orłem oraz panoramą Krakowa z Kopcem Kościuszki
(z wschodzącym Słońcem – symbolem odrodzenia Polski). Oprawa sygnowana ślepym tłokiem na
tylnej okładzinie: „Karol Scheibe przedtem F. Gool Wiedeń”. Na karcie tyt. odręczna dedykacja, dat.
1893. Zabrudzenia i otarcia oprawy, karty tekstu z zagięciami, plansze z reprodukcjami z charakterystycznymi plamkami, poza tym stan dobry.

– Dzieła architektoniczne Marconiego –
246. Marconi Henryk. Zbiór projektów architektonicznych. 7 poszytów w 3 zeszytach.
Warszawa 1838-1841. W Litografii W. Bułakowskiego i Spółki, k. [1], tabl. ryc. 8
(litografie); k. [2], tabl. ryc. 24 (litografie, w tym 2 rozkładane); k. [2], tabl. ryc.
24 (litografie), 42 x 53 cm, opr. płsk współcz., zach. okł. wyd. brosz. 16 000,Kompletne trzy zeszyty, łącznie 7 poszytów, zawierających 56 kart litografii z projektami architektonicznymi Henryka Marconiego (1792-1863), jednego z najwybitniejszych architektów działających na
ziemiach polskich w XIX w. Przybyły z Włoch na zlecenie generała Ludwika Paca, do końca życia
pozostał w Królestwie Polskim, projektując imponującą liczbę budynków użyteczności publicznej oraz
na zlecenia prywatne. Był radcą budowlanym, następnie wszedł do Rady Ogólnej Budowniczej przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Rady Wychowania Publicznego Królestwa Polskiego. Wykładał
w Szkole Inżynierii Dróg i Mostów przy Uniwersytecie Warszawskim oraz w warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych. Walczył w powstaniu listopadowym, w czasie powstania styczniowego zasilił skarb narodowy
sumą 1 tys. rubli w srebrze. W oferowanym zbiorze znalazły się szczegółowe projekty architektoniczne
(elewacje, przekroje, rzuty) różnego rodzaju budynków – od pałaców i kościołów po szkoły, oberże, bramy i źródełka. Wiele z tych projektów zrealizowano, m.in. przebudowa pałacu w Jabłonnie dla Anny
z Tyszkiewiczów Dunin-Wąsowiczowej, szpital św. Łazarza na ul. Książęcej oraz więzienie Pawiak
(Dom Badań Sądowych) w Warszawie (oba zniszczone podczas II wojny światowej). Na szczególną
uwagę zasługują dwa monumentalne, niezrealizowane projekty Marconiego: Panteon oraz Muzeum
Sztuk Pięknych. Ciekawym varsavianum jest projekt wiaduktu prowadzącego od Krakowskiego
Przedmieścia ku Wiśle, równolegle do ul. Bednarskiej (jak pisze sam architekt: „Droga do mostu
w Warszawie, ulica Bednarska prowadząca z Krakowskiego Przedmieścia do mostu i stanowiąca
obecnie główny wjazd od strony Wisły do Warszawy, jest nietylko (!) za wązka ale nadto zbytecznie
spadzista”). Innym monumentalnym projektem Marconiego dla miasta był projekt przebudowy Pałacu
Saskiego (ostatecznie odrzucony przez namiestnika Iwana Paskiewicza). Poza tym w tekach znalazły
się projekty (zrealizowane i takie które nie doszły do skutku) budynków dla licznych miast Polski (jatki
dla Łodzi, cerkiew w Suwałkach, kościół ewangelicki w Łowiczu, spichlerz dla Janowa Podlaskiego,
brama twierdzy Modlin). Każdemu zeszytowi towarzyszą karty opisu w języku polskim i francuskim,
zawierające liczne uwagi techniczne (np. o ogrzewaniu przy pomocy kaloryferów) oraz kosztorysy
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246. Henryk Marconi. Projekty architektoniczne. 1838-1841 (56 litografii).

(np. przy budowie wiaduktu w Warszawie wzięto pod uwagę koszty wykupu gruntu). Projektowane
budynki reprezentują różne style architektoniczne – klasycystyczny, neogotycki oraz neorenesansowy.
Projekty sygnowane na kamieniu, litografowane przez artystów warszawskich: J. Sławińskiego (czynny
w I połowie XIX w.), Gronkowskiego, Franciszka Tournelle’a (1818-1880). W zeszycie drugim lista
prenumeratorów (liczne nazwiska budowniczych i inżynierów). Do kompletu brak zeszytu wydanego
dwa lata później, w 1843 r. (poszyt 8, 9, 10, 11, 12). Uszkodzenia okł. brosz., ślady zalania (miejscami
intensywniejsze), zabrudzenia i uszkodzenia kart, zapiski kredką. Bardzo rzadkie!
(Patrz tablica XXII)

– Suwalszczyzna –
247. Misierowicz Alojzy. Rok I i II Przeglądu augustowskiego czyli album malowniczego
gubernii augustowskiej. B.m. (Warszawa), b.r. (1855-1857). Zakład Litograficzny
Maksymiliana Fajansa, tabl. ryc. 11 (litografie tonowane), 23 x 31 cm, opr.
z epoki, pł. ze złoc., zach. okł. brosz. roku II.
6500,Komplet. Na jednej z rycin odręczna dedykacja: „Wielmożnemu ... Markjanowiczowi N.[auczycielowi] Gimn. Gubern. w Suwałkach od Autora w dowód przyjaźni”. Na licu przedniej okładziny
superekslibris literowy „B.M.” (Markjanowicz). Dwie współoprawne serie widoków najciekawszych miejsc
guberni augustowskiej. W serii I znalazły się widoki: Suwałk (miasto od strony Warszawy oraz ulica
Warszawska), katedry w Sejnach, nieistniejącego już dziś zamku Ludwika Paca w Dowspudzie oraz
klasztoru Kamedułów w Wigrach. Seria II zawiera inny widok klasztoru w Wigrach, panoramę Aleksoty
(dziś dzielnica Kowna), widok kapliczki w Studzienicznej (odbity w większej liczbie z przeznaczeniem
wsparcia na budowaną tam kaplicę Matki Boskiej), śluzy pod Augustowem, kolegium Pijarów w Szczuczynie oraz pomnika Stefana Czarnieckiego w Tykocinie. Rysował i litografował Alojzy Misierowicz
(1825-1905), malarz i grafik warszawski, uczeń A. Kokulara. W latach 1851-1858 był nauczycielem
rysunków i kaligrafii w Gimnazjum Gubernialnym w Suwałkach (jednej z najstarszych szkół średnich
w Polsce, obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej). Od 1858 r. mieszkał w Warszawie,
gdzie współpracował z czołowymi zakładami litograficznymi, m.in. Maksymiliana Fajansa (dla którego
odbił niemal wszystkie widoki w monumentalnym albumie Napoleona Ordy, patrz poz. następna).
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247. A. Misierowicz. Album malowniczy guberni augustowskiej. 1855-1857. Dedykacja autora.
Oprawa z epoki w niebieskie pł. Otarcia, zabrudzenia i niewielkie ubytki pł. oprawy, zabrudzenia kart,
poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: SAP, t. V, s. 590
(Patrz tablica XXII)

– Kresy Wschodnie –
248. Orda Napoleon. Album widoków guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, przedstawiający miejsca historyczne
z czasów wojen [...] oraz przedhistoryczne [...] również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencje świadczące o przeszłości i cywilizacji tego kraju. Album
widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Seria I. Warszawa 1875.
Zakład Artystyczno-Litograficzny Maksymiliana Fajansa, tabl. ryc. 50 (litografie
na tincie), 30,5 x 43,5 cm, opr. z epoki płsk. ze złoc.
12 000,Kompletna I seria (w całości poświęcona miastom i dworom kresowym) monumentalnego wydawnictwa, przygotowanego przez Napoleona Ordę (1807-1883), uczestnika powstania listopadowego,
działacza emigracyjnego, rysownika, malarza, akwarelisty, będącego plonem jego wieloletnich wędrówek po dawnej Rzeczpospolitej. Seria I zawiera widoki zabytków Kresów Wschodnich, m.in.: Grodno
(zamek), Mereczowszczyzna (miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki), Bereza Kartuska, Duboj, Zasław, Ostróg, Sławuta, Korzec, Klewań, Równe, Kijów (Złota Brama), Berdyczów. Widokom znaczniejszych budowli – zamków, pałaców, kościołów – towarzyszą opisy po polsku i francusku, z informacjami o ich arystokratycznych właścicielach (Rzewuscy, Grocholscy, Potoccy, Sanguszkowie, Ponińscy,
Tyszkiewiczowie). Grafiki sygnowane, powstały według rysunków z natury Napoleona Ordy, odbite
w znanym warszawskim zakładzie Maksymiliana Fajansa przez Alojzego Misierowicza (ok. 1825-po
1900), litografa, rysownika i malarza warszawskiego, ucznia A. Kokulara, związanego z czołowymi
ówcześnie zakładami litograficznymi. Dzieło o dużej wartości ikonograficznej, dokumentujące wygląd
wielu nieistniejących dziś zabytków. Oprawa z epoki, płsk, na licu tłocz. złoc. tytuł: „Album Widoków
Zamków Polskich”. Brak karty tyt. Charakterystyczne plamki na niektórych kartach, poza tym stan
grafik dobry i bardzo dobry.
(Patrz tablica XXV)
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248. N. Orda. Album guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, wołyńskiej itd. 1875.
(na fot. Mereczowszczyzna, miejsce urodzenia Kościuszki)

248. N. Orda. Album guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, wołyńskiej itd. 1875.
(na fot. Ostróg – ruiny zamku)
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249. J. Potocki. Notatki myśliwskie. Indie. 1896.

250. J. Potocki. Notatki myśliwskie. Cejlon. 1896.

249. Potocki Józef. Notatki myśliwskie z Dalekiego Wschodu. T. 1. Indye. Z ilustracjami Piotra Stachiewicza. Warszawa 1896. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 140, [1],
tabl. ilustr. 4 (heliograwiury), liczne ilustr. w tekście (w tym kolor.), 31,5 cm,
opr. wyd. skóra ze złoc. i chromolitografią na przednim licu, górne obcięcie kart
złocone.
2400,Jeden z 50 numerowanych egzemplarzy specjalnych na papierze japońskim. Oferowany egz. ma
nr 17. Wspomnienia z Indii, zawierające obszerne opisy polowań autora na tamtejszą zwierzynę. Ładnie
wydane dzieło zawierające 4 heliograwiury wg prac znanego malarza, rysownika i ilustratora, Piotra
Stachiewicza. Józef Potocki (1862-1922), ziemianin, polityk, podróżnik, myśliwy, kolekcjoner. Po objęciu
dóbr Antoniny na Wołyniu organizował coroczne polowania, wśród których łowy na dziki w Szepietówce
zdobyły sobie europejski rozgłos. W latach 1890 i 1894 urządził dwie wyprawy do Indii i na Cejlon,
które opisał w swoich książkach. Zafascynowany podróżami założył w swych dobrach Piszczów wielki
zwierzyniec fauny krajowej (żubry, bobry, dziki, jelenie), dokąd sprowadził też, w celu badań nad aklimatyzacją, egzotyczne zwierzęta, m.in.: bizony amerykańskie, słonie, wielbłądy, strusie. Opr. sygn.:
„Hübel & Denck. Buchbinderei, Leipzig”. Na licu wizerunek tygrysa na tle zachodzącego słońca, tyt.
oraz faksymile podpisu autora tłocz. złotem, wyklejki imitujące skórę tygrysią. Brak portretu. Przetarcia
oprawy, zażółcenia i przebarwienia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

250. Potocki Józef. Notatki myśliwskie z Dalekiego Wschodu. T. 2: Cejlon. Z ilustracyami Piotra Stachiewicza. Warszawa 1896. Gebethner i Wolﬀ, s. [2], 149, [1], tabl.
ilustr. 12 (heliograwiury), mapa 1, liczne ilustr. w tekście, 31,5 cm, opr. wyd. pł.
z tłocz. i złoc., z ilustr. na przednim licu, górne obcięcie kart złocone.
1500,Wspomnienia hrabiego Józefa Mikołaja Potockiego z wyprawy myśliwskiej na Cejlon zorganizowanej
przez autora w 1894 r. Dzieło wspaniałe edytorsko, ozdobione licznymi fotografiami oraz ilustracjami Piotra Stachiewicza. Opr. sygn.: „Hübel i Denck, Lepzig”: płótno ze złoceniami na grzbiecie; na
licu kolorowy wizerunek słonia, z widokiem morza i palm, tyt. oraz faksymile podpisu autora tłocz.
złotem, wyklejki imitujące skórę słonia. Przebarwienia oprawy, miejscami zażółcenia kart, poza tym
stan dobry. Rzadkie.
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251. J. Straszewicz. Wizerunki bohaterów powstania listopadowego. 1832.

– Powstanie listopadowe –
251. Straszewicz Józef. Les Polonais et les Polonaises de la révolution du 29 novembre 1830, ou portraits des personnes qui ont figuré dans la dernière guerre de
l’indépendance polonaise. Avec les fac-similés de leurs signatures, lithographiés
sur dessins originaux, par les artistes les plus distingués ... , accompagnés d’une
biographie pour chaque portrait par Joseph Straszewicz. Paris (Paryż) 1832.
Imprimerie et Fonderie A. Pinard, s. 8, k. tekstu [71], tabl. ryc. 53 (litografie),
49 cm, opr. płsk z epoki, ze złoc.
2000,Największy i najsławniejszy album z wizerunkami bohaterów powstania listopadowego. Luksusowe wydanie in folio. Album z wizerunkami Polek i Polaków, biorących udział w powstaniu listopadowym, wykonany w Paryżu u A. Pinarda – wydawcy licznych dzieł Adama Mickiewicza. Dzieło przedstawia portrety zasłużonych w powstaniu listopadowym Polaków. Major Józef Straszewicz (1801-1838) brał
udział w powstaniu listopadowym, następnie po jego upadku, dostał się przez Litwę do Francji. W latach
1833-1836 był w Paryżu jednym z redaktorów czasopisma „Le Polonais” i członkiem Towarzystwa Literatury Polskiej. Litografie wykonali tacy artyści jak: Émile Desmaisons (1812-1880), Charles Louis Bazin
(1802-1859), Jacques François Gauderique Llanta (1807-1864) oraz polski oficer, malarz Józef Szymon
Kurowski (1809-1851). Litografie na bibułkach (przeciętnie o wym.: 28 x 23 cm), naklejone na karty tworzące właściwy album. Brak dwóch portretów (tekst zachowany): Waleriana Łukasińskiego oraz Ludwika
Michała Paca. Grzbiet płsk, 6-polowy, ze zwięzami wypukłymi, tyt. i złoc. dekoracją. Na licu złoc. superekslibris literowy „H.A.S.”. Brak części drugiej (obie serie liczyły łącznie 100 portretów). Otarcia i uszkodzenia oprawy, wewnątrz drobne zabrudzenia, naddarcia (częściowo podklejone), poza tym stan dobry.
Lit.: Banach, s. 418, poz. 204
(Patrz tablica XXIII)

WIEK XX
252. Godlewski Wacław Jan. Błyski losu. Ilustracje Rob d’Ac. Paryż MCMLVI (1956).
Wydane przez autora. Odbite w pracowni M. i F. Prochasków, s. 119, [7], tabl.
ilustr. 4, 26 cm, opr. wyd. karton z ilustr. na licu.
900,-
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252. Druk bibliofilski M. i Fr. Prochasków. 1956.

253. J. K. Gumowski. Kraków. 1929.

Odbito w nakładzie 200 egzemplarzy numerowanych, oferowany nr 122, odbity na papierze czerpanym Arches. Druk bibliofilski z pracowni Marii i Franciszka Prochasków, jeden z zaledwie siedmiu
opublikowanych w tej oficynie. Franciszek Prochaska (1891-1972), malarz, grafik, typograf. Artysta (jako
oficer zawodowy) łączył pracę dla Ministerstwa Spraw Wojskowych z twórczością artystyczną. Związany
ze środowiskiem Legionów Polskich, prowadził w Paryżu atelier gromadzące wielu przedstawicieli
polskiej kultury. Tu Prochaska zetknął się z Konstantym Brandlem, dzięki któremu zainteresował się
grafiką. Po wojnie pozostał na emigracji, wraz z żoną prowadził Oficynę Drukarską Marii i Franciszka
Prochasków. Zbiór wierszy Wacława Jana Godlewskiego (1906-1996), polskiego poety i tłumacza,
pracującego we Francji. Ozdobiony czterema całostronicowymi ilustracjami oraz jedną na licu okładki,
autorstwa Roba d’Ac (1891-1963), francuskiego rysownika, ilustratora, projektanta plakatów. Tekst
złożony czcionką Deberny et Peignot seria 16, cor. 12 odbity został na prasie ręcznej. Zabrudzenia
i uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Kłossowski, Franciszek Prochaska. Bibliofil i artysta drukarz we Francji [w:] Roczniki Biblioteczne. R. XXVII, 1983, z. 1-2, s. 335

253. Gumowski Jan Kanty. Kraków. Zeszyt 1. Kraków 1929. Odbito w Litografii
Fr. Zielińskiego i Sp., tabl. ryc. 6 (litografie barwne), 47 cm, opr. wyd. teka
karton.
1800,Teka zawiera 6 plansz z litografiami kolorowymi sygnowanymi na kamieniu, przedstawiającymi widoki
najważniejszych zabytków Krakowa. Jan Kanty Gumowski (1883-1946), malarz, grafik i rysownik,
wykształcony w krakowskiej ASP, w Paryżu, Monachium i we Włoszech. W czasie I wojny światowej
walczył w I Brygadzie Legionów, po wojnie związał się z Krakowem. Głównym tematem jego twórczości
była architektura, od 1915 r. zaczął wydawać teki poświęcone zabytkom Polski. Planowany drugi zeszyt
nigdy się nie ukazał. Ubytki pap. teki (uzupełnione), stan plansz dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994 r., poz. 228, s. 232
(Patrz tablica XXV)

254. [Kanarek Eliasz]. Mr. Pickwick in Timberland. 14 drawings by Elias Kanarek. With
a preface by James Laver. Warsaw (Warszawa) 1937. Published by The Polish
State Forests for private circulation, s. 13, tabl. ilustr. 14, 23 cm, opr. wyd. karton
przewiązany sznureczkiem.
1000,-
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255. Kraków 1911. 12 litografii.
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256. J. I. Kraszewski. Szesnaście akwafort.

Żartobliwe wydawnictwo reklamowe, przeznaczone do obiegu prywatnego na rynek angielski, wydane
na Boże Narodzenie 1937 r. przez Polskie Lasy Państwowe. Ilustrowane przez Eliasza Kanarka
(1901-1969), malarza pochodzenia żydowskiego, po II wojnie światowej mieszkającego w Stanach
Zjednoczonych. Po studiach w warszawskiej ASP (uczeń T. Pruszkowskiego) należał do Bractwa
Św. Łukasza, z którym wielokrotnie wystawiał. Teka zawiera 14 drukowanych na osobnych kartach
i wklejonych rysunków Kanarka, opatrzonych żartobliwymi tekstami w języku angielskim, odnoszącymi
się do „Klubu Pickwicka” Karola Dickensa. Ilustracje poprzedzone wstępem oraz tekstem w języku
angielskim p.t. „Mr. Pickwick i Polska”, pióra Jamesa Lavera (1899-1975), kuratora działu grafiki
w Victoria and Albert Museum. Pieczątki i wpis własnościowy, zabrudzenia i zagniecenia oprawy,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Z litografią L. Wyczółkowskiego –
255. Kraków 1911. XI Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie. Autolitografie
wykonane pod kierunkiem autorów w Litografii Artystycznej A. Pruszyński, k. [1],
tabl. ryc. 12 (litografie), folio, teka wyd. karton.
4600,Teka wydana z okazji XI Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie. Zawiera autolitografie
12 najwybitniejszych ówcześnie grafików krakowskich: Włodzimierza Błockiego (Kościół św. Marka);
Józefa Czajkowskiego (Fragment Rynku); Stanisława Czajkowskiego (Kościół św. Katarzyny); Stefana
Filipkiewicza (Widok z Wawelu na Kraków); Karola Frycza (Kurza Stopka); Teodora Grotta (Wnętrze
kościoła Mariackiego); Stanisława Kamockiego (Kościół św. Barbary); Stanisława Podgórskiego (Mury
Krakowa); Kazimierza Sichulskiego (Kościół XX. Pijarów); Wojciecha Weissa (Sadzawka św. Stanisława na Skałce); Jana Wojnarskiego (Kościół św. Wojciecha); Leona Wyczółkowskiego (Trumna
św. Stanisława). Okładkę projektował Karol Frycz, frontispis Henryk Kunzek. Litografie barwne o wym.
41 x 30 cm (praca Błockiego 31,5 x 20,5 cm), częściowo sygnowane na kamieniu. Stan grafik dobry,
oprawa po konserwacji (grzbiet wzmocniony pł., brak skrzydełek teki). Rzadkie w komplecie.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, poz. 13
(Patrz tablica XXV)
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257. A. Oleś. Polskie zamki i dworki. 1923 (10 litografii)

256. [Kraszewski Józef Ignacy]. Szesnaście akwafort. Z oryginalnych płyt odbił
Jacek Gaj i Tadeusz Jackowski. Kraków 1978. Nakładem Muzeum Narodowego
w Krakowie i Oddziału Krakowskiego P.P. Desa, k. [2], tablic ryc. 16 (akwaforty),
folio, opr. teka wyd. ppł.
1800,Wydano w nakładzie 120 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 72. Teka akwafort Józefa
Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, dziennikarza, malarza, rysownika, muzyka, kolekcjonera, wydana przez krakowskie Muzeum Narodowe dla uczczenia 90. rocznicy jego śmierci. Kraszewski
grafiką zajął się w 53 roku życia, podczas pobytu w Dreźnie, pod wpływem Bronisława Zaleskiego.
Jego prace graficzne są mało znane, jak napisano we wstępie: „w polskich zbiorach publicznych
odnaleziono ich zaledwie czternaście”. W oferowanej tece znalazły się grafiki odbite z płyt znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego (podarowanych w 1909 r. przez syna pisarza) przez
profesora ASP Jacka Gaja (ur. 1938) oraz poznańskiego grafika Tadeusza Jackowskiego (ur. 1936).
Wśród prac są te najwcześniejsze z 1865 r. (Wąwóz w lesie), widoki z Włoch i Drezna, siedem
pejzaży tatrzańskich (będących plonem podróży z 1866 r. w towarzystwie Walerego Eljasza
Radzikowskiego) oraz najpóźniejsze, z 1867 r. (z serii „Podróż malownicza po dawnej Polsce” – tu
m.in. widok zamku w Olesku, klasztor Bazylianów w Poczajowie). Na odwrocie grafik pieczątki MN
w Krakowie. Stan bardzo dobry.

– Widoki Polski południowej –
257. Oleś Andrzej. Polskie zamki i dworki. Kraków 1923. B.w., k. [1], tabl. ryc. 10
(litografie, w tym 2 barwne), 46 cm, opr. wyd. tektura.
3200,Odbito w nakładzie 70 egzemplarzy w Zakładzie Litograficznym Fr. Zielińskiego. Wszystkie litografie
sygnowane ołówkiem przez artystę, śr. o wym. 33,5 x 23 cm. Teka zawiera następujące ryciny:
1. Dębno – zamek, 2. Dunajec pod Melsztynem, 3. Nowy Sącz – zamek, 4. Wielogłowy – dworek, 5. Tęczyn – zamek, 6. Wiśnicz – zamek, 7. Czorsztyn – zamek, 8. Niedzica – zamek, 9. Rytro – widok z ruin
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258. I. Pinkas. Wilno w autolitografiach barwnych. 1929.

zamku, 10. Niegoszowice – dwór. Na okładce brama wjazdowa zamku w Wiśniczu. Andrzej Zygmunt
Oleś (1886-1952), malarz i grafik, konserwator, uczeń Leona Wyczółkowskiego. Malował motywy architektoniczne z Podhala, Podola, Kielecczyzny, współpracował z Tadeuszem Szydłowskim przy opisie
zabytków południowej Polski, sam także publikował artykuły z historii sztuki. Zabrudzenia i uszkodzenia
teki, zagięcia karty tyt., ślady zalania na kartach (miejscami intensywniejsze), poza tym stan dobry.
Lit.: M. Grońska. Grafika w książce, tece i albumie, poz. 420.

258. Pinkas Ignacy. Wilno. W autolitografiach barwnych. Kraków 1929. Zakł. Lit.
A. Pruszyński, tabl. ryc. 9 (litografie barwne), folio, opr. wyd. teka pł.
3800,Odbito w nakładzie 100 egz. numerowanych. Teka zawierająca 9 widoków wileńskich, m.in. panorama miasta, Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej, Plac Katedralny, autorstwa 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. Wszystkie grafiki sygnowane ołówkiem, śr. o wym. 34 x 24 cm,
wklejone w papierowe passe-partout. Oprawa Łukasza Kruczkowskiego, introligatora krakowskiego
(ojca pisarza Leona). Brak 2 kart (tytułowej oraz wstępu Mariana Morelowskiego) oraz jednej litografii
(„Z pod Baszty”). Zabrudzenia i otarcia oprawy, stan grafik bardzo dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafika w tece, książce i albumie, s. 266, poz. 438
(Patrz tablica XXIV)

– Gusła Słowian –
259. Stryjeńska Zofia. Magie Slave. Planches, texte et ornements. B.m. [Warszawa],
b.r. [ok. 1937]. Publiées par Jacques Mortkowicz, k. [10], tabl. ilustr. 8 (druk
artystyczny), folio, opr. wyd. teka ppł. karton.
6000,Francuskie wydanie teki „Gusła Słowian”, która ukazała się w tym samym roku w wersji polskiej.
Zawiera 8 plansz (śr. o wym. 34 x 33 cm; sygnowane w druku: „Z. Stryjeńska”) z przedstawieniami
starosłowiańskich obrzędów: Turoń, Dąb Światowida, Sobótka, Dożynki, Topienie chochoła, Wianki,
Oczepiny, Śmigus (artystka planowała jeszcze jedną planszę z obrzędami pogrzebowymi, odrzuconą
przez wydawnictwo jako niesprzedażną). Każda scena utrzymana w typowym dla artystki stylu Art
Déco, ujęta w bogate obramienie, zachwycająca barwnością i dynamizmem. Temat wierzeń Słowian
pojawiał się w twórczości Stryjeńskiej kilkakrotnie, po raz pierwszy w 1918 r., następnie w tece z 1922 r.
Powierzono jej także stworzenie polichromii w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie oraz na
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259. Z. Stryjeńska. Magie Slave. Ok. 1937.

260. V. Vasarely. Vonal. 1971 (10 tablic).

Zamku na Wawelu z motywami starosłowiańskimi. Artystka zastrzegała się, że jej prace nie opierają
się na badaniach naukowych, lecz są całkowicie dziełem artystycznym. Stworzony przez nią kanon,
bardzo przychylnie przyjęty przez publiczność oraz krytykę, nawiązywał do sztuki ludowej oraz do
twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Ilustracje naklejone na karton. Każdej ilustracji towarzyszy
tekst autorki w języku francuskim poświęcony danej scenie, całość poprzedzona wstępem. Drobne
zabrudzenia oprawy, naderwania kart tekstu, dopiski ołówkiem, stan plansz bardzo dobry. Rzadkie.
Lit.: Zofia Stryjeńska (1891-1976), katalog wystawy MN Kraków 2008, s. 375, poz. VI.I.I.36, il.
(Patrz tablica XXIV)

– Prace prekursora op-artu –
260. Vasarely Victor. Vonal. Neuchâtel 1971. Éditions du Griﬀon, tabl. ilustr. 10
(giclée, papier), 27 x 27 cm, teka wyd. karton.
2000,Komplet. Teka prac Victora Vasarely’ego (1907-1997), artysty pochodzenia węgierskiego, pracującego
we Francji, czołowego przedstawiciela abstrakcji geometrycznej, prekursora op-artu. Artysta sformułował szereg manifestów artystycznych, w których rozwijał koncepcję sztuki kinetycznej (stwarzającej
wrażenie ruchu). Teka zawiera 10 prac z lat 1959-1969, zreprodukowanych w technice giclée (wydruku
artystycznego wysokiej jakości, na specjalnym certyfikowanym papierze), pochodzących z wydawnictwa
„Tiré de Vasarely” (tom 2) z 1971 r. Każda praca opisana na odwrocie. Nieznaczne uszkodzenia teki,
stan plansz bardzo dobry. Patrz poz. 219 (serigrafia artysty).
(Patrz tablica XXIV)

OPRAWY LUKSUSOWE I ARTYSTYCZNE
– Oprawa Adolfa Kantora –
261. Życiorysy panujących w Polsce od Mieczysława I-go do Stanisława Augusta.
Warszawa 1861. Nakładem Księgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki, frontispis (chromolitografia), s. 128, [4], tabl. portretów 40 (litografie), 27 cm,
luksusowa opr. wyd., sygn. „Kantor Introligator w Warszawie”, czerwona skóra ze
złoc. i tłocz., obcięcia kart złoc.
2400,Litografowane portrety 40 królów i władców Polski od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego, wykonane według rysunku Aleksandra Lessera (1814-1884), malarza, grafika i ilustratora,
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261. Życiorysy panujących w Polsce. 1861.
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262. Oprawy Wincentego Kisiela. 1849.

pioniera opartego na źródłach archiwalnych malarstwa historycznego. Album, dzięki staraniom wydawcy i rysownika, jest pierwszym kompletnym zbiorem najbardziej zbliżonych do autentycznych
podobizn naszych władców. Litografował Henryk Aschenbrenner, grafik czynny w Warszawie w II
połowie XIX w. Do każdego portretu dołączono krótką biografię władcy. Przed tekstem efektowny
chromolitografowany frontispis z herbami ziem polskich oraz królów elekcyjnych, sygnowany przez
Ludwika Piechaczka (1824-1878). Na osobnej karcie wykaz tych herbów. Luksusowa oprawa wydawnicza – z sygnaturą tłoczoną na przedniej i tylnej okładzinie: „Kantor Introligator w Warszawie”
oraz na grzbiecie: „Kantor Introligator”, wykonana we wczesnym okresie działania introligatorni Adolfa
Kantora (1824-1896). Za dzieło to introligator otrzymał list pochwalny z brytyjskiego dworu królewskiego.
Wg Elżbiety Pokorzyńskiej znany był do tej pory tylko jeden egzemplarz „Królów polskich” z sygnaturą artysty w języku francuskim, natomiast nie spotkała egzemplarza z sygnaturą Kantora w języku
polskim! Dzieło oprawione w czerwoną skórę, z tłoczeniami i złoceniami. Na przedniej okładzinie herb
Rzeczypospolitej w ozdobnym kartuszu, nad którym tytuł na wstędze: „Królowie polscy”. Dublura ze
złoc. Na grzbiecie wstęga z tytułem i wić roślinna. Otarcia oprawy, wewnątrz zabrudzenia (miejscami
intensywniejsze, np. frontispisu), naddarcia, 1 tablica luzem, ślady ołówka (intensywne na s. 114).
Lit.: W. Łysiak, Empireum, t. I, s. 113; A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 611; W. Przybyszewski, Portrety królów i wybitnych Polaków, Warszawa 2017, s. 62-67; E. Pokorzyńska, O wydawniczych
oprawach „Królów polskich” (artykuł na portalu www.secretera.pl)
(Patrz tablica XXVII)

– Oprawy Wincentego Kisiela –
262. Michaud Joseph-François. Histoire des Croisades par [...] Septième édition
augmentée d’un appendice. T. 1-4 (w 4 wol.). Paris (Paryż) 1849. Furne et Cie,
Dezobry, E. Magdeleine Éditeurs, frontispis (staloryt), s. [4], V, 528; frontispis
(staloryt), s. [4], 502; frontispis (staloryt), s. [4], 510; frontispis (staloryt), s. [4], 494,
mapa 1 rozkł. (kolor), 23 cm, jednolite opr. luksusowe W. Kisiela, płsk z tłocz.
i złoc.
2800,Z biblioteki zamku de la Grange (ekslibrisy). Obszerna historia krucjat autorstwa Josepha-François
Michauda (1767-1839), francuskiego historyka, publicysty i wydawcy, więzionego za wydawanie
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rojalistycznych gazet za czasów rewolucji i panowania Napoleona. Michaud uznawany jest za jednego
z prekursorów studiów nad wyprawami krzyżowymi i ruchem krucjatowym. Pisał swe dzieło w oparciu
o szeroką kwerendę prowadzoną na źródłach zarówno proweniencji europejskiej jak i arabskiej (w latach 1830-1831 autor odbył nawet podróż na Bliski Wschód, by zebrać dodatkowe materiały). Oprawy
luksusowe Wincentego Kisiela (sygn. nazwiskiem na grzbiecie I woluminu), najwybitniejszego, obok
Gabriela Ogińskiego i Antoniego Lanckorońskiego, emigracyjnego introligatora polskiego działającego
w Paryżu w I połowie XIX w. Oprawa: zielone płsk, na grzbietach tłocz. i złoc. tytulatura i ozdobniki,
na licach pł. zielone z tłocz. i złoc. bordiurą, na wyklejkach pap. marm. Wpisy dedykacyjne z 1852 r.
Na przednich wyklejkach ekslibrisy biblioteki zamku de la Grange leżącego w Manom nad Mozelą,
ówcześnie należącego do rodu de Bertier de Sauvigny. Na kartach zażółcenia i przebarwienia, krawędź
mapy zagnieciona i naddarta, poza tym stan dobry. Elegancki komplet.

– Oprawy Franciszka Joachima Radziszewskiego –
263. Zieliński Tadeusz. Świat antyczny. Cz. 1-4 (w 4 wol.). Warszawa – Kraków 19301938. Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. [4], 464, [8], tabl. ilustr. 12; s. [4], 377, [2],
tabl. ilustr. 14; s. [4], 502, [6], tabl. ilustr. 16; [4], 533, [5], tabl. ilustr. 20, 23,5 cm,
opr. artystyczne F. J. Radziszewskiego, płsk.
18 000,Czteroczęściowy cykl poświęcony historii świata antycznego napisany przez Tadeusza Zielińskiego
(1859-1944), historyka kultury antycznej, profesora Uniwersytetu Petersburskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, jednego z najwybitniejszych filologów klasycznych i badaczy antyku, mistrza i nauczyciela
pokolenia polskich filologów klasycznych (m.in. Lidii Winniczuk, Jerzego Manteuﬄa, Aleksandra Turyna). Część pierwsza – „Starożytność bajeczna” – to autorskie opracowanie mitów greckich i rzymskich.
Część druga „Grecja niepodległa” obejmuje okres od kultury minojskiej po podboje Aleksandra Wielkiego i epokę helleńską. Część trzecia i czwarta poświęcone są dziejom starożytnego Rzymu – Republiki i Cesarstwa. W oferowanym komplecie część 2 z wydania 2. z 1937 r. Oprawy artystyczne
Franciszka Joachima Radziszewskiego, sygnowane ślepym tłokiem na skórze tylnego lica:
„F. J. Radziszewski. Warszawa”: jasnobrązowe płsk, na licach pł. marm., na wyklejkach pap. marm.
Na grzbietach szyldziki z tytulaturą oraz charakterystyczne dla Radziszewskiego ozdobniki – w tomie
1 z motywami ornamentów roślinnych z wykorzystaniem techniki aplikacji skóry barwionej na różne
kolory; w tomie 2 palmety; w. tomie 3 medaliony z czerwonej skóry ujęte w tłocz. ozdobniki, na
jednym wizerunek wilczycy kapitolińskiej; w tomie 4 tłocz. ozdobniki z motywem wieńców laurowych
oraz czerwony medalion z wilczycą kapitolińską. Zachowane oryg. okł. brosz. Ekslibrisy. Stan bardzo
dobry. Piękny i efektowny komplet.
(Patrz tablica XXVII)

264. Szekspir William. Dzieła dramatyczne w dwunastu tomach. Z portretem autora.
T. 1-12 (w 4 wol.). Warszawa b.r. [1911-1913]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 319,
portret 1; 241; 243; 356; 279; 303; 285, tabl. genealog. 1; 228; 362; 397; 348; 418,
ilustr. w tekście, 19 cm, opr. artystyczne F. J. Radziszewskiego, płsk z szyldzikami, złoc. i zdob., górne obcięcie kart barwione.
4800,Edycja najwybitniejszych dzieł Williama Szekspira. W tomie pierwszym portret autora, na końcu tomu
12 rozprawa Ludwika Bernackiego „Shakespeare w Polsce”. Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego w 4 woluminy (niesygnowane): półskórek ciemnobrązowy, grzbiet czteropolowy, w jednym polu zielony szyldzik ze złoconą tytulaturą i numeracją tomu, w pozostałych
stylizowane ornamenty roślinne tłoczone złotem i barwione czerwoną i niebieską emalią, płótno okładek
i papier wyklejek marmurkowane, górny brzeg kart marmurkowany, pozostałe nieobcięte. Niewielkie przetarcia opraw, nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry. Ładny i efektowny komplet.
(Patrz tablica XXVII)

265. Mickiewicz Adam. Pisma. Wydał, objaśnił i wstępami poprzedził Józef Kallenbach. T. 1-4 (w 4 wol.). Skarbnica Klasyków Polskich. Warszawa i in. B.r. [1922].
Wydawnictwo Dzieł Wyborowych Marjan Haskler, s. [4], XLVI, [2], 239, portret 1;
320, portret 1; [4], 384, portret 1; [4], 384, portret 1, 18,5 cm, opr. artystyczne
F. J. Radziszewskiego, płsk.
3200,-
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265. A. Mickiewicz. Pisma. Oprawy Fr. J. Radziszewskiego.
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266. Oprawa Fr. J. Radziszewskiego.

Wybór pism Adama Mickiewicza w opracowaniu Józefa Kallenbacha (1861-1929), historyka literatury,
badacza polskiej literatury epoki romantyzmu, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zbiór
zawiera m.in.: T. 1 – Wiersze młodzieńcze; Ballady i romanse; Grażyna; T. 2 – Dziady, cz. I, II, IV;
Artykuły literackie; Sonety; Sonety krymskie; Konrad Wallenrod; Farys; T. 3 – Pan Tadeusz; T. 4 –
Wiersze 1829-1832; Bajki; Księgi narodu polskiego; Dziady, cz. III; Giaur. W każdym tomie portret
autora. Oprawy Franciszka Joachima Radziszewskiego (niesygnowane): brązowe płsk, w górnych
polach wydzielonych pozornymi zwięzami zielone szyldziki z tłocz. i złoc. tytulaturą, poniżej w długich
polach tłocz. na ślepo ozdobniki z motywów roślinnych ułożonych w ornament kandelabrowy. Na licach
pł. marm., na wyklejkach pap. marm. Współczesne ekslibrisy. Stan bardzo dobry. Elegancki komplet.

266. Wasylewski Stanisław. Klasztor i kobieta. Studium z dziejów kultury polskiej
w średniowieczu. 10 drzeworytów i 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów –
Poznań 1923. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. [16], 138, [6], tabl. ryc. 8
(drzeworyty), inicjałów 10 (drzeworyty), drzeworyt na okł., 29 cm, opr. artystyczna F. J. Radziszewskiego, płsk z tłocz. i złoc., górne obcięcie kart barwione, zach.
okł. brosz.
2800,Wydanie 1. Fascynująca gawęda o życiu klasztorów, szczególnie polskich, w dawnych wiekach,
ukazująca ciemne i jasne strony ich egzystencji. Wiele szczegółowych historii i mnóstwo materiału
anegdotycznego. Dzieło ilustrowane 8 całostronicowymi drzeworytami Władysława Skoczylasa (oraz
jednym na licu oprawy broszurowej). Oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana
ślepym tłokiem na tylnej okładce: „FJRadziszewski / Warszawa”): półskórek brązowy, grzbiet sześciopolowy, w jednym z pól złocona tytulatura, w pozostałych złocone ozdobniki, m.in. Orzeł w koronie,
papier okładek i wyklejek oraz górny brzeg kart marmurkowany. Zachowane okładki broszurowe.
Z księgozbioru Wojciecha Dominikowskiego, znanego poznańskiego antykwariusza (ekslibris i wpis
ołówkiem na ostatniej karcie). Przetarcia i zaplamienia oprawy, w tekście charakterystyczne zażółcenia,
poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

267. Bagiński Henryk. U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914 (Materjały do Historji Ruchu Niepodległościowego. Tom I). Warszawa 1935. Nakładem
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267. Oprawa Fr. J. Radziszewskiego.

268. Oprawa Fr. J. Radziszewskiego.

Sekcji Historycznej Stow[arzyszenia] Uczestników Ruchu Niepodległościowego
„Zarzewie”, s. 831, [1], mapa rozkł. 1, tabl. kolor. 1, liczne ilustr. w tekście,
25 cm, opr. artystyczna F. J. Radziszewskiego, płsk z szyldzikami, złoc. i tłocz.,
zach. okł. brosz.
2600,Obszerna rozprawa Henryka Bagińskiego (1888-1973), historyka wojskowości, komendanta naczelnego Polskich Drużyn Strzeleckich, oficera Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Cenne źródło
wiedzy, udokumentowane ogromnym materiałem ilustracyjnym, na temat powstania i historii polskich
elitarnych organizacji młodzieżowych, których członkowie stanęli później do walki orężnej z zaborcami.
Mapa przedstawia rozmieszczenie organizacji na ziemiach polskich. Na końcu obszerny indeks nazwisk i pseudonimów. Oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem
na tylnej okładce: „FJRadziszewski / Warszawa”): półskórek brązowy, grzbiet podzielony na sześć
nierównych pól, na dwóch szyldzikach złocona tytulatura, w jednym polu odbity na ślepo ukoronowany Orzeł, w pozostałych polach tłoczone na ślepo i barwione stylizowane ozdobniki kwiatowe, na
skórze zachodzącej na przednią okładzinę odbity na ślepo wiązany monogram „ZK”, papier okładek
i wyklejek oraz górny brzeg kart marmurkowany, pozostałe brzegi nieobcięte. Zachowane okładki
broszurowe. Mapa podklejona na zagięciach, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

268. Tetmajer Kazimierz Przerwa. Na skalnem Podhalu. T. 1-2 (1 wol.). Warszawa
b.r. [1926]. Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”, s. 346, [2]; 316, [2], 18 cm, opr.
artystyczna F. J. Radziszewskiego, płsk z tłocz. i złoc.
1900,Jedno z arcydzieł polskiej literatury neoromantycznej, a ponadto dzieło o ogromnej wartości poznawczej
folkloru podhalańskiego (Encyklopedia tatrzańska). Kazimierz Przerwa-Tetmajer (1865-1940), poeta,
nowelista, powieściopisarz, wybitny przedstawiciel Młodej Polski, zaznacza w przedmowie, że wcale nie
przeszkadza mu, że jego pisma góralskie są mało znane i nie cieszą się popularnością, bo chciałby
mieć tylko czterech słuchaczy: swojego ojca, Seweryna Goszczyńskiego, pierwszego proboszcza
zakopiańskiego księdza Józefa Stolarczyka i nieśmiertelnej tatrzańskiej pamięci doktora Tytusa Chałubińskiego: „przy wielkiej watrze gdzie u wierchu w Kościeliskach […] mógłbym im czterem opowiadać
te powieści, a oniby słuchali, rozumieli i czuli”. Oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego
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269. Oprawa Fr. J. Radziszewskiego.
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270. Oprawa Roberta Jahody.

(niesygnowana): brązowy płsk, grzbiet czteropolowy, w pierwszym polu szyldzik z tytulaturą, w pozostałych charakterystyczne dla introligatora tłocz. i złoc. ozdobniki. Na licach pł. marm., na wyklejkach
pap. marm. Zachowana okł. brosz. t. 2. Współczesny ekslibris. Stan bardzo dobry.

269. Kipling Rudyard. Księga dżungli. Przełożył z oryginału F. Mirandola. Biblioteka
Laureatów Nobla pod redakcją dra Stanisława Lama. Lwów – Poznań 1922. Nakładem Wydawnictwa Polskiego, s. VII, 255, [8 – prospekt wydawniczy], 20 cm,
opr. artystyczna F. J. Radziszewskiego, płsk z tłocz. i złoc., zach. wyd. opr.
brosz.
1500,Książka dla młodzieży R. Kiplinga (1865-1936), angielskiego pisarza i noblisty. Opowiadania wchodzące
w skład zbioru dotyczą Indii i ich folkloru oraz indyjskich dżungli (autor zasłyszał je w Indiach, gdzie
się urodził). Oprawa Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem na skórze
tylnej okładziny): półskórek brązowy, grzbiet podzielony zwięzami wypukłymi na pięć pól, w drugim polu
zielony szyldzik ze złoconą tytulaturą, w pozostałych stylizowane ornamenty roślinne, płótno okładzin,
papier wyklejek i górny brzeg kart marmurkowane. Miejscami zabrudzenia pap., poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży 1901-1917, poz. 2024.

– Oprawa Roberta Jahody –
270. Krasicki Ignacy. Satyry i listy. Wydanie krytyczne Ludwika Bernackiego. Z 11
podobiznami. Lwów 1908. Nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej,
s. VI, 252, [4], tabl. 11, 22,5 cm, opr. Roberta Jahody, płsk z tłocz. i złoc. 600,Wydanie krytyczne satyr i listów Ignacego Krasickiego (1735-1801), poety, prozaika, tłumacza i dramatopisarza, czołowej postaci polskiego oświecenia. W tekście m.in.: Świat zepsuty; Pijaństwo; Żona
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272. Oprawa Heleny Karpińskiej.

modna; Życie dworskie; Pan nie wart sługi; Pochwała głupoty; List do księdza Adama Naruszewicza;
List do Krzysztofa Szembeka. Oprawa wykonana w krakowskim zakładzie Roberta Jahody, na
k. przedtyt. i tyt. stempel: „Robert Jahoda. Zakład galanteryjno introligatorski i passepartouts w Krakowie”: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., na licach pap. marm., na wyklejkach pap. zdobiony.
Robert Jahoda (1862-1947), artysta introligator, a także konserwator starodruków i rękopisów, od
1887 roku prowadzący własną pracownię w Krakowie, w latach 1918-1939 należącą do najlepszych
introligatorni w Polsce. Niewielkie przetarcia oprawy, miejscami zabrudzenia papieru. Brak stron 101108, a strony 109-111 wszyte podwójnie, poza tym stan dobry.

– Oprawy Heleny Karpińskiej –
271. Gresset Jean-Baptiste-Louis. Oeuvres de [...] T. 1-2 (w 2 wol.). Paris (Paryż)
1811. Chez Ant. Aug. Renouard, s. LXII, 383, tabl. ryc. 6 (miedzioryty); s. [4], 444,
tabl. ryc. 1 (miedzioryt), acc. (do t. 2);
Gresset Jean-Baptiste-Louis. Le Parrain Magnifique, poème en dix chants [...]
Paris (Paryż) 1810 (właśc. 1811). Chez Ant. Aug. Renouard, s. [4], VIII, 120,
[4], tabl. ryc. 2 (miedzioryty), acc., 21,5 cm, jednolite opr. artystyczne Heleny
Karpińskiej, perg.
2400,Z księgozbioru Heleny Karpińskiej (ekslibrisy i odręczne noty). Wydanie zbiorowe dzieł Jeana-Baptiste’a-Louisa Gresseta (1709-1777), francuskiego poety i dramatopisarza doby oświecenia. Edycja
ozdobiona miedziorytowymi ilustracjami wykonanymi przez francuskiego rytownika Jeana-Baptiste’a Simoneta (1742-1813). Oprawy wykonane przez Helenę Karpińską, sygnowane nalepkami, na których
odręczny dopisek introligatorki: „rekonstrukcja okładki oryginalnej. 1977 r.”. Oprawa: pergamin naturalny,
na grzbietach pł. szyldziki z tytulaturą i numeracją tomu, w pozostałych tłocz. i barw. ozdobniki, na
licach prosta dekoracja geometryczna. Na wyklejkach pap. marm. Obcięcie bloku złoc. Dodatkowy
futerał kart. oklejony pł. i pap. Na przednich wyklejkach ekslibrisy H. Karpińskiej z odręcznymi dopiskami („Odstąpiona 1. VIII. 1977 r. H. Karpińska”). Pieczątki własnościowe Ludwika Kadłubowskiego.
Stan bardzo dobry. Piękny i elegancki egzemplarz.
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273. Oprawa Heleny Karpińskiej.
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274. Oprawa z herbem Marii Leszczyńskiej.

272. Klemensiewicz Zygmunt. Bibliografia ekslibrisu polskiego. Z przedmową
Edwarda Chwalewika. Przejrzała i uzupełniła Helena Lipska. Wrocław 1952.
Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VI, 154, 25 cm, opr.
artystyczna H. Karpińskiej, pperg. barwiony ze złoc.
600,Z bibliotek: Lecha Kokocińskiego i Janusza Szymańskiego (ekslibrisy). Wydano w nakładzie 1000
egzemplarzy. Najobszerniejsza bibliografia ekslibrisu polskiego, stanowiąca owoc ponad 20 lat badań i poszukiwań autora, Zygmunta Klemensiewicza (1874-1948), lekarza, działacza politycznego,
bibliofila. Zawiera 950 szczegółowo opisanych pozycji dotyczących ekslibrisu polskiego od 1874 do
1948 r. Oprawa artystyczna Heleny Karpińskiej w stylu angielskim (niesygnowana): półpergamin
barwiony w kolorze brązowym, na grzbiecie złocone nazwisko autora i ozdobniki. Stan bardzo dobry.
Ładny egzemplarz.
Do książki dołączono odręczny list Mariana Dąbrowskiego do Zygmunta Klemensiewicza, dotyczący publikacji artykułu „Dom Ludowy w Brukseli” (B.m. (Bruksela?), 8.VI. b.r. (po 1908); k. [1],
20 x 12,5 cm; z dołączonym odpisem maszynowym). Marian Dąbrowski (1882-1925), mąż Marii
Dąbrowskiej, żołnierz Legionów, major oświatowy WP, publicysta, aktywny członek PPS (od 1908 r.
przebywał w Brukseli). Stan dobry.

273. Lewicka-Kamińska Anna. Nieznane ekslibrisy polskie XVI wieku w Bibliotece
Jagiellońskiej. Kraków 1974. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 38, [5], tabl.
ilustr. 5, 29 cm, opr. artystyczna Heleny Karpińskiej, pergamin ze złoc.
600,Z biblioteki Lecha Kokocińskiego i Janusza Szymańskiego (ekslibrisy). Wydano w nakładzie 1150 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 781. Eleganckie wydanie bibliofilskie poświęcone 10 staropolskim ekslibrisom, pióra Anny Lewickiej-Kamińskiej (1906-1979). Oprawa artystyczna Heleny
Karpińskiej (niesygnowana): pergamin z delikatną dekoracją na przedniej okładzinie oraz tytułem na
grzbiecie. Futerał tekturowy, oklejony papierem. Dołączono zaproszenie na odczyt dr Anny Lewickiej-Kamińskiej pt. „Nieznane i mało znane ekslibrisy staropolskie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
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w Krakowie”, organizowany w 1972 r. przez Koło Miłośników Ekslibrisu i Zarząd Oddziału Krakowskiego
Towarzystwa Przyjaciół Książki. Stan bardzo dobry.

– Oprawa Luciena Durvanda –
274. Nolhac Pierre de. Louis XV et Marie Leczinska. Paris (Paryż) 1900. Goupil et Cie,
s. [8], 189, [7], tabl. ryc. 41 (heliograwiury, w tym 1 kolorowa), winietki, finaliki 8
(heliograwiury), 33 cm, luksusowa opr. z epoki z pracowni Luciena Durvanda,
skóra z tłocz. i złoc., brzegi k. złoc., zach. okł. brosz., etui.
2200,Wydano 1000 numerowanych egzemplarzy bibliofilskich, drukowanych na papierze z manufaktury
w Rives (egz. nr 843). Biografia króla Ludwika XV i królowej Marii Leszczyńskiej, córki Stanisława
Leszczyńskiego. Dzieło ilustrowane 49 heliograwiurami. Luksusowa oprawa wykonana dla niewielkiej części nakładu przez Luciena Durvanda oraz J. Fau (tłok złotem na obu licach): skóra
czerwona, grzbiet sześciopolowy, w jednym polu złocona tytulatura, w pozostałych lilie heraldyczne
królów francuskich, na licach bordiury złożone z barokowych ornamentów, w zwierciadłach obu lic odwzorowanie superekslibrisu heraldycznego Marii Leszczyńskiej jako królowej Francji (złączone
tarcze z Liliami Burbonów i Wieniawą Leszczyńskich w centrum herbu Rzeczypospolitej). L. Durvand
(1852-1924), wybitny introligator paryski, specjalizujący się w oprawach luksusowych i artystycznych,
odznaczony złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r. Zachowana
oryg. okładka brosz. Niewielkie przebarwienia oprawy. Na nielicznych kartach drobne przebarwienia,
poza tym stan bardzo dobry. Bibliofilska edycja polonicum w oprawie będącej wspaniałym przykładem
francuskiego kunsztu introligatorskiego przełomu XIX i XX w. Ładny egzemplarz.
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275. [Kraków] – Kleinberg Wilhelm. Kraków. Album 20 fotografii. B.m. (Drezno), b.r.
(koniec XIX w.). Wydawnictwo Rommler & Jonas, 20 fotografii czarno-białych
o wym. 14,5 x 9,5 cm, naklejonych na karton firmowy (w formie leporello), 17 cm,
opr. wyd. z epoki, czerwone pł. z tłocz. i złoc. na licu.
900,Album wysokiej klasy zdjęć ukazujących Kraków przełomu wieków XIX i XX, m.in. liczne zabytki
(Barbakan, Sukiennice, Wawel), kościoły (Mariacki, św. Floriana, Dominikanów, św. Piotra i Pawła),
a także planty, uniwersytet, pomnik Mickiewicza. Fotografie opisane po polsku i niemiecku (opatrzone numerami), są dziełem Wilhelma Kleinberga (1865-1942), fotografa krakowskiego pochodzenia
żydowskiego, który zasłynął dzięki zdjęciom z prapremiery „Wesela” w 1901 r. Kleinberg od lat
90. XIX w. prowadził sklep z przyborami fotograficznymi, następnie atelier „Zofia” i „Kamera”. Otarcia
oprawy, albumik (leporello) podzielony na 5 części (rozklejony), stan zdjęć bardzo dobry.

276. Album Przodowników Pracy Morza. Gdańsk 1951. Wydawnictwa Morskie, k. 25,
45,5 x 61 cm, opr. wyd. pł.
1200,Album przygotowany przez Związek Zawodowy Pracowników Żeglugi R.P. Na kartach 91 oryginalnych,
dobrej klasy fotografii przedstawiających pracowników związanych z przemysłem, żeglugą i handlem
morskim, a także statki, urządzenia portowe, doki itp. Fotografie zebrane na tablicach tematycznych
(np. eksport cementu, ładowanie węgla), opatrzone krótkim tekstem wstępnym oraz podpisami do
poszczególnych zdjęć (m.in. imiona i nazwiska przedstawionych przodowników pracy wraz z informacją
o stopniu wyrobienia normy). Album ukazał się w Wydawnictwach Morskich – państwowej oficynie
powołanej do życia 1 stycznia 1951 r. i działającej przez rok. Opr.: bordowe pł. Otarcia, spłowienia
opr., poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXXI)

– Pani na zamku w Baranowie –
277. Dolańska Zofia (1878-1947). Fotografia gabinetowa z okazji karnawału. Kraków 1898.
J. Sebald, 14,5 x 9,6 cm, naklejona na karton firmowy (16 x 10 cm).
440,Z odręcznym podpisem właścicielki: „Zosia, 1898”. Na odwrocie odręczna dedykacja dla braci:
„Z pierwszego karnawału 1898 r. w Krakowie – Leosiowi i Romciowi [Dolańskim]”. Zofia Dolańska,
córka Stanisława i Jadwigi ze Ścibor-Rylskich Dolańskich, właścicieli zamku w Baranowie Sandomierskim; żona Zygmunta z Siemuszowej Pietruskiego (1858-1923). Karton firmowy litografowany Zakładu
Artystyczno-Fotograficznego Józefa Sebalda w Krakowie, dawniej Walerego Rzewuskiego. Fotografia ta
do 1945 r. znajdowała się w zamku w Baranowie Sandomierskim, w posiadaniu jego ostatniego właściciela Romana Dolańskiego. Drobne zbrązowienia i zagięcia narożników, poza tym stan bardzo dobry.

278. [Lwów] – Przedstawiciele wydawnictwa Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych
S.A. Poznań w kierownictwie okręgu Lwów. Lwów b.r. [ok. 1930]. Portret zbiorowy,
niesygnowany, 16,5 x 23 cm.
300,-
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275. W. Kleinberg. Kraków. Album 20 fotografii. Koniec XIX w.

276. Album Przodowników Pracy Morza. Gdańsk 1951.
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277. Pani na Baranowie. 1898.

280. 2. Pułk Ułanów Grochowskich. 1931.

Fotografia zbiorowa przedstawiająca pracowników oddziału firmy przy ul. Sykstuskiej 53 we Lwowie.
Firma Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych w Poznaniu została zarejestrowana jako spółka akcyjna w 1925 r., istniała jeszcze u schyłku lat 30. XX w. Fotografia naklejona na karton, w ramce
32,5 x 36,5 cm. Brak szyby, ramka uszkodzona, zabrudzenia kartonu wokół zdjęcia. Stan fotografii
bardzo dobry.

– Po zakończeniu walk polsko-litewskich –
279. [Sejny – Suwałki] – Zespół 6 fotografii z powitania Wojska Polskiego w Suwałkach w dn. 24 VIII 1919 r. oraz z uroczystości święta narodowego w Sejnach
w dn. 21 IX 1919 r. Fot. L. Piotrowski, Suwałki; Fot. H. Brensztejn, Suwałki,
9 x 13,5 cm.
300,Zdjęcia ukazują: 1) Brama powitalna w Suwałkach przed wkroczeniem do miasta 41 Suwalskiego
Pułku Piechoty (24 VIII 1919); 2) Powitanie tegoż pułku przed kościołem św. Aleksandra w Suwałkach
(przemawia Paweł Kujałowicz, przed nim gen. Wojciech Falewicz, ówczesny komendant twierdzy
Grodno (24 VIII 1919); 3-6) Uroczystości w Sejnach w dn. 21 września 1919 r. po zakończeniu walk
polsko-litewskich oraz w tydzień po wizycie w mieście Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego (defilada, przemówienia i poświęcenie sztandaru narodowego ziemi sejneńskiej). Pięć zdjęć autorstwa
Ludwika Piotrowskiego, fotografa z Suwałk, jedno Henocha Brensztejna z zakładu fotograficznego przy
ul. Kościuszki 64 w Suwałkach (pieczęcie autorskie na odwrocie). Na odwrocie ślady po oderwaniu
fotografii z albumu, poza tym stan bardzo dobry.

– 2. Pułk Ułanów Grochowskich –
280. [Suwałki] – Fotografia 22 oficerów 2. Pułku Ułanów Grochowskich przed pomnikiem patrona pułku gen. Józefa Dwernickiego. Dat. Suwałki 20 XI 1931 r.,
niesygnowana, 22,5 x 17,5 cm, naklejona na karton 33,5 x 28 cm.
400,-
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279. Powitanie Wojska Polskiego w Suwałkach. 1919.
Zdjęcie wykonano w związku z odejściem z pułku dotychczasowego zastępcy dowódcy mjr. Karola
Andersa (1893-1971) na równorzędne stanowisko do 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W pierwszym rzędzie kolejno od lewej: mjr Bronisław Czapski, kwatermistrz pułku; ppłk dypl. Józef Smoleński
(1894-1978), dca pułku; mjr Karol Anders; gen. bryg. Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960), dca Brygady
Kawalerii „Suwałki” i b. dca pułku; rtm. Leon Kon i Roman Jankowski. W dalszych rzędach m.in.:
rtm. Czesław Święcicki, rtm. Hipolit Wyrzykowski lub rtm. Kazimierz Skrzyński, rtm Kazimierz Szosland
(1891-1944), dwukrotny olimpijczyk; por. Włodzimierz Sumowski, ppor. Zygmunt Pawełczak, ppor.
Marian Cyngott i por. Stanisław Szefer. Pomnik gen. Józefa Dwernickiego został odsłonięty oficjalnie
dopiero 26 VII 1932 r. Na odwrocie i froncie adnotacje ołówkiem i piórem. Zabrudzenia i zbrązowienia
kartonu, stan fotografii bardzo dobry.

– Zamach na papieża –
281. Jan Paweł II (1920-2005) – Zbiór 8 fotografii związanych z zamachem na papieża
w dn. 12 V 1981 r. na Placu Świętego Piotra na Watykanie. Fotografie czarno-białe
o wym. 13 x 18,5 cm.
240,Zdjęcia prezentują sytuację tuż przed zamachem (1) i chwile po oddaniu strzału przez tureckiego
zamachowca, kiedy papież osunął się w aucie (2-7). Ostatnie ze zdjęć przedstawia papieża w klinice
rzymskiej Gemelli (8). Fotografie niesygnowane. Właścicielem praw autorskich do nich są agencje
AFP, East News i Getty Images. Drobne zgniecenia, poza tym stan bardzo dobry.

FOTOGRAFIE ARTYSTYCZNE
282. Biegański Bogusław (1932-1994) – Władysław Hasior. 1973 r.

400,-

Fotografia czarno-biała; 60 x 37 cm
Fotografia autorstwa jednego z czołowych polskich reportażystów, kronikarza epoki PRL-u Bogusława
(Sławka) Biegańskiego. Artysta ukończył studia na Akademii warszawskiej, uzyskując dyplom w 1956 r.
w pracowni grafiki Tadeusza Kulisiewicza. Pod wpływem słynnej wystawy fotografii „Rodzina człowiecza” (kurator Edward Steichen) postanowił swoje życie poświęcić fotografii. Współpracował z czołowymi
ówczesnymi redakcjami („Ty i Ja”, „Zwierciadło”, „Świat”, „Polska”, „Od nowa”), jednak najbardziej jest
kojarzony ze środowiskiem tygodnika studenckiego „ITD”. Jego fotoreportaże ceniono za wielką
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281. Zamach na Jana Pawła II. 1981.

283. B. Biegański. Matka z dzieckiem.

wrażliwość społeczną oraz duże walory artystyczne. Biegański wielokrotnie fotografował Władysława Hasiora (1928-1999), jednego z najważniejszych polskich rzeźbiarzy XX w. Fotografia pochodzi
z 1973 r., kiedy Hasior zorganizował we wsi Łącko „Święto kwitnącej jabłoni”, podczas którego
strażacy oraz mieszkańcy wsi wędrowali ze sztandarami artysty po okolicznych wzgórzach. Drobne
uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry. Patrz poz. 200 (drzeworyt Biegańskiego).
(Patrz tablica XXXI)

283. Biegański Bogusław (1932-1994) – Bez tytułu (Matka z dzieckiem).

300,-

Fotografia czarno-biała; 50,5 x 40 cm
Fotografia autorstwa Bogusława (Sławka) Biegańskiego, fotoreportera związanego z Warszawą, twórcy
zaangażowanych reportaży o tematyce społecznej, dokumentalisty życia w PRL (patrz poz. poprzednia).
Reprodukowana w: Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970, Słownik biograficzny,
Warszawa 1972, s. 37. Drobne uszkodzenia krawędzi, poza tym stan dobry.

284. Biegański Bogusław (1932-1994) – Bez tytułu (Stare domy).

300,-

Fotografia czarno-biała; 40,5 x 46,5 cm
Fotografia autorstwa Bogusława (Sławka) Biegańskiego, cenionego autora fotoreportaży, w których
łączył wysokie walory artystyczne z dużą wrażliwością społeczną (patrz poz. poprzednie). Stan dobry.

285. Biegański Bogusław (1932-1994) – Bez tytułu (Stocznia).

300,-

Fotografia czarno-biała; 51 x 31,5 cm
Praca Bogusława (Sławka) Biegańskiego, który zasłynął m.in. dzięki fotoreportażom ze Stoczni Gdańskiej w 1980 i 1981 r. Artysta uczestniczył wówczas w słynnej wystawie „Gdańsk – sierpień 1980”
w Muzeum Sztuki w Łodzi w 1980 r. oraz wystawie „Wydarzenia” w Starej Galerii ZPAF w Warszawie
(patrz poz. poprzednie). Stan dobry.

286. Hartwig Edward (1906-2003) – „Śnieżyca. Z cyklu Wierzby”. 1988 r.
Fotografia czarno-biała; 24,5 x 35,5 cm

1200,-
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286. E. Hartwig. Śnieżyca. Z cyklu „Wierzby”. 1988.

287. E. Hartwig. Portret Władysława Hasiora. 1960.

FOTOGRAFIE
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Sygnowana na licu: „E. Hartwig”; na odwrocie sygnatura, tytuł i datowanie oraz stemple autorskie.
Wierzby to jeden z ulubionych tematów prac Edwarda Hartwiga, pojawiający się w różnych cyklach
i stylistykach przez wiele lat, będący pretekstem do eksperymentów formalnych (w 1989 r. ukazał się
album p.t. „Wierzby”, z tekstem siostry, poetki Julii Hartwig). Stan dobry.

287. Hartwig Edward (1906-2003) – Portret Władysława Hasiora. 1960 r.

600,-

Fotografia czarno-biała; 15 x 20,5 cm
Sygnowana na odwrocie: „E. Hartwig ZPAF. Hasior” oraz stemple autorskie. Portret Władysława Hasiora (1928-1999), wybitnego polskiego artysty rzeźbiarza na tle jego ekspresyjnej „struktury”. Stan dobry.

288. Hartwig Edward (1906-2003) – Marylin Monroe i Józef Stalin (plakaty).
2001 r.
600,Fotografia czarno-biała; 21,5 x 17,5 cm
Sygnowana na odwrocie: „E. Hartwig 2001 r.” oraz stempel autorski. Stan dobry.
(Patrz tablica XXXI)

289. Hartwig Edward (1906-2003) – Ulewny deszcz. 2000 r.

500,-

Fotografia czarno-biała; 14 x 19 cm
Sygnowana na odwrocie: „E. Hartwig 2000 r. E.H. Ulewny deszcz” oraz stempel i nalepka autorska.
Na odwrocie ślady oprawy, poza tym stan dobry.
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– Z persjarni w Słucku –
290. Pas kontuszowy, jedwabny, dwustronny. Słuck, manufaktura Karola Radziwiłła
dzierżawiona przez Jana Madżarskiego. 1776-1780 r.
24 000,Nić jedwabna, nić złota i nić srebrna oplatana (o skręcie „S”), taqeté reversible, broszowanie; wymiary:
szer. 27 cm, dł. 300,5 cm, wys. głów 20,5 cm, wys. szlaczków 2 cm/3 cm, szer. obrzeżeń 2,8 cm. Bez
sygnatury. Głowy: z owalnym medalionem o falistym konturze, z wijącej się wstęgi, w który wypisany
jest symetryczny krzaczek z różnogatunkowymi kwiatami. Ponad głównym medalionem po bokach,
cztery sylwetki ptaków w locie, na dole cztery miniaturowe, konturowe postacie ze strzelbami i dwa psy. Środek (wciąż): w poprzeczne pólka na przemian, z motywem wijącej się wstęgi
z kwiatami i gładkie. Szlaczki (obrzeżenia) pionowe: z gałązkami kwiatowymi. Szlaczki (obrzeżenia)
poziome: jak pólka z wijącą się wstążką. Koloryt: strona prawa – tło głów, obrzeżeń i pólek – srebrne,
ornament – wielobarwny, pólka gładkie – łososiowe. Strona odwrotna – tło głów obrzeżeń i pólek –
brązowe, ornament – wielobarwny, pólka gładkie – niebieskie. Dół obszyty frędzlą.
Analogiczny pas z sygnaturą „Ioannes Madżarski” znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie (SZT 399). Rysunek identycznych detali, jak konturowe sylwetki postaci z psami i ptaków
w locie, znalazł się w notatkach Katarzyny Potockiej. MNW, Dz. Zb. Spec., rkps 1308/9. W Kolekcji
Tkanin MNW znajduje się także fotografia podobnego pasa, pochodzącego z kolekcji Januariusza
Gościmskiego, który ma podwójną sygnaturę „Ioannes Madżarski” i „Me fecit Sluciae”. Bardzo rzadka
wersja pasa słuckiego, posiadająca w głowie pasa sylwetki ludzi i psów.
Stan zachowania: brzegi na całej długości zabezpieczone ściegiem dzierganym i haftem nitką srebrną
kładzioną, przytrzymaną przędzą. Głowy i wciąż w wielu miejscach okonturowane haftem (konserwacja igłowa).
Lit.: J. Chruszczyńska, Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1995, s. 64-65, kat. 14; Markiewicz, Historia polskiej tkaniny do
XIX wieku, w: Tkanina Polska, Warszawa 1959, il. 20; Treasures of a Polish King, katalog, Londyn
1992, poz. 47.
(Patrz tablica XXIX)

291. Kilim w formie pasa kontuszowego. Buczacz, pracownia Artura Potockiego.
Początek XX w.
10 000,Nić metalowa, złocona, jedwab; 146 x 39,5 cm, wysokość głowy 28,5 cm
Głowa – sześć krzaczków kwiatowych na złotym tle. Pólka bogato dekorowane ornamentem geometrycznym. W bordiurze ornament kwiatowy. Kolorystyka – złoto, żółty, błękitny, zielony. Sygnowany
krajką naszytą w narożniku: herb Pilawa, powyżej napis „Buczacz”, poniżej „A.P.” oraz wypełnione
ręcznie numer „3273” i wymiar „42/150”. Tkanina powstała w pracowni założonej pod koniec lat 70.
XIX w. w dobrach braci: Emila, Oskara i Artura Potockich w Buczaczu. Między 1905 a 1913 r. prowadzenie fabryki przejął Artur Potocki (syn Artura). Pracownia w Buczaczu działała do r. 1939. Makaty
buczackie, kopiujące często wzory dawnych tkanin polskich lub wschodnich, cieszyły się wielkim powodzeniem, często stosowane były w salonach jako tło do zawieszenia broni lub pamiątek rodzinnych.
Stan dobry, oprawiony w ramę 159 x 52 cm. Dekoracyjna, ciepła kolorystyka.
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291. Sygnatura A. Potockiego.
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292. Powitanie Napoleona z Luizą Pruską w Tylży. XIX/XX w.

Lit. J. Chruszczyńska, Makaty buczackie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
1996
(Patrz tablica XXIX)

292. [Epoka napoleońska] – Talerz porcelanowy ze sceną powitania cesarza Napoleona z Luizą Pruską w Tylży w 1807 r. Wg obrazu N. Gosse’a. Niemcy (?), XIX/
XX w.
1500,Talerz – porcelana, dekoracja drukowana i ręcznie podmalowywana, złocenia, średnica 26 cm; na spodzie drukowany złotem znak „N” pod koroną (zapewne znak niemieckiej wytwórni naśladującej fabrykę
w Neapolu, np. Volkstedt-Rudolstadt). Talerz oprawiony – za szkłem, z wyściełanym passe-partout, w delikatnie zdobionym motywami empirowymi obramieniu (mosiądz złocony); średnica całości 39 cm
W lustrze dekoracyjnego talerza scena powitania królowej Prus, Luizy przez cesarza Francuzów Napoleona w dniu 6 lipca 1807 r., przed podpisaniem traktatu pokojowego w Tylży. Towarzyszą im mąż
Luizy, król Fryderyk Wilhelm III, car Aleksander I oraz minister Talleyrand. Scena powstała według
zniszczonego w 1978 r. obrazu malarza francuskiego Nicolasa Gosse’a (1787-1878), namalowanego
do galerii wersalskiej w 1837 r. W wyniku pokoju zawartego po zwycięskiej dla Francji bitwie pod
Frydlandem powstało Księstwo Warszawskie oraz Wolne Miasto Gdańsk. Na odwrocie oprawy uszko
do zawieszenia oraz naklejony wtórnie opis wydarzenia i portret Napoleona (druk). Stan dobry. Dekoracyjne.

293. [Bitwa pod Somosierrą] – Talerz fajansowy. Belgia, koniec XIX w.

400,-

Fajans, dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; średnica 22,5 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 belgijskiej wytwórni Boch Frères oraz znak wyciskany. Stan dobry.
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297. Zegarek Patek Philippe z kolekcji Marka Potockiego. 1986.

295. Masoneria. Pierścień. 1826.

294. [Epoka napoleońska] – Talerz fajansowy. Francja, II połowa XIX w.

300,-

Fajans, dekorowany techniką druku w kolorze czarnym; średnica 20,8 cm
W lustrze talerza scena z polskim lansjerem – spotkanie z Francuzem przed oberżą „Pod niedźwiedziem” (na ścianie gospody data „1801”). Poniżej tekst w języku francuskim (m.in.: twój syn nie
jest moim towarzyszem, jest moim bratem, dziesięć razy ratowaliśmy nasze życie przed śmiercią).
Na odwrocie talerza wyciskany znak „Porcelaine de Choisy” – wytwórnia Choisy-Le-Roi, znany podparyski ośrodek produkcji fajansu, działający w latach 1804-1938. Nieznaczne przetarcia dekoracji,
poza tym stan dobry.

295. [Masoneria] – Pierścień z Okiem Opatrzności. 1826 r.

1200,-

Złoto; średnica 2 cm, oczko 0,8 x 0,6 cm (owal)
Na rozszerzającą się obrączkę nałożone owalne oczko z grawerowaną dekoracją – Okiem Opatrzności
(po bokach, na szynie także ślady po grawerowanej dekoracji – monogram?). Wewnątrz obrączki
grawerowana data „d. 1. Paźdź. 1826”. Szyna przepiłowana, przetarcia dekoracji, stan dobry.

296. [Powstanie styczniowe] – Papierośnica wykonana na zesłaniu na Syberii.
1868 r.
3000,Kość, metalowe zawiaski oraz zapięcie (mosiądz), guma; 11,5 x 6 x 2 cm
Papierośnica wykonana z kości, z płaskorzeźbioną dekoracją na wieczku: wewnątrz spiętych kłódką
kajdan (symbolu niewoli) inicjał „M.Z.” oraz napis: „Sybir 1868”. Przedmiot, stanowiący pamiątkę
z zesłania na Syberię po powstaniu styczniowym, wykonany zapewne przez samego powstańca.
Katalog fotografii powstańców styczniowych i zesłańców syberyjskich ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy [„Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy”, t. II, opr. Elżbieta Kamińska;
s. 134, fot. 30/3] – podaje notę biograficzną zesłańca Mikołaja Zwolińskiego (1842 lub 1844-1914),
którego monogram odpowiadałby inicjałowi na papierośnicy. Skazany na 12 lat ciężkich robót, trafił
najpierw do Tobolska, w 1866 r. do guberni kostromskiej, a później wrócił do kraju. Pochowany na
warszawskich Powązkach. Pęknięcia kości (częściowo zabezpieczone metalowymi klamrami), drobne
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298. Narzędzia introligatorskie sławnego artysty Aleksandra Semkowicza.

otarcia i zabrudzenia, metalowy zameczek uszkodzony. Wewnątrz zamontowane stare gumki do podtrzymywania papierosów. Unikat.
(Patrz tablica XXIX)

297. Męski zegarek naręczny z kolekcji Marka hrabiego Potockiego. Model Golden
Ellipse. Patek Philippe, Genewa, Szwajcaria. 1986 r.
44 000,Do zegarka dołączono list Marka hrabiego Potockiego. Złoto 18 karatowe oraz złoto niebieskie
(tarcza); tarcza 3 x 2,5 cm (owal). Numer referencyjny 3938/1, mechanizm numer 1.194.363, kaliber
numer 240, 27 kamieni. Mechanizm manualny. Sygnowany na tarczy: Patek Philippe Geneve. Bransoleta złota, sygnowana. Dołączono certyfikat autentyczności z suchą pieczęcią (w języku francuskim
i angielskim), dat. w Genewie 8 sierpnia 1986 r. oraz instrukcję w siedmiu językach wraz z materiałami
reklamowymi, wszystko w oryginalnym skórzanym portfelu. Zegarek w oryginalnym etui, skóra ze
złoc. (23,5 x 6,5 x 3 cm) oraz firmowym pudełku tekturowym. Urodzony w Polsce w 1812 r. Antoni
Patek zmuszony został do opuszczenia kraju po upadku powstania listopadowego. W 1839 r. założył
w Genewie zakład zegarmistrzowski z genialnym Franciszkiem Czapkiem (1811-1895), Polakiem pochodzenia czeskiego. W 1851 r. powstała firma Patek Philippe, znana do dziś z najdroższych i najlepszych na świecie zegarków. List Marka Potockiego z informacjami o zegarkach znajdujących się
w rękach rodziny Potockich: „Potoccy, herbu Pilawa, byli od dawna posiadaczami zegarków najwyższej
jakości. [...] Kochali zegarki Patek z powodu jego polskiego pochodzenia. Niżej podpisany pozostał
wierny tradycjom rodzinnym” (pismo odręczne na papierze z herbem Pilawa i dewizą rodu „Scutum
opponebat scutis”). Spękania wewnątrz etui na zegarek, poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXIX)

298. Narzędzia introligatorskie Aleksandra Semkowicza. I połowa XX w.

15 000,-

Zespół 61 narzędzi oraz 10 czcionek (głównie mosiądz, inne metale, drewno, plastik), różne wymiary,
w pudełku (tektura oklejona płótnem) o wym. 17,5 x 21,5 x 10,5 cm. Na wieku pudełka wklejony
ekslibris Aleksandra Semkowicza. W zespole tłok z sygnaturą: „Semkowicz Lwów”, poza tym m.in.:
3 punce, obcęgi, liniaki, nóż do szrafowania (na plastikowej rączce napis: „Semkowicz Lwów”), radełko, czcionki do skóry z cyframi 0-9. Narzędzia częściowo sygnowane („F. Klement Leipzig” 1911
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299. Teka na dokumenty. XIX/XX w.

300. Bileciki życzeniowe. XIX/XX w.

oraz 1920; „Dornemann & Co.” – firma działająca od 1905 r. w Magdeburgu, dominująca wówczas
na polskim rynku). Zestaw należał do Aleksandra Semkowicza (1885-1954), bibliografa, słynnego
lwowskiego introligatora, senatora II Rzeczypospolitej, zesłańca do Donbasu, inicjatora powołania
i pierwszego dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Po ukończeniu nauki
w Lipsku w 1912 r. Semkowicz został kierownikiem technicznym introligatorni Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich we Lwowie. W okresie międzywojennym prowadził własną introligatornię, specjalizując
się w konserwacji starodruków. W 1931 r. został wybrany starszym Cechu Introligatorów we Lwowie.
Jego najbardziej znaną pracą jest oprawa rękopisu „Pana Tadeusza”. Stan dobry. Niezwykła
pamiątka po wielkim polskim introligatorze.

299. Teka na dokumenty. XIX/XX w.

700,-

Skóra wiśniowa, z malowanymi tłoczeniami i zdobieniami (farby złota, czerwona, błękitna, zielona,
biała); wewnątrz jedwabna mora; 41,5 x 33 cm
Dekoracyjna teka na dokumenty, z bogatą neobarokową dekoracją (putta, maszkarony, fantazyjne wici
roślinne, kwiaty, w centrum tarcza z lilią), tłoczoną i malowaną. Na tylnym licu tłoczne obramienie
z wici roślinnych i maszkaronów. Drobne przetarcia skóry, odbarwienia i przetarcia malatury, poza
tym stan dobry.

300. Bileciki życzeniowe. 106 sztuk. II połowa XIX w. – I połowa XX w.

3000,-

Różne techniki: chromolitografie, druk artystyczny, złocenia, wytłaczanie, sztancowane ażury, wstawki
z materiału, brokat, plastik; różne formaty – od 4,5 x 7,5 do 12 x 8 cm
Modne przez cały XIX w. bileciki życzeniowe (z okazji imienin, ślubu, z życzeniami na Boże Narodzenie
i Nowy Rok), wysyłane pocztą, wręczane osobiście lub przez posłańców. Pojawiające się od końca
XVIII w., szczególnie popularne były w okresie biedermeiru na terenie Monarchii Austro-Węgierskiej,
stąd ich nazwa – bileciki wiedeńskie. Bardzo kunsztownie zdobione, przygotowane przy użyciu kosztownych narzędzi (specjalnych sztanc), wymagające dużej precyzji i nakładu pracy – z tego powodu
ich cena była wysoka. Bardzo delikatne, łatwo ulegały zniszczeniu. Oferowane bileciki dekorowane
są motywem kwiatów (szczególnie popularne róże i fiołki), złączonych dłoni, gołąbków, dzieci, rzadziej
pejzażami; dwa bileciki ze scenami religijnymi. Większość bilecików z napisami w języku polskim
„Z powinszowaniem Imienin” (ale również z nadrukami w języku niemieckim, rosyjskim, włoskim,
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300. Bileciki życzeniowe. 106 sztuk. XIX/XX w.

francuskim i angielskim), poza tym wysyłane z okazji ślubu lub rocznicy, z gratulacjami, na święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Kilka rozkładanych bilecików z drukowanymi wierszykami (po polsku
lub niemiecku). 23 bileciki z częściami ruchomymi (w tym odsłaniającymi tekst). Na odwrocie
większości krótkie, pisane odręcznie w języku polskim życzenia, datowane od 1851 r. do 1943 r.
(większość z lat 90. XIX w. i początku XX w.).Nieznaczne uszkodzenia (wynikające z delikatności
obiektów), poza tym stan dobry. Rzadki zbiór.
(Patrz tablica XXVIII)

301. Bileciki życzeniowe tzw. kulisowe (2 sztuki).

600,-

Chromolitografie, złocenia, lakierowanie, wytłaczanie, sztancowane ażury, bibułka, celofan; 24 x 14 cm
oraz 29,5 x 16 cm (po złożeniu)
Szczególny rodzaj bilecików życzeniowych, większego formatu, tzw. kulisowych – po rozłożeniu
tworzących wieloplanową, trójwymiarową scenkę. Przestrzenny obraz zbudowany jest z 3-5, połączonych, ażurowych warstw. Sielskie scenki z kwiatami, dziećmi, amorkami, gołąbkami, serduszkami,
dodatkowo zdobione kwiatami z bibułki oraz „okienkami” wyklejonymi barwnym celofanem. Bardzo
drogie i delikatne kartki, wymagające ogromnej precyzji wykonania, a także specjalnych kopert (ich
wysłanie, w związku z niestandardowym rozmiarem, również wiązało się z wyższą opłatą). Większa
część takich kartek trafiała na polski rynek z Czech, Niemiec i Austrii. Na odwrocie jednej z kart
pisane nieporadnie życzenia z 1941 r. Karta druga opatrzona życzeniami i wierszykiem w języku
niemieckim. Drobne zabrudzenia i niewielkie uszkodzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie w takim
stanie zachowania (ze względu na delikatność i kruchość użytych materiałów).
Lit.: M. Sosenko, Papierowe cudeńka, Łomża 2011, s. 20-21
(Patrz tablica XXVIII)
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302. Białkowski Leon. Lewaltowie Jezierscy herbu Rogala. Szkic genealogiczny. Toruń
1930. Nakładem Autora, s. 21, tabl. genealog. 1, 22 cm, oryg. okł. brosz.
150,Odbitka autorska w 120 egzemplarzach z tomu VIII „Zapisków Towarzystwa Naukowego w Toruniu”.
Rozprawa Leona Białkowskiego (1885-1952), dotycząca wywodzącej się z ziem zachodnich Prus rodziny Lewalt-Jezierskich herbu Rogala. Na końcu tablica genealogiczna przedstawiająca „Najstarsze
pokolenia Lewaltów h. Rogala”. Otarcia okładki, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

303. Gumowski Marian. Podręcznik numizmatyki polskiej. 80 tablic i 190 illustracyi
w tekście. Kraków 1914. Nakładem Towarzystwa Numizmatycznego, s. VII, [1],
296, tabl. ilustr. 80 (litografie A. Pruszyńskiego), ilustr. w tekście 190, 23 cm,
opr. współcz. płsk z szyldzikiem i złoc.
1200,Z księgozbioru Marcelego Szafrańskiego (liczne pieczątki własnościowe). Podstawowy i dotąd niezastąpiony podręcznik numizmatyki polskiej autorstwa Mariana Gumowskiego (1881-1974), wybitnego
heraldyka, numizmatyka, sfragistyka i historyka, kustosza zbiorów Andrzeja Potockiego, kierownika
Muzeum Czapskich w Krakowie. Napisane przystępnie dzieło może służyć nawet początkującemu
kolekcjonerowi. Umieszczone na końcu tablice prezentują wizerunki ponad 2300 monet i banknotów
polskich. M. Szafrański (1861-1921), wybitny radomski numizmatyk, właściciel jednej z najpiękniejszych
kolekcji numizmatów i medali. Stan dobry. Efektowny egzemplarz z interesującą proweniencją.

304. Gumowski Marian. Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII w. Kraków 1925.
Nakładem Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, s. 47, tabl. ilustr. 8, 25 cm,
oryg. okł. brosz.
120,Egzemplarz z kompletem tablic (w sprzedaży występują przede wszystkim egzemplarze bez
tablic). Wydana w niskim nakładzie odbitka z „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych”. Praca
Mariana Gumowskiego (1881-1974), jednego z najwybitniejszych heraldyków i numizmatyków polskich, charakteryzująca działalność mennicy gdańskiej w XVII w. W tekście chronologiczny wykaz
kilkudziesięciu XVII-wiecznych medali gdańskich. Na 8 tablicach wizerunki 47 medali Filipa Kluewera,
Samuela Ammona, Stanisława Bermana, Henryka Hemy, Sebastiana Dadlera, Jana Hoehna starszego,
Jana Hoehna młodszego. Ślady zalania, tablice luzem, poza tym stan dobry, egzemplarz nieobcięty.

305. Hoszowski Konstanty. O znakomitych zasługach w kraju rodziny Korycińskich.
Osobne odbicie z XXIX tomu „Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”. Kraków 1862. Czcionkami C.K. Wszechnicy Jagiellońskiej, s. 168,
21 cm, opr. XX-wieczna, pł. ze złoc. tytulaturą na grzbiecie, na licu złocony
superekslibris.
240,Z księgozbioru Władysława Poray-Biernackiego (superekslibris). Historia i genealogia małopolskiego rodu Korycińskich, opracowana przez Konstantego Hoszowskiego (1805-1884) na podstawie akt
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303. M. Gumowski. Podręcznik numizmatyki.

153

305. K. Hoszowski. Rodzina Korycińskich. 1862.

źródłowych, literatury staropolskiej, pomników i epitafiów. Miejscami charakterystyczne zażółcenia,
nieaktualne pieczątki, poza tym stan dobry.

306. Kruczkowski Sylwester Korwin. Poczet Polaków wyniesionych do godności
szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od roku 1773 do 1918: dalej
tych osób, którym wymienieni władcy zatwierdzili dawne tytuły książęce względnie hrabiowskie lub nadali tytuły hrabiów i baronów jak niemniej tych, którym
zatwierdzili staropolskie szlachectwo. Lwów 1935. Nakł. aut., s. 56, portr., 23 cm,
oryg. okł. brosz.
200,Wykaz zatwierdzonych w staropolskim szlachectwie i utytułowanych w Galicji, stanowiący uzupełnienie
do Pocztu szlachty galicyjskiej i bukowińskiej z 1855 r. We wstępie autor poruszył istotne zagadnienia
związane ze szlachectwem w Galicji. Z portretem autora. Stan bardzo dobry.

307. Niesiecki Kasper. Herbarz polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomucena
Bobrowicza. T. 1-10 (w 10 wol.). Lipsk 1839-1845. Nakładem i drukiem Breitkopfa
i Haertela, s. XVI, 580, [2]; [4], 390; [4], 476; [4], 518; [4], 476; [4], 588; [4], 582;
[4], 652; [4], 468; [2], 202, [6], 508, liczne herby w tekście (drzeworyty), 26 cm,
opr. płsk z tłocz. i złoc.
10 000,Wydanie 1 ukazało się latach 1728-1743, przez ponad półtora wieku praca Niesieckiego stanowiła
jedno z głównych źródeł informacji dla genealogów i historyków. W stosunku do pierwodruku edycja
Bobrowicza została uzupełniona informacjami z dzieł Stanisława Duńczewskiego, Wojciecha Wielądka, Piotra Małachowskiego, Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego oraz notatkami Józefa Andrzeja
Załuskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza i Joachima Lelewela. „Można się dziwić, jak
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307. Kasper Niesiecki. Herbarz polski. 1839-1845.
jeden człowiek mógł podołać tak olbrzymiej pracy. Dzieło to nie traci na porównaniu ze współczesną
światową literaturą genealogiczną, a w Polsce, w okresie upadku piśmiennictwa i nauki, było czymś
zgoła wyjątkowym. [...] Zważywszy to, iż nowsze herbarze, te z przełomu XIX i XX w., nie zostały
ukończone, dzieło Niesieckiego po dziś dzień jest niezbędną pomocą dla wszelkich badań genealogicznych i biograficznych” (W. Dworzaczek, PSB, t. XXIII, s. 49-50). Egzemplarz z księgozbioru:
Ludwika Skarżyńskiego (1852 – po 1913), ziemianina, radcy Towarzystwa Kredytowo Ziemskiego,
cesarskiego szambelana i urzędnika do szczególnych poruczeń przy ministrze komunikacji. Pieczęć
pochodzi z lat 1874-1879, kiedy Ludwik był właścicielem Goli. Oprawa luksusowa wykonana przez
Marka Hoﬀmana (ślepy tłok: „Intr. M. Hoﬀman”): szeroki płsk ze złoc. tytulaturą i zdobieniami. W tomie 6 brzegi kart złocone, herby kolorowane akwarelą. Po konserwacji. Niewielkie przebarwienia,
ślady ołówka i kredki. W t. 7 kilkadziesiąt kart z uzupełnionymi papierem marginesami. W t. 8 brak
str. 153-154, w t. 9 str. 299-300 i 465-468. W t. 9 str. 385-386 z ubytkiem dolnego rogu ze szkodą
dla tekstu. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Ładny egzemplarz. Rzadkie.

308. Sadowski Henryk. Ordery i oznaki zaszczytne w Polsce. (Część 1). Warszawa
1904. Druk Wacława Maślankiewicza, s. 194, [2], liczne ilustr. w tekście, 29,5 cm,
opr. ppł. z tyt. na grzbiecie.
300,Z księgozbioru Stanisława Aulicha (1883-1964), adwokata, kolekcjonera, właściciela okazałego
księgozbioru numizmatycznego (ekslibris). Omówienie ogólne dziejów orderów i oznak honorowych
w Polsce oraz szczegółowe opisanie historii poszczególnych orderów, m.in.: Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, Orła Białego, Bene Merentibus, Kanoniczek kapituły Marywilskiej. Dzieło
bogato ilustrowane wizerunkami orderów, w tym również całostronicowymi. Zabrudzenia i przebarwienia
okładek, zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

– Rody utytułowane w Rosji i Królestwie Polskim –
309. Spiski titułowannym rodam i licam Rossijskoj Imperii; Rosija. Pravitelstwujuszczij Senat. Departament geroldii. S.-Peterburg 1892. Izd. Departamenta Geroldii
Pravitelstwujuszczago Senata, s. [2], X, 290, [3], oraz:
Prodołżenie spisokow titułowannym rodam i licam Rossijskoj Imperii s 1 janwara
1892 g. do 1 janwara 1894 g. S.-Peterburg 1894. Izd. Departamenta ..., s. 2, 3,
[2], 29 cm, współopr. płsk z epoki z szyldzikiem złoc.
400,-
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308. H. Sadowski. Ordery w Polsce. 1904.
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309. Rody utytułowane w Królestwie Polskim. 1892.

Spis rodów utytułowanych w cesarstwie rosyjskim z prawnym uzasadnieniem posiadanych przez nich
tytułów. Język rosyjski. W języku potocznym nazywany spisem arystokracji. Zawiera spis 739 rodzin
arystokracji: książąt, hrabiów oraz baronów, a także markizów. Wśród nich rodziny polskie o tytułach
rosyjskich lub w Rosji uznanych (większość rodzin polskich o tytułach obcego lub tzw. polskiego
pochodzenia). Dołączono dodatek uzupełniający do spisu umieszczony w niniejszym egz. przed wydaniem głównym. Oprawa podniszczona, reperowana. Niewielkie przebarwienia, poza tym stan dobry.

310. Herb Nałęcz z klejnotem w koronie. Akwarela, 1 ćw. XX w., 11,5 x 16,5 cm, opr.
ramka (27 x 22 cm).
200,Herb namalowany akwarelą, z trzymaczami w stylu pruskim zbliżonym do nadania dyplomu hrabiowskiego dla Moszczeńskich z Wielkopolski. Korona dość fantazyjna w stylu królewskim [!]. Stan
bardzo dobry.
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311. Albertrandy Jan Chrzciciel. Panowanie Henryka Walezyusza i Stefana Batorego królów polskich z rękopisów Albertrandego podług wydania Ż. Onacewicza z dołączeniem pamiętników historyi Stefana Batorego dotyczących, i listu
Jerzego Chiakora sekretarza król. opisującego ostatnie chwile tego monarchy.
Kraków 1860. Nakładem Józefa Czecha Księgarza, s. [8], 461, [10], 22 cm, opr.
z epoki, płsk.
320,Obszerna historia panowania Henryka Walezego i Stefana Batorego, będąca kontynuacją dziejów
Polski Adama Naruszewicza. Wydawca uzupełnił je listami królewskimi i dokumentami odnoszącymi
się do tego okresu. Dzieło Jana Chrzciciela Albertrandiego (1731-1808), historyka, numizmatyka,
bibliotekarza i archiwisty Stanisława Augusta Poniatowskiego, współzałożyciela i pierwszego prezesa
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W oferowanym egzemplarzu wprawiono dwie ryciny z podobizną
Batorego. Otarcia i defekty skóry opr., na kartach przebarwienia i zabrudzenia. Stan dobry.

312. Album dziesięciolecia lotnictwa polskiego. Poznań 1930. Nakładem Wydawnictwa „Lotnik”, s. 303, XLIII, [2], liczne ilustr. w tekście, 30,5 cm, opr. wyd. pł.
niebieskie z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu.
200,Bogato ilustrowana księga pamiątkowa dotycząca lotnictwa wojskowego i cywilnego oraz przemysłu
lotniczego i sportu lotniczego. Zawiera m.in.: Lotnictwo wojskowe; Udział lotnictwa w kampanii polsko-ukraińskiej; Polskie lotnictwo wojskowe w czasie wojny polsko-sowieckiej; Garść wspomnień z walk
dawnej 15 myśliwskiej eskadry; Lotnictwo komunikacyjne; Linie lotnicze „Lot”; Przemysł lotniczy
w Polsce. Przetarcia i przebarwienia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry.

313. Album Legjonów Polskich. Pod protektoratem szefa Wojskowego Biura
Historycznego generała Juljana Stachiewicza opracowali: tekst mjr dr Wacław
Lipiński; materjał fotograficzny: mjr dypl. Eugeniusz Quirini; akwarele i rys.:
J. Świrysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski; opracowanie graficzne: Anatol
Girs i Bolesław Barcz. Warszawa 1933. Główna Księgarnia Wojskowa, s. [8],
363, portret 1, tabl. ilustr. barwnych 6, ilustr. w tekście 740, 34 cm, opr. wyd.
wykonana w zakładzie introligatorskim Roberta Jahody, pł. czerwono-beżowe
z tłocz.
360,Bogato ilustrowany, starannie wydany album poświęcony Legionom Józefa Piłsudskiego. Tekst Wacława Lipińskiego (1896-1949), dr. historii, oficera, uczestnika walk o niepodległość, odznaczonego
orderem wojennym Virtuti Militari, działacza antykomunistycznego (zamordowanego przez służby bezpieczeństwa we Wronkach w 1949 r.) Dzieło zilustrowane obszernym materiałem ikonograficznym oraz
portretem Marszałka i 6 tablicami wg akwareli rotmistrza i malarza Józefa Świrysz-Ryszkiewicza
oraz majora Andrzeja Nałęcz-Korzeniowskiego, ukazującymi umundurowania poszczególnych formacji. Projekt oprawy oraz układ graficzny jest dziełem znanego w okresie międzywojennym Atelier
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311. Panowanie Walezego i Batorego. 1860.

312. Dziesięciolecie lotnictwa polskiego. 1930.

313. Album Legionów Polskich. 1933.

314. Album sterników państwa. 1929.
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316. J. St. Berson. Nowa Rosja. 1933.

318. G. Z. Biesiedowskij. Pamiętniki. 1930.

Girs-Barcz. Przetarcia i przebarwienia oprawy. Nieaktualne pieczątki własnościowe, ubytek przedniej
wyklejki, wewnątrz stan dobry.

314. Album sterników nawy państwa polskiego w pierwszem dziesięcioleciu niepodległości. Z przedmową Henryka Mościckiego. Pod redakcją dra T. Mścisławskiego,
przy współudziale Wł. Włodkowskiego. Warszawa 1929. Nakład Towarzystwa
Wydawniczego „SWAST”, s. 303, [1], liczne portrety w tekście, 34 cm, opr. wyd.
pł. z tłocz. i złoc.
240,Druk na papierze kredowym. Album zawiera biogramy 150 najważniejszych przedstawicieli polskich
władz w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodległości (Marszałek Piłsudski, prezydenci,
marszałkowie Sejmu i Senatu, premierzy, ministrowie, posłowie, senatorowie). Przy każdym biogramie
portret. Oprawa wydawnicza wykonana w warszawskim zakładzie introligatorskim Mieczysława
Wołłowicza i Mieczysława Malusa według projektu Tadeusza Burtatowskiego. Zabrudzenia okładek,
niewielkie przebarwienia papieru, ślady długopisu. Stan dobry.

315. [Aresztowanie Piłsudskiego]. Teka. R. I, nr 8: 28 VII 1917. Warszawa 1917.
[Centrum Narodowe], s. 4, 25 cm, składka wyd.
50,Pismo wydawane przez Tymczasowy Wydział Wykonawczy Centrum Narodowego. Numer komentujący m.in. aresztowanie przez władze niemieckie ówczesnego brygadiera Legionów Polskich Józefa
Piłsudskiego. Drukowane na prawach rękopisu. Zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry.

316. Berson Jan Stanisław [Otmar pseud.]. Nowa Rosja na przełomie dwóch piatiletek. Warszawa [1933]. Wydawnictwo „Sarmacja”, s. 355, [1], tabl. ilustr. 7 (winno
być 8), 22 cm, opr. z epoki, pł.
120,-

HISTORIA

159

Wspomnienia z pobytu w Rosji Sowieckiej na przełomie dwóch pięciolatek, spisane przez Jana Stanisława Bersona (1903-1946), dziennikarza, publicystę, współpracownika „Gazety Polskiej”, w latach
1932-1935 korespondenta Polskiej Agencji Telegraficznej w Moskwie, wydalonego w 1935 r., później
korespondenta w czasie wojny sowiecko-fińskiej 1939-1940. Dawne pieczątki biblioteczne. Otarcia,
zabrudzenia. Brak jednej tablicy, poza tym stan dobry.

317. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi.
1858. Nowa serya. Tom drugi. Warszawa 1858. W Drukarni Gazety Codziennej,
s. [4], 696, [4], mapa Dagestanu (litografia rozkł.), 22 cm, opr. z epoki karton
marm., brzegi kart barwione.
300,W treści m.in.: Wybór poezji Horacjusza; Kilka uwag historyczno-statystycznych o guberni augustowskiej; Dumy, pieśni i skazki ludu ukraińskiego; Rys historyczny opery polskiej z końca epoki panowania
Stanisława Augusta aż do dni naszych; Góral; Obrazy Dagestanu z litografowaną mapą; Krótki rys
historii naturalnej Kamieńca Podolskiego; Zatargi Polski z Turcją w 1667 r. i poselstwo Hieronima
Radziejowskiego; Karpacki dudarz; Początek i wzrost przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Przetarcia i naddarcia kartonu oprawy, nieaktualne pieczątki i nalepki własnościowe, wewnątrz stan dobry.

318. Biesiedowskij Grigorij Zinowjewicz. Pamiętniki dyplomaty sowieckiego. Przekład
autoryzowany Aleksego Leszka Lasińskiego. Katowice [ok. 1930]. Polski Instytut
Wydawniczy, s. 201, [1], XII, [2], 23 cm, opr. wyd., pł.
100,„Bibliografia polska 1901-1939” nie notuje tej edycji. Wspomnienia rosyjskiego dyplomaty z okresu
służby m.in. w Warszawie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. G. Z. Biesiedowskij (18961951), rewolucjonista, dyplomata, dysydent i emigracyjny działacz antysowiecki (w 1929 r. uzyskał
azyl we Francji po odwołaniu go z poselstwa w Nowym Jorku przez rząd moskiewski). Opr.: wiśniowe
pł., na licu tłocz. i złoc. alternatywny tytuł „Zdrada Sowietów”. Otarcia, zabrudzenia i przebarwienia
opr., wewnątrz stan bardzo dobry.

319. Biliński Leon. Wspomnienia i dokumenty. Wydał i do druku przygotował L. B. Szarlitt. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1924-1925. Nakładem Księgarni F. Hoesicka, s. [6],
360, [2], portret 1; [6], 490, 23 cm, jednolite opr. z epoki, ppł.
180,Wspomnienia Leona Bilińskiego (1846-1923), wybitnego polityka, rektora Uniwersytetu Lwowskiego,
gubernatora Banku Austro-Węgierskiego, prezydenta C.K. Austriackich Kolei Państwowych, prezesa
Koła Polskiego w Radzie Państwa, ministra skarbu Austrii oraz ministra skarbu w gabinecie Ignacego Paderewskiego. Tom pierwszy obejmuje lata 1846-1914, tom drugi okres 1915-1922. Na końcu
każdego tomu wybór dokumentów źródłowych. Podpisy własnościowe. Drobne otarcia pap. opr., poza
tym stan bardzo dobry.

320. Brückner Aleksander. Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Serja I.
Warszawa 1905. Nakładem Księgarni Naukowej, s. [4], III, [1], 280, [2], 22 cm,
opr. płsk z tłocz. i złoc.
120,Więcej części nie ukazało się. Tom studiów obyczajowo-literackich Aleksandra Brücknera (1856-1939),
historyka języka, literatury i kultury polskiej, slawisty, odkrywcy i wydawcy najstarszych zabytków
piśmiennictwa polskiego, m.in. „Kazań Świętokrzyskich”. Zawiera sylwetki Jana Łaskiego, Marcina
Krowickiego, Marcina Czechowica oraz dwa szkice charakteryzujące arian polskich. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan bardzo dobry.

321. Brückner Aleksander. Starożytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. Warszawa 1904. Nakładem Księgarni Naukowej, s. [2], 166, [1], 21 cm,
opr. z epoki, płsk.
200,Szkice naukowe poświęcone historii i wierzeniom dawnej Litwy autorstwa Aleksandra Brücknera (18561939), wybitnego slawisty, edytora, historyka literatury i języka polskiego. Rozdziały poświęcone poszczególnym plemionom i częściom późniejszego państwa litewskiego (Jaćwingowie, Prusowie, Litwa
właściwa, Żmudź, Łotwa). Stan bardzo dobry.
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320. A. Brückner. Różnowiercy polscy. 1905.

321. A. Brückner. Starożytna Litwa. 1904.

322. Bystroń Jan Stanisław. Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa [1933-1934]. Nakładem Księgarni Trzaski,
Everta i Michalskiego, s. [10], 469, [1], tabl. ilustr. 32, 215 ilustr. w tekście; [10],
575, [1], tabl. ilustr. 32, 246 ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. pł. z bogatymi
złoc., etui.
460,Wydanie 1. Jedna z najważniejszych prac Jana Stanisława Bystronia (1892-1964), historyka, etnografa, socjologa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Szeroka
panorama dziejów obyczaju w Polsce złotego i srebrnego wieku, napisana tak, „aby czytelnikowi
umożliwić plastyczną wizję codziennego życia dawnej Polski”. Obejmuje m.in.: życie towarzyskie, zabawy i zajęcia, wystawność życia, sądy i kary, mieszkania i stroje, gospodarstwo, komunikacje, życie
wojskowe, stosunki z zagranicą, współmieszkańcy obcego pochodzenia (Żydzi, Tatarzy), życie literackie
i oświata. Dzieło ozdobione ponad 450 ilustracjami w tekście i 64 tablicami. Oprawa wydawnicza
Introligatorni Artystycznej: płótno brzoskwiniowe z szyldzikiem, złoconą tytulaturą i bogatymi złoceniami florystycznymi na grzbiecie i obu okładkach, górne brzegi kart złocone. Oprawy nieco wyblakłe
i przetarte, nadpęknięcia grzbietów. Miejscami zabrudzenia papieru, ślady ołówka, liczne nieaktualne
pieczątki własnościowe. W t. 1 niewielki ślad zalania kilku stron, poza tym stan dobry.

323. Chodźko Leonard. La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque…
Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 1-3 (w 3 wol.). Paris (Paryż) 18351842. Au Bureau Central, frontispis (staloryt), s. [4], 480, tabl. ryc. 60 (staloryty);
frontispis (staloryt), s. [4], 480, tabl. ryc. 60 (staloryty); frontispis (staloryt), s. [4],
480, tabl. ryc. 57 (staloryty); 27,5 cm, opr. z epoki, płsk z tłocz. i złoc. 2400,-
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322. J. St. Bystroń. Dzieje obyczajów. 1933-1934.
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323. L. Chodźko. La Pologne. 1835-1842.

Egzemplarz z kompletem rycin. Monumentalne, jedno z najwybitniejszych emigracyjnych dzieł propagujących historię i kulturę polską, wydane przez Leonarda (1800-1871) i Olimpię (1797-1889) Chodźków. Obejmuje historię Polski od czasów najdawniejszych do Królestwa Kongresowego, charakteryzuje
literaturę, kulturę, numizmatykę, sztukę użytkową, stroje, opisuje miasta i siedziby historyczne, przedstawia życiorysy wybitych Polaków. Dzieło ozdobione 3 frontispisami i 177 stalorytami przedstawiającymi portrety królów polskich, hetmanów, dowódców wojskowych, możnowładców i arystokracji, budowle,
zabytki, zamki i pałace (m.in.: Wilanów, Puławy, Łazienki, Łobzów, Chęciny, Nowogródek, Czorsztyn,
Trembowla, Olesko, Kamieniec Podolski, Lanckorona, Łuck, Zator, Halicz, Lipowiec, Malbork, Królewiec), panoramy i widoki miast (Warszawa, Kraków, Troki, Kowno, Lwów, Zalesie, Wilno, Poznań,
Gdańsk, Lublin, Kalisz, Tarnów, Tomaszów, Balice, Wieliczka, Łańcut, Pińczów), sceny historyczne,
nuty, stroje, pomniki, grobowce. W tomie trzecim opisany w spisie rycin widok kościoła św. Franciszka
w Krakowie wydawniczo zastąpiony ryciną przedstawiającą grobowiec Bolesława Wstydliwego w kościele św. Franciszka w Krakowie (w oferowanym egzemplarzu rycina ta wstawiona jest na początku
tomu pierwszego). Otarcia i defekty oprawy, w t. 1 uzupełniony górny fragment grzbietu. Miejscami
zażółcenia i przebarwienia, kilka kart z defektami krawędzi, ślady długopisu, poza tym stan dobry.

324. Demolins Edmond. Potęga wychowania. Wyższość rasy anglo-saksońskiej
na innemi. Przekład z francuskiego. Warszawa 1899. Wydawnictwo „Niwy
Polskiej”. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, s. 365, [2], 18 cm, opr.
z epoki, płsk.
90,Rozprawa prezentująca i wychwalająca anglosaski model wychowania i system edukacyjny, który
przedstawiony jest jako źródło wyższości tej rasy nad innymi (porównanie z rasą niemiecką i francuską).
Autorem był Edmond Demolins (1852-1907), francuski ekonomista, socjolog i pedagog, zwolennik
popularnych ówcześnie teorii rasistowskich. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

325. Dmowski Roman. Polityka polska i odbudowanie państwa. Z dodaniem Memorjału „Zagadnienia środkowo- i wschodnio-europejskie” i innych dokumentów
polityki polskiej z lat 1914-1919. Warszawa 1925. Nakładem Księgarni Perzyński,
Niklewicz i Ska, s. XVI, 631, 24 cm, opr. z epoki, pł.
150,Wspomnieniowo-analityczne dzieło odsłaniające działania polityczne, które doprowadziły do odzyskania
przez Polskę niepodległości i jednocześnie jedno z podstawowych opracowań do dziejów politycznych
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325. R. Dmowski. Polityka polska. 1925.

327. A. J. Hulewicz. La femme polonaise. 1918.

Polski w latach 1914-1919, napisane przez jednego z głównych architektów dążeń niepodległościowych.
Dmowski kreśli też zadania polityki polskiej, której celem jest odbudowa państwowości, uwzględniające uwarunkowania historyczne, położenie Polski na arenie europejskiej oraz wynikające z tego
posunięcia w odniesieniu do innych narodów. Zachowane przednie lico oryg. okł. Spłowienia opr.,
poza tym stan bardzo dobry.

326. Dobrowolski Stanisław. Rewolucja młodzieży szkolnej w 1905 roku. Warszawa
1933. Skład główny w „Naszej Księgarni”, s. 79, [1], 25 cm, opr. z epoki, pł. 60,Przyczynkowe opracowanie dotyczące akcji strajkowej prowadzonej przez polską młodzież na fali
ruchów rewolucyjnych 1905 r. Efektem protestów było m.in. uzyskanie prawa do nauczania w języku
polskim w szkolnictwie prywatnym (powstała wówczas Polska Macierz Szkolna). Ekslibris Wacława
Lipińskiego (1898-1974), ilustratora, karykaturzysty. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

– Sławne Polki –
327. Ducraine Halka (właśc. Anna Jadwiga Hulewicz). La femme polonaise. Esquisse historique. Préface par Henry Bidou. Paris (Paryż) 1918. Libraire Académique
Perin et Cie, Libraires-Éditeurs, s. [4], VII, [1], 274, [2]; 8, [12], [6], 20 cm, opr.
z epoki, płsk, górne obcięcie kart złoc.
440,Wydanie 1. Historia Polski od legendarnych czasów po wiek XIX, z silnym zaakcentowaniem roli kobiet
(Wanda, Dąbrówka, królowa Jadwiga, Bona Sforza, Maria Czartoryska, Maria Walewska). Autorką
pracy jest Anna Jadwiga Hulewicz (1896-1928), zwana we Francji „Halką”, absolwentka wydziału dramatycznego paryskiego Konserwatorium. Grała u boku słynnej Sary Bernhardt, a na jej cześć peany
pisał Anatol France. W czasie wojny jednała Polsce przyjaciół, objeżdżając front z odczytami na
rzecz Ojczyzny. Niniejszy esej historyczny o sławnych Polkach stanowił cząstkę jej propagandowej
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328. Dywizja Polska Kozaków. 1856.
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330. Odrodzenie Polskiej Siły Zbrojnej. 1928.

działalności, którą prowadziła jeszcze długo po wojnie. Jej ojcem był Kazimierz Hulewicz (1864-1939),
pisarz mieszkający we Francji, popularyzator twórczości Henryka Sienkiewicza. Do książki wklejono
oryginalną fotografię z paryskiego atelier, przedstawiającą aktorkę w jej ostatniej roli. Do oferowanego egzemplarza zostało wprawionych na końcu 26 stron z wydania 3, zawierających m.in. recenzje
książki i ilustracje przedstawiające Annę Hulewicz w różnych rolach teatralnych. Oprawa z epoki,
granatowy płsk, grzbiet 5-polowy, zwięzy wypukłe, w dwóch polach tytulatura tłocz. i złoc. Zachowana opr. broszurowa wydania 3. Dołączone oryg. kartonowe etui z okleiną papierową. Drobne otarcia
oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo ciekawe i rzadkie polonicum. Efektowna oprawa.

328. [Dywizja Polska Kozaków w Turcji]. Rozkaz dzienny N° 419. Dywizja Polska
Kozaków J. C. M. Sułtana. Kwatera Główna, Skutari 31 lipca 1856 r. K. [1],
32,5 x 20,3 cm, bez opr.
200,Rozkaz informujący o rozwiązaniu Dywizji Kozaków, utworzonej z inspiracji Adama Jerzego Czartoryskiego, mającej walczyć u boku wojsk tureckich przeciwko Rosji podczas wojny krymskiej. Podpisany
w druku przez generała Władysława hr. Zamoyskiego (1803-1868), dowódcę tej dywizji. W rozkazie
Zamoyski opisuje machinacje Moskwy („My, co lepiej znamy Moskwę, niewierzymy (!) by się okazał
trwałym ten pokój”), podkreśla zasługi poszczególnych oficerów oraz apeluje: „Zachowujcież wszystkie wojenne cnoty do przyszłej, da Bóg, potrzeby!”. Na zakończenie dziękuje za ufundowany przez
żołnierzy pałasz i pierścień dla żony. Druk ulotny, datowany w Skutari (obecnie część Stambułu),
za zgodność: Kapitan p. o. Podszefa Sztabu St. Szumlański. Ślady składania, drobne uszkodzenia
krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.

329. Dziennik Polski. R. I, nr 87: 4 V 1945. Kraków 1945. Sp. Wyd. „Czytelnik”, s. 6,
47 cm, składka wyd.
50,Numer nowego pisma krakowskiego z całostronicową informacją o upadku Berlina oraz samobójczej
śmierci Hitlera i Goebbelsa. Zażółcenia, przetarcia w miejscu złożenia z niewielkim ubytkiem oraz
drobne naddarcia, poza tym stan dobry.
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331. Encyklopedyja Powszechna. T. 1-28 (28 wol.). Warszawa 1859-1868. (na fot. fragment)

330. Dziesięciolecie Odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod redakcją
prof. Henryka Mościckiego, prof. Włodzimierza Dzwonkowskiego, mjr Tadeusza
Bałabana, przy współpracy Wojskowego Biura Historycznego. Warszawa 1928.
Nakładem Por[ucznika] Rez[erwy] Tadeusza Złotnickiego, s. [8], 128, [12], 131563, XXII, portrety 2, tabl. ilustr. 8 (w miejsce 13), w tekście liczne ilustr., plany,
mapy, 34 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i zdob.
440,Bogato ilustrowana monografia przedstawiająca w części I-III dzieje oręża polskiego od czasów piastowskich do 1921 r. (m.in.: Boje polskie w dobie wielkich hetmanów; Epoka napoleońska; Powstanie
listopadowe i powstanie styczniowe; Wojskowe formacje polskie w wojnie światowej; Wojna Polski
Odrodzonej 1918-1921). Część IV charakteryzuje stan polskich sił zbrojnych w pierwszej dekadzie
po odzyskaniu niepodległości (m.in.: Skład osobowy sił zbrojnych; Władze i jednostki sił zbrojnych;
Piechota; Kawaleria; Artyleria; Aeronautyka; Inżynieria; Żandarmeria; Broń pancerna; Służba uzbrojenia; Marynarka wojenna; Szkoły wojskowe; Korpus Ochrony Pogranicza). Praca ozdobiona licznymi
ilustracjami, zdjęciami, planami i mapami. Oprawa wydawnicza: płótno beżowe, na licu tytulatura
zwieńczona panopliami i otoczona stylizowaną bordiurą z przeplatanymi biało-czerwonymi wstęgami, wyklejki ozdobne z powtarzającym się modernistycznym Orłem. Nieaktualny wpis własnościowy.
Przetarcia i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

331. Encyklopedyja Powszechna. T. 1-28 (w 28 wol.). Warszawa 1859-1868. Nakład, druk i własność P. Orgelbranda, każdy tom liczy blisko 1000 s., 23,5 cm,
opr. płsk.
9000,Wydanie 1. Dzieło jednego z najsłynniejszych księgarzy i drukarzy na ziemiach polskich XIX w. Samuela Orgelbranda (1810-1868). Przy opracowaniu encyklopedii zaangażowanych było 181 wybitnych
polskich redaktorów, uczonych i artystów, m.in. Władysław Ludwik Anczyc, Julian Bartoszewicz, Michał
Baliński, Ignacy Chodźko, Karol Estreicher, Kazimierz Kalinka, Adam Kirkor, Oskar Kolberg, Józef
Ignacy Kraszewski, Józef Kremer, Aleksander Lesser, Aleksander Połujański, Leon Rogalski, Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Kazimierz Władysław Wójcicki czy Gustaw Zieliński. Wydawana
w formie subskrypcji z liczbą 3000 prenumeratorów przed powstaniem styczniowym. Wydawnictwo
doprowadzono do końca dzięki uporowi wydawcy, mimo spadku o 2/3 liczby prenumeratorów po
1863 r. Encyklopedia zawiera wiele haseł niespotykanych w innych encyklopediach, a zawarte w niej
artykuły historyczne i literackie do dziś zachowują dużą wartość. Nazywana potocznie Encyklopedią
Orgelbranda stanowi jedną z najwybitniejszych ukończonych encyklopedii polskich. Nieaktualne pieczątki i podpisy własnościowe. Opr. brązowe płsk z tłocz. dekoracją na grzbiecie. Opr. w t. 1-9 i 25-28
wykonane współcześnie na wzór opraw oryginalnych. W niektórych tomach podkreślenia kolorowymi
ołówkami. Miejscami na kartach zaplamienia, zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

332. [Galicja]. Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych dla Kraju Koronnego
Galicyi i Lodomeryi z Księstwami Oświecimskiem i Zatorskiem, tudzież w Wielkiem
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333. Fr. Gawroński. Życiorysy Polaków.
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334. Z. Gloger. Geografia historyczna. 1900.

Księstwem Krakowskiem. Rok 1849, obejmujący Oddział I. i II. tomu uzupełniającego i Części I-V. Lwów 1854. Z Ces. Król. Galicyjskiej Drukarni Rządowej, k. [2],
LXXXII, [1], IV, 254, 104, s. CCXVIII, 26,5 cm, opr. współcz., pł.
600,Dziennik urzędowy dla ziem polskich znajdujących się w zaborze austriackim, w którym drukowano
akty prawne dotyczące zarówno całej monarchii austriackiej, jak i tylko Galicji. Oferowany tom dla
roku 1849 r., otwierającego okres największego ograniczenia autonomii i swobody w prowincji, będącego pokłosiem wydarzeń Wiosny Ludów. Zawiera m.in.: patent cesarski oznajmiający objęcie
tronu przez Franciszka Józefa, rozporządzenie dotyczące języków wykładowych na Uniwersytecie Lwowskim, dekret o rozwiązaniu klubów demokratycznych i robotniczych, regulacje związane
z wprowadzaniem podatku katastralnego, chronologiczny i rzeczowy spis drukowanych praw (ten
ostatni tylko w jęz. niemieckim). Tekst drukowany równolegle po polsku i niemiecku. Ekslibris. Drobne
przebarwienia i zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

333. Gawroński Franciszek Rawita. Michał Czaykowski (Sadyk-Pasza). Jego życie,
działalność wojskowa i literacka. Zarys biograficzny. (Życiorysy Sławnych Polaków,
nr 14). Petersburg 1900. Nakładem Księgarni K. Grendyszyńskiego, portret, s. 102,
adl.;
Wilczyński Bolesław. Moniuszko Stanisław. Dziedzictwo, życiorys i muzyka.
Zarys biograficzny. (Życiorysy Sławnych Polaków, nr 16). Petersburg 1900.
Nakładem Księgarni K. Grendyszyńskiego, portret, s. 163, adl., 18,5 cm, opr.
z epoki, płsk.
150,Współoprawione szkice biograficzne wydane w serii „Życiorysy Sławnych Polaków”. Poz. 1: Życiorys niebanalnej i niezwykle barwnej postaci Michała Czajkowskiego (1804-1886), pisarza, działacza
niepodległościowego znanego jako Sadyk Pasza, który w Turcji zorganizował legion kozacki
do walki z Rosją, przedstawiciela szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu. Fr. Rawita-Gawroński
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(1845-1930), pisarz, historyk i etnograf. Poz. 2: Biografia Stanisława Moniuszki (1819-1872), jednego z najważniejszych polskich kompozytorów romantycznych, uznawanego za ojca polskiej opery
narodowej („Halka”, „Straszny dwór”). Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., na licach pł.,
brzegi k. marm. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry. Patrz poz. 174.

334. Gloger Zygmunt. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 64 autentycznych rycin. Kraków 1900. Spółka Wydawnicza Polska, s. [4], 387, tabl. ilustr. 1
(rozkł.), ilustr. w tekście 63 (w tym całostronicowe), 21,5 cm, opr. płsk z tłocz.
i złoc.
180,Bogato ilustrowana praca dotycząca historii poszczególnych obszarów Polski autorstwa Zygmunta
Glogera (1845-1910), wybitnego etnografa, folklorysty i badacza „starożytności krajowych”. Zawiera
m.in.: Słowiańszczyzna przedchrześcijańska; Granice państwa polskiego w wiekach X-XIX; Prowincja Prusy polskie; Województwo Pomorskie; Prowincja Wielkiego Księstwa Litewskiego; Księstwo
Żmudzkie; Inflanty; Kurlandia i Semigalia; Główniejsze zakony i klasztory; Diecezje i biskupstwa za
Jagiellonów i królów elekcyjnych. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan bardzo dobry.

335. Goliński Jan. Rys historyczny emigracji Żydów oraz ich do Polski przychodźctwa
jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: „Migracja Żydów w Polsce”.
Łódź 1924. Zarząd Okręgowy Towarzystwa „Rozwój”, s. [2], IV, 62, [2], tabele
w tekście, 15 cm, oryg. okł. brosz.
60,Broszura charakteryzuje zagadnienie migracji ludności żydowskiej na ziemiach polskich. Z przedmową
J. Kruszyńskiego. Okładkę projektował Piotr Szymański. Na końcu reklamy firm łódzkich. Naddarcia
dolnej krawędzi grzbietu, poza tym stan dobry.

336. Goniec Krakowski. R. V, nr 155: 7 VII 1943. Kraków 1943. Wyd. „Goniec Krakowski”, s. 4, 47 cm, składka wyd.
60,Numer krakowskiego pisma „gadzinowego” poświęconego tragicznej śmierci gen. Sikorskiego,
która została przez redaktorów pisma opisana jako efekt „brytyjsko-sowieckich intryg”. Ślady składania,
poza tym stan dobry.

337. Grabiec Józef [pseud., właśc. Dąbrowski Józef]. Rok 1863. Wydanie trzecie.
Poznań 1929. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, s. [8],
470, [1], tabl. ilustr. 10 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, 24,5 cm, opr. wyd. płsk
z tłocz., złoc. i barwionym licem.
400,Bogato ilustrowane, szczegółowe dzieje powstania styczniowego oparte na rzetelnych badaniach
źródłowych i relacjach uczestników. Wydanie trzecie ukazało się staraniem K. Rzepeckiego, już po
śmierci autora, by uczcić pamięć o nim, a także o bohaterach powstania, którzy „chwycili rozpacznie
za broń, by zrzucić jarzmo moskiewskie.” J. Dąbrowski ps. Grabiec (1876-1926), historyk, publicysta,
działacz polityczny, w czasie I wojny światowej związany z NKN, po odrodzeniu państwa polskiego
organizator sądownictwa wojskowego, sędzia Sądu Najwyższego, działacz masonerii. Luksusowa
oprawa wydawnicza: płsk czerwony, na licach płótno z wizerunkiem Orła i tytulaturą, dołączone
etui ochronne. Niewielkie zabrudzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

338. Grabowski Ambroży. Ojczyste spominki do dziejów dawnej Polski. Diaryusze,
relacye, pamiętniki itp., służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież
listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza i Michała Korybuta oraz
listy Jana Sobieskiego z rękopisów zebrane przez [...] Kraków 1845. Nakł. Józefa
Cypcera, T. 1-2 (1 wol.). Frontispis (litografia), k. [4], s. 269, [3]; frontispis
(litografia), 367, [1], 22 cm, opr. z epoki, płsk.
360,Źródła do historii Rzeczypospolitej XVI-XVII w. zebrane i wydane przez Ambrożego Grabowskiego
(1782-1868), słynnego krakowskiego antykwariusza, historyka, księgarza i kolekcjonera, teścia Karola
Estreichera. W zbiorze znalazły się znakomite materiały do dziejów wojen szwedzkich, moskiewskich
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337. J. Dąbrowski. Rok 1863.
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338. A. Grabowski. Ojczyste spominki. 1845.

i tatarskich. Na frontispisach litografowane medaliony z wizerunkami Zygmunta Starego (t. 1.)
i Piotra Doroszenki, hetmana wojsk Ukrainy Prawobrzeżnej (t. 2.). Otarcia i pęknięcia skóry wzdłuż
krawędzi grzbietu, na kartach przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

339. Guarnieri Lyno. Faszyzm a sumienie. Dane historyczne i zasady moralne. Ze
wstępem senatora Pietro Niccolini. Przełożyła na język polski S. Sapieżanka.
Katowice 1931. Nakł. Polskiego Instytutu Wydawniczego, s. 179, tabl. ilustr.
14, 23,5 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz. na grzbiecie i licu, górny brzeg kart
barwiony.
240,Opis faszystowskich Włoch. Zawiera liczne ilustracje z mityngów, zdjęcia Mussoliniego z różnych
okresów jego życia oraz parady: od „czarnych koszul” poprzez „Avanguardzistów” – faszystowską
formację młodzieżową, do której należeli obydwaj synowie Mussoliniego – Bruno i Vittorio, na dziecięcej organizacji faszystowskiej „Balilla” kończąc. Efektowna oprawa wydawnicza z tłoczonym na licu
portretem Duce. Pęknięcie płótna na grzbiecie, przetarcia oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe,
nieliczne zaplamienia w tekście, poza tym stan bardzo dobry.

340. [Historia świata]. Helmolt Hans. Istorija cziełowiecziestwa. Wsiemirnaja istorija.
T. 1-9 (w 9 wol.). Petersburg 1903-1904. Tipografija Towariszcziestwa „Proswieszczienije”, s. X, 610, [4], tabl. ilustr. 20, map 3; XV, 618, [2], tabl. ilustr. 23, map
10; XII, 733, [4], tabl. ilustr. 29, map 7; IX, 31-577, [4], tabl. ilustr. 22, map 8; XIII,
612, [2], tabl. ilustr. 25, map 4; XIX, 742, tabl. ilustr. 28, map 7; X, 575, tabl. ilustr.
20, map 6; XII, 773, tabl. ilustr. 16, map 7; VIII, 516, tabl. ilustr. 2, 1 mapa; 26 cm,
opr. wyd. płsk z bogatymi złoc.
1800,Rosyjskie wydanie historii świata Hansa Helmolta bogato ilustrowane chromolitografiami, kolorowymi mapami oraz ilustracjami czarno-białymi. T. 1. Ameryka. Ocean Spokojny. T. 2. Azja wschodnia
i Oceania. Ocean Indyjski. T. 3. Azja zachodnia i Afryka. T. 4. Morze Śródziemne i kraje wybrzeża.
T. 5. Europa południowo-wschodnia i wschodnia. T. 6. Europa Środkowa i Północna. T. 7. Europa Za-
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340. H. Helmolt. Historia świata. 1903-1904.
chodnia cz. 1. T. 8. Europa Zachodnia cz. 2. Ocean Atlantycki. T. 9. Uzupełnienia. Indeks alfabetyczny
do wszystkich tomów. Oprawa wydawnicza w brązowe półskórki, na grzbietach tytulatura i bogate
złocenia w stylu Art Déco. Zaplamienia i ubytki pap. na kartach tyt., miejscami zabrudzenia i ubytki
pap. w tekście, brak s. 449-464 w t. trzecim oraz 1-30 w t. czwartym, poza tym stan dobry. Ładny
egzemplarz w efektownej oprawie.

341. Ilustrowany Kurjer Polski. R. IV, nr 16: 18 IV 1943. Kraków 1943. Wyd. „Wielopole 1”,
s. [16]: fot., ilustr., 41 cm, luźne składki wyd.
100,Ilustrowane pismo „gadzinowe” zawierające całostronicowe fotografie z ekshumacji grobów polskich
oficerów zamordowanych w 1940 r. w Katyniu przez NKWD. Na ostatniej karcie reportaż ilustrowany
znad Czeremoszu w Karpatach Wschodnich. Drobne zagięcia i naddarcia, poza tym stan dobry.

342. 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.

343. Jastrzębiec Zielonka Kornel. Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia
na wygnaniu w Syberyi. Lwów 1913. Nakł. Macierzy Polskiej, s. 190, tabl. 1;
adl.:
		
Samborski Henryk Ostoja. Wspomnienia z powstania 1863 i pobytu na Syberji.
Warszawa 1916. Nakł. Księgarni W. Jakowickiego, s. 126, [1], 22 cm, opr. ppł.
z tłocz. i złoc.
200,-
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342. Przepowiednie Nostradamusa. 1942.

345. A. Jełowicki. Moje wspomnienia. 1891.

Z księgozbioru Witolda Dąbkowskiego (1908-2003), członka Radomskiego Towarzystwa Naukowego, badacza historii powstań narodowych, autora m.in. cenionej monografii: „Powstanie styczniowe
w powiecie kozienickim” (ekslibris). Poz. 1. Wspomnienia autora z powstania styczniowego, z syberyjskiej katorgi oraz późniejszej podróży powrotnej przez Rosję. Poz. 2. Wspomnienia Henryka Ostoi-Samborskiego (1843-1918) z powstania styczniowego w Sandomierskiem i Lubelskiem oraz z zesłania na Syberię w gub. jenisejskiej. Zawiera spisy uczestników walk oraz informacje o Sybirakach.
Przetarcia oprawy, strona tytułowa podklejona, poza tym stan dobry.

344. Janowski Józef Kajetan. Pamiętniki o powstaniu styczniowem b. członka i sekretarza Rządu Narodowego w powstaniu 1863-64. T. 1-3 (w 3 wol.). Lwów – Warszawa
1923-1931. Wydany z zasiłku Wydziału Nauki Ministerstwa W.R. i O.P. Staraniem
Komitetu Jubileuszowego Obchodu 50 i 60 rocznicy powstania 1863 r. – Nakład
Funduszu Kultury Narodowej, s. XVII, 492, tabl. il. 1 (portret); [2], 312, [3]; XIII,
468, 24 cm, opr. współcz., pł.
800,Z księgozbioru Witolda Dąbkowskiego (ekslibris). Pamiętniki, nad którymi J. K. Janowski (18321914), bliski współpracownik R. Traugutta, zaczął pracę w 1872 roku, powstały w znacznym stopniu w oparciu o osobiste doświadczenia powstańcze autora i te partie dzieła są najbardziej godne
uwagi. Autor wykorzystał także udostępnione mu podczas pobytu w Rapperswilu akta Rządu Narodowego, a także aktualną literaturę tematu. Nieaktualne wpisy własnościowe. Charakterystyczne
zażółcenia papieru, niektóre marginesy wzmocnione papierem od środka (w t. 1 i 2). Stan dobry.
Lit.: Kozłowski E., Bibliografia powstania styczniowego, poz. 1525.

– Wydawca „Pana Tadeusza” –
345. Jełowicki Aleksander. Moje wspomnienia. Wydanie trzecie. Kraków 1891.
Nakładem Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, s. 483, [3], 21 cm, opr. wyd.
pł. czerwone z czarnymi tłocz.
280,Wspomnienia Aleksandra Jełowickiego (1804-1877), poety, tłumacza, wybitnego księgarza i wydawcy
emigracyjnego. Na szczególną uwagę zasługują jego obserwacje życia na Wołyniu i Podolu, spostrzeżenia
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z uczestnictwa w powstaniu listopadowym oraz opis okresu emigracji we Francji, gdzie prowadził
ożywioną działalność wydawniczą. Wydał m.in. „Pana Tadeusza”, „Dziady cz. III” oraz „Księgi
narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”. Oprawa wydawnicza: płótno czerwone z czarnymi
tłoczeniami na grzbiecie i licu, brzegi kart marmurkowane. Niewielkie zaplamienia płótna oprawy, poza
tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

346. Kaden-Bandrowski Juliusz. Pod Belwederem. Warszawa 1936. Nakładem
Głównej Księgarni Wojskowej, s. 82, [5], 24 cm, opr. z epoki, pł.
90,Opracowanie graficzne i trzy oryginalne drzeworyty w tekście wykonane przez Atelier Girs-Barcz. Zbiór szkiców poświęconych Marszałkowi Piłsudskiemu napisanych przez Juliusza Kaden-Bandrowskiego (1885-1944), żołnierza Legionów Polskich, adiutanta Józefa Piłsudskiego. Zawiera
m.in. szkice: Pod Belwederem; Styl Józefa Piłsudskiego; Komendant a dzieci; Komendant jako żołnierz
i wódz. Stan bardzo dobry.

347. [Karabin maszynowy Pepesza]. 7,62 mm: pistolet maszynowy Wz. 1941. Opis
części. B.m., b.r. [ok. 1945/1946], b.w. Tablica, ilustr. (kolor.), 63 x 93 cm
90,Tablica poglądowa z widokiem ogólnym pistoletu maszynowego PPSz oraz poszczególnych części:
lufa, magazynek łukowy i bębnowy, osłona, mechanizm spustowy, komora zamka i zamek oraz części
wchodzące w skład podzespołów. W prawym dolnym rogu dane ogólne karabinu. Brak dolnej części
tablicy. Ślady składania, podklejenia, poza tym stan dobry.

348. Karamzin Nikołaj Michaiłowicz. Historya państwa rossyiskiego. Przełożona na
język polski przez Grzegorza Buczyńskiego. T. X-ty (z XII-tu). Warszawa 1827.
W Drukarni przy ulicy Krakowskie Przedmieście, s. 251, [1], 108 (noty), [4], 23 cm,
opr. ppł.
400,Tom 10-ty (z 12 wydanych) głównego dzieła historycznego Mikołaja Karamzina (1766-1826), wybitnego
rosyjskiego historyka i literata. Dzieło opisujące całościowe dzieje Rosji od genezy państwa do 1611
roku zyskało wielki rozgłos w literaturze europejskiej i przetłumaczono je na wszystkie prawie języki.
Szczególnie wysoko oceniono źródłowe noty, umieszczone na końcu każdego tomu, zawierające obszerne wyciągi z najrzadszych źródeł historycznych. Przekładu dokonał Grzegorz Buczyński, właściciel
drukarni w Warszawie, w której dzieło wydrukowano. Tom obejmuje okres od 1584 do 1596 roku
(do unii brzeskiej – połączenia Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów). Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.

349. [Katyń]. Kurier Kielecki. R. IV, nr 88: 15 IV 1943. Kielce 1943. Wyd. „Kurier
Kielecki”, s. 4, 47 cm, składka wyd.
80,Numer kieleckiego pisma gadzinowego z pierwszą stroną poświęconą zbrodni katyńskiej dokonanej
przez NKWD na oficerach Wojska Polskiego. Ślady składania i drobne zagięcia, poza tym stan dobry.

350. Kencbok Bronisław Sylwin. Maszynki na linię! Warszawa 1939. Wojskowy Instytut
Naukowo-Oświatowy, s. [4], 249, [1], ilustr. w tekście, 23,5 cm, opr. ppł.
90,Wspomnienia wojenne z lat 1918-1920 żołnierza 1 pułku piechoty Legionów, ppor. Bronisława Kencboka (późniejszego ppłk. WP zamordowanego w Katyniu), prywatnie przyjaciela Władysława Broniewskiego, którego poznał podczas służby właśnie w 1 pułku. Pamiętnik obejmuje naukę w Szkole Podchorążych, wyprawę na Kijów, uderzenie znad Wieprza i walki nad Niemnem. Przetarcia oprawy, miejscami
przebarwienia papieru, nieaktualne wpisy własnościowe i ślady po pieczątkach, poza tym stan dobry.

351. Kiliński Jan. Pamiętniki szewca a razem pułkownika 20 regimentu. Warszawa
1830. B.w., s. 208, portret (litografia), 20,5 cm, opr. współcz., płsk.
300,Wydane „W oswobodzonej Warszawie” w trakcie powstania listopadowego. Pamiętniki Jana
Kilińskiego (1760-1819), szewca, przywódcy ludu Warszawy w okresie Insurekcji Kościuszkowskiej.
Edycja Kazimierza Władysława Wójcickiego, na końcu dołączono tekst rozmowy cesarza Pawła I
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349. Zbrodnia katyńska. 1943.

351. J. Kiliński. Pamiętniki. 1830.

z Tadeuszem Kościuszką w więzieniu w Petersburgu. Litografowany portret Kilińskiego (sygn.
„Seweryn Oleszczyński lito. i rys. w Inst. Lito. Szkol.”). Egzemplarz nieobcięty. Kilkanaście kart
fachowo wzmacnianych. Stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich, poz. 649.

352. Kisielewski Józef. Ziemia gromadzi prochy. [Poznań 1938]. Księgarnia św. Wojciecha, s. 501, [7], mapa 1 (rozkł.), liczne ilustr., fotomontaże, mapki, 24 cm, opr.
ppł., zach. lico okł. brosz.
150,Wydanie 1. Głośna książka dokumentująca prawdę o słowiańskiej przeszłości wschodnich połaci
Niemiec, szczególnie Pomorza, autorstwa J. Kisielewskiego (1905-1966), wybitnego dziennikarza
i pisarza. Książka o charakterze reportażowym, podobnie jak „Na tropach Smętka” M. Wańkowicza,
opisująca żywioł polski i jego tradycje na Pomorzu, w Prusach oraz nad Odrą i Nysą. Była w szczególny sposób tępiona i niszczona przez Niemców w czasie okupacji, a posiadanie jej groziło śmiercią:
„Za Wańkowiczowskiego „Smętka” i Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy” – szło się do
obozu” (L. Gocel, Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki, Wrocław 1963, s. 77). Sam autor oraz
osoby współpracujące przy powstawaniu książki znalazły się na liście wrogów Rzeszy i były ścigane
przez Gestapo. Książka wydana w bogatej szacie graficznej, z charakterystycznymi dla lat 30. fotomontażami oraz eksperymentalnymi ilustracjami o charakterze plakatowym. Zachowane lico oryg.
okładki sygnowane przez Wacława Boratyńskiego (1908-1939), malarza i grafika. Nieaktualna
pieczątka własnościowa. Przetarcia oprawy. Miejscami zażółcenia, naderwania, ubytki i podklejenia
papieru kilkunastu kart. Brak 3 kart ze stronami 423-424, 491-492, 495-496. Ślady ołówka i kredek.

353. Klaczko Julian. Rzym i odrodzenie. Szkice. Juliusz II. Warszawa 1900. Wydawnictwo Władysława Okręta, s. VII, 421, [2], tabl. ilustr. 12, 22,5 cm, opr. z epoki,
płsk z tłocz. i złoc.
90,Praca poświęcona papieżowi Juliuszowi II, jego mecenatowi i związanym z nim artystom (Michał Anioł,
Rafael) autorstwa Juliana Klaczki (1825-1906), działacza politycznego, publicysty i poety. Niewielkie
przetarcia oprawy. Nieaktualny wpis własnościowy. Niewielkie przebarwienia papieru. Stan dobry.
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352. J. Kisielewski. Ziemia gromadzi prochy. 1938.

354. Kodex Napoleona. 1810.

354. Kodex Napoleona. Z przypisami. Warszawa 1810. W Drukarni XX. Piarów, s. 580,
[18], 18 cm, opr. nieco późniejsza, płsk.
800,Kodeks Napoleona czyli francuski kodeks cywilny został opracowany w 1804 r. za konsulatu Napoleona Bonapartego, który wywarł duży wpływ na szybkie tempo prac kodyfikacyjnych i osobiście w nich
uczestniczył. W zakresie prawa cywilnego przepisy Kodeksu Napoleona realizowały idee rewolucji
francuskiej, sankcjonowały wolność osobistą jednostki, równość obywateli wobec prawa, wolność własności prywatnej, swobodę umów. Dzięki ujednoliceniu prawa kodeks w istotny sposób przyczynił się
do zespolenia prowincji Cesarstwa. Kodeks Napoleona stał się wzorem dla wielu kodyfikacji cywilnych,
obowiązywał we Włoszech, w państwach niemieckich, nowelizowany i uzupełniany obowiązuje do dziś
we Francji. Na ziemiach polskich został wprowadzony w 1808 r. jako kodeks cywilny Księstwa
Warszawskiego. Na k. tyt. pieczątka Józefa Kalasantego Ciechomskiego (1792-1875), dziedzica dóbr
Brzozów (nieopodal Sochaczewa); w dolnej partii grzbietu superekslibris literowy „W.C.” – Wojciecha
Ciechomskiego (1823-1895), syna Józefa Kalasantego. Pęknięcia skóry opr. reperowane. Przebarwienia, zabrudzenia, miejscami drobne zagniecenia. Stan dobry.

355. [Kodeks Napoleona]. Ustaw grażdanskago sudoproizwodstwa gubernij Carstwa
Polskago. Pieriewod z francuzkago Code de procédure civile 1806. Warszawa
1874. Pieczatano w Tipografii Osipa Ungra, s. [4], XV, 287, VIII, [1], 25,5 cm, opr.
wyd. płsk ze złoc. tyt. na grzbiecie.
180,Tłumaczenie rosyjskie kodeksu postępowania cywilnego, powstałego na podstawie Kodeksu Napoleona, obowiązującego na terenie Księstwa Warszawskiego i później Cesarstwa Polskiego. Efektowna
oprawa z epoki w brązowy półskórek, grzbiet podzielony na pięć pól liniowymi tłoczeniami i złoceniami, w drugim polu złocona tytulatura. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Drobne zabrudzenia kilku
marginesów, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

356. [Komuna Paryska]. Wołowski Bronisław. Polacy w rewolucyi paryzkiej. Kilka
szczegółów odsłaniających kulisy rządu wersalskiego. Lwów 1871. Nakładem
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355. Kodeks postępowania cywilnego. 1874.
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358. S. Korboński. W imieniu Kremla. 1956.

F. H. Richtera. W drukarni narodowej W. Manieckiego, s. [4], 15-62, 21 cm, opr.
współcz., ppł.
120,Z odręcznym, obszernym wpisem dedykacyjnym autora dla Felicji Rogalińskiej, dat. 12 sierpnia
1873 r., z informacją, że to ostatni egzemplarz, który znalazł u księgarzy (na k. tyt. pieczątka lwowskiej księgarni Gubrynowicza i Schmidta). Broszura przedstawiająca udział Polaków w wydarzeniach
Komuny Paryskiej (marzec-maj 1871 r.). Bronisław Wołowski był nie tylko świadkiem zrywu rewolucyjnego, ale i pośrednikiem między siłami rządowymi (rząd wersalski) a gen. Jarosławem Dąbrowskim,
dowódcą sił komunardów w obronie Paryża, zmarłym w wyniku ran odniesionych w ostatnich dniach
walk. Brak s. 3-14. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

357. Komunizm z ludzką twarzą. Dokumenty. (Biblioteka Kultury Paryskiej, t. 180).
Paryż 1969. Instytut Literacki, s. 84, [2], 21 cm, oryg. okł. brosz.
50,Tom dokumentów odnoszących się do Praskiej Wiosny – okresu liberalizacji w Czechosłowacji
w 1968 r. – którego tytuł parafrazuje słynne hasło Alexandra Dubčeka. Zawiera wstęp J. Mieroszewskiego i szkic „Anatomia kryzysu” autorstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Stan bardzo dobry.

358. Korboński Stefan. W imieniu Kremla. Paryż 1956. Instytut Literacki, s. 381, [2],
21,5 cm, oryg. okł. brosz.
60,Wspomnienia Stefana Korbońskiego (1901-1989), polityka ruchu ludowego, prawnika, publicysty, p.o.
Delagata Rządu na Kraj od marca do czerwca 1945 r. Obejmują okres od zakończenia wojny do 1947 r.
(ucieczki autora z Polski). Pieczęć Biblioteki Polskiej przy kościele św. Stanisława w Rzymie.
Uszkodzenia krawędzi kilku k., poza tym stan dobry.

359. Korotyński Władysław Rajnold. Losy szkolnictwa w Królestwie Polskiem. Warszawa
1906. Nakładem Księgarni E. Wende i Sp., s. 115, [2], 18 cm, opr. płsk.
90,-
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361. T. Korzon. Wewnętrzne dzieje Polski. 1897.

362. T. Korzon. Zamknięcie Dziejów. 1899.

Szkic poświęcony szkolnictwu Królestwa Polskiego i uwarunkowaniom polityczno-społecznym, w jakich
się rozwijało (m.in. ograniczenia związane z represjami po powstaniach). Autorem był Władysław
Rajnold Korotyński (1866-1924), literat, dziennikarz, varsavianista, członek redakcji kilku warszawskich
gazet. Nieaktualny podpis własnościowy. Stan bardzo dobry.

360. [2 Korpus Polski]. Sitwa Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów. Tom III. Rzym
1946. [Komitet Redakcyjny „Sitwy”], s. 304, [1], liczne ilustr. w tekście, 34,5 cm,
opr. wyd., ppł.
300,Trzeci tom pamiątkowego, bogato ilustrowanego wydawnictwa zawierającego m.in. wspomnienia
i szczegółowe relacje z walk 2 Korpusu we Włoszech, wykazy poległych, rozdział dotyczący Wilna i Wileńszczyzny (skąd pochodzili żołnierze redagujący publikację). Dołączone wycinki z gazet
dotyczące 2 KP. Pęknięcie pł. wzdłuż grzbietu, drobne zagniecenia, 2 k. naderwane. Stan dobry.

– Luksusowy egzemplarz pomnikowego dzieła –
361. Korzon Tadeusz. Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794).
Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Wydanie
drugie. T. 1-6 (w 6 wol.). Kraków-Warszawa 1897-1898. Księgarnia L. Zwolińskiego. Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego, s. [4], 3, [3], 513, [2]; [2], 428, [1];
[4], 491, [1]; [4], 339, [1]; [4], 298; [4], 392, tabl. ilustr. 25 (w tym kolor. i rozkł.),
tabele 3 (rozkł.), plany 8 (rozkł.), mapa 1 (rozkł.), tabl. z wizerunkami monet
i banknotów 20 (barwne i rozkł.), faksymilia 8 (rozkł.), tabl. z mundurami 12
(cynkografie), liczne ilustr. w tekście, 22,5 cm, jednolita opr. luksusowa płsk
z tłocz. i złoc., brzegi kart marm.
2400,Dołączony odręcznie napisany list autora. Wydanie 2. (wyd. 1. ukazało się w latach 1882-1886). Najwybitniejsze dzieło Tadeusza Korzona (1839-1918), historyka, badacza dziejów nowożytnych, jednego
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z największych uczonych polskich przełomu XIX/XX wieku. Wszechstronne i najpełniejsze w polskiej
literaturze historycznej opracowanie okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzieło
efektowne edytorsko, ozdobione licznymi portretami, tabelami statystycznymi, planami, faksymiliami
dokumentów, podobiznami monet i banknotów, a także 12 tablicami cynkograficznymi mundurów
wojskowych z pracy „Accurate Vorstellung der Königlich Pohlnischen Armee ....” Gabriela Nicolausa
Raspego (Norymberga 1781). List Tadeusza Korzona do redakcji Wielkiej Encyklopedii Ilustrowanej,
w którym zobowiązuje się nadesłać oczekiwane artykuły. Luksusowa oprawa: brązowy półskórek,
na grzbiecie tłoczona i złocona tytulatura oraz numeracja tomów, na licach tłoczony motyw roślinny
i tytulatura. Ekslibrisy. Niewielkie przetarcia oprawy, naderwania marginesów kilku map, poza tym stan
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica XXVI)

362. Korzon Tadeusz. Zamknięcie Dziejów wewnętrznych Polski za Stanisława Augusta. Cytaty zastosowane są do wydania drugiego sześciotomowego. Lwów 1899.
Nakładem Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie, s. [2], 48, 23,5 cm, oryg.
okł. brosz.
150,Broszura uzupełniająca drugą edycję najwybitniejszego dzieła Tadeusza Korzona (1839-1918), historyka, badacza dziejów nowożytnych, jednego z największych uczonych polskich przełomu XIX/XX
wieku. „Zamknięcie” zostało wydane we Lwowie poza ingerencją cenzury carskiej. Zabrudzenia
okładki, wewnątrz stan dobry, egzemplarz nieobcięty. Rzadkie. Patrz poz. poprzednia.

363. [Kościół w Królestwie Polskim]. Rocznik Religijny Wyznań Chrześcijańskich w Królestwie Polskiem na rok 1847. Wydany za upoważnieniem Rządu
przez Karola Moycho. Rok pierwszy. Warszawa 1847. Druk. Kommissyi
Rządowej Sprawiedliwości, s. 379, [1], tabl. ryc. 6 (litografie), 18,5 cm, opr.
wyd. brosz.
300,Jedyny wydany rocznik, więcej się nie ukazało. Zawiera pełny wykaz duchowieństwa rzymsko-katolickiego, prawosławnego, unickiego i ewangelickiego we wszystkich parafiach, zakonach i instytucjach religijnych Archidiecezji Warszawskiej oraz w diecezjach: kielecko-krakowskiej, kujawsko-kaliskiej,
płockiej, lubelskiej, sandomierskiej, augustowskiej i podlaskiej. Sześć litografowanych portretów
(sygn.: I. Moycho rys., w Lit. J.V. Flecka w Warszawie): papieża Piusa IX oraz biskupów: Antoniego
Fijałkowskiego, Walentego Bończy Tomaszewskiego, Franciszka à Paulo na Pawłowie Pawłowskiego,
Józefa Joachima Goldtmanna i Pawła Straszyńskiego. Drobne zabrudzenia i przebarwienia okł., poza
tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

364. Koźmian Andrzej Edward. Listy 1829-1864. T. 1-3 (w 2 wol.). Lwów 1894.
Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, s. [6], 208, [6]; [4], 246, [9]; [4],
432, [14], 23,5 cm, jednolite opr. z epoki, płsk.
360,Korespondencja Andrzeja Edwarda Koźmiana (1804-1864), pisarza, publicysty, uczestnika powstania
listopadowego, polityka związanego z Hotelem Lambert. Stanowi ciekawy materiał pełen informacji nie
tylko o wydarzeniach politycznych, lecz także o życiu codziennym i kontaktach towarzyskich przedstawicieli polskiej arystokracji. W zbiorze znajduje się również kilka listów pisanych przez przyjaciół
i członków rodziny pisarza (w tym jego ojca – poetę Kajetana Koźmiana). Drobne otarcia i przebarwienia pł., na kartach miejscami zażółcenia, poza tym stan bardzo dobry.

365. Koźmian Andrzej Edward. Wspomnienia. T. 1-2 (w 2 wol.). Pamiętniki z Dziewiętnastego Wieku. Poznań 1867. Nakładem Mieczysława Leitgebra, s. VI, 418;
VI, 465, 21,5 cm., opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc.
460,Wydanie 1. Wspomnienia Andrzeja Edwarda Koźmiana (1804-1864), pisarza, publicysty, uczestnika
powstania listopadowego, polityka związanego z Hotelem Lambert. Pamiętniki obejmują wydarzenia
od 1804 r. do złożenia dyktatury przez gen. Chłopickiego w 1831 r. Przetarcia opraw, miejscami
przebarwienia papieru, ślady kredki i ołówka, liczne niewielkie naderwania marginesów, poza tym
stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliografia pamiętników polskich, poz. 1233.
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364. A. E. Koźmian. Listy. 1894.

365. A. E. Koźmian. Wspomnienia. 1867.

366. Kraushar Aleksander. Książę Repnin i Polska w pierwszem czteroleciu panowania Stanisława Augusta (1764-1768). T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków 1898. G. Gebethner i Spółka, s. [6], 407, X; portret, s. [4], 348, IX, [3], 20 cm, jednolite opr.
z epoki, płsk.
480,Wydanie 2. przejrzane i poprawione (wyd. 1. ukazało się w 1897 r.). Obszerna monografia Aleksandra
Kraushara (1842-1931), prawnika i historyka, opisująca pierwsze lata panowania Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Praca, oparta na w większości nieznanych dotąd źródłach, ukazuje mechanizmy ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Polski, co w konsekwencji doprowadziło do zawiązania konfederacji
barskiej. W „Annexach” wybór dokumentów. Portret księcia Repnina. Opr.: zielony płsk, na licach pap.
marm., na wyklejkach pap. zdobiony. Pieczątki Głównej Biblioteki Judaistycznej funkcjonującej
przy Wielkiej Synagodze w Warszawie, założonej w 1879/80 w celu gromadzenia zbiorów związanych z historią Żydów w Polsce i judaizmem. Zbiory biblioteki zostały zrabowane w trakcie II wojny
światowej przez nazistów. Drobne otarcia, portret luźny. Stan bardzo dobry.

367. Kruszewski Ignacy Marceli. Regulamin dla jazdy powstającej Polski. Paryż 1849.
W Drukarni PP. Maulde i Renou, s. VI, 349, [1], 16,5 cm, opr. XX w., płsk. 440,Regulamin musztry dla jazdy opracowany na potrzeby przewidywanego powstania i możliwości
rychłego odzyskania niepodległości przez Polskę w związku z przetaczającymi się przez Europę
ruchami wyzwoleńczymi (Wiosna Ludów, 1848-1849). Przygotowany został przez Ignacego Marcelego
Kruszewskiego (1799-1879), wychowanka kaliskiego Korpusu Kadetów, pułkownika armii Królestwa
Polskiego, uczestnika powstania listopadowego, adiutanta gen. Chłopickiego, Radziwiłła i Skrzyneckiego, uczestnika bitwy pod Ostrołęką i marszu II korpusu gen. Ramorino, który, służąc na emigracji
w armii belgijskiej, awansował do stopnia generała majora. W 1848 r. zaoferowano mu dowództwo
powstania w Wielkopolsce, którego jednak nie przyjął, widząc niewystarczający stan przygotowań
do zrywu. Opr.: ciemnozielony płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc. tytulatura, na licach i wyklejkach pap.
marm. Zachowane oryg. brosz. okł. ochronne. Na przedniej wyklejce ekslibris heraldyczny z herbem
Lubicz – „Bibliothèque de Cte Alexandre Orlowski” – hr. Aleksandra Jana Orłowskiego (1892-1975).
Blok nieobcięty, drobne zagniecenia, poza tym stan dobry.
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366. Książę Repnin i Polska. 1898.

367. Regulamin dla jazdy. 1849.

368. Kubala Ludwik. Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657
(Szkiców Historycznych serya V). Z 17 rycinami (Biblioteka Historyczna Altenberga). Lwów [1917]. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp., s. [6], 439, tabl. ilustr.
16 (w tym 2 rozkł.), 24 cm, opr. pł.
120,Wydanie 1. Szczegółowa charakterystyka wydarzeń lat 1656-1657, m.in. trzydniowej bitwy pod Warszawą w lipcu 1656 r., (zakończona sentencją: „Rzeczpospolita poniosła wielką klęskę a to z tego powodu,
że mogąc zniszczyć nieprzyjaciela i jednym zamachem skończyć wojnę szwedzką, musiała po tej
nieszczęsnej bitwie dalszą prowadzić wojnę z Szwedem i Brandenburczykiem, który się nie tylko umocnił na zgubę Rzeczpospolitej w posiadaniu praw książęcych, ale uzyskał państwową niezależność”).
W dalszej kolejności opisanie traktatu wileńskiego, traktatu wiedeńskiego, najazdu Jerzego Rakoczego,
śmierci Bohdana Chmielnickiego, traktatu welawsko-bydgoskiego. Ostatni rozdział poświęcony królowej
Ludwice Marii, która „Uparta i przeciwnościami nie odstraszona, nie żałując wydatków i zachodów,
prowadziła sprawę interesom Rzeczpospolitej obcą, a nawet nieprzyjazną”. Niewielkie przetarcia
oprawy. Miejscami przebarwienia papieru, nieaktualny ekslibris własnościowy, poza tym stan dobry.

369. 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,
[5], portretów 10, plany 2 (rozkł.), 23,5 cm, opr. pł.
120,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”. Niewielkie
przetarcia oprawy, miejscami zażółcenia i naderwania papieru, nieaktualny ekslibris własnościowy,
poza tym stan dobry.

370. Kucharski Henryk Korab. R.S.F.S.R. Wrażenia z podróży naokoło Rosji Sowieckiej. Warszawa [i in.] [1923]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. 170, 18 cm,
opr. ppł.
90,-

178

HISTORIA

371. M. Kukiel. Wojna 1812 roku. 1937.

373. W. Lasocki. Wspomnienia. 1933-1934.

Relacja z podróży po Rosji Radzieckiej odbytej na początku lat dwudziestych przez Henryka Koraba-Kucharskiego (1891-1954), dziennikarza, wydawcę, korespondenta prasowego. Ślady zalania,
zabrudzenia, drobne defekty kart. Stan ogólny dobry.

371. Kukiel Marian. Wojna 1812 roku. Tom 1-2 (w 2 wol.). Kraków 1937. Nakładem
Polskiej Akademii Nauk, s. XVIII, 444, map i planów 6 (w tym 5 rozkł. na osobnych
tabl.); V, [1], 563, map i planów 13 (w tym 8 rozkł.), 23,5 cm, jednolita opr. współcz.
płsk ze złoc., papier marm., zach. wszystkie okł. brosz.
800,Opus magnum Mariana Kukiela (1885-1973), wybitnego historyka, ucznia Szymona Askenazego, jednego z najwybitniejszych napoleonistów polskich, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, późniejszego
generała i polityka emigracyjnego. Owoc 25 lat badań i studiów archiwalnych w archiwach polskich
i zagranicznych. Podstawowa do dziś monografia opisująca kampanię rosyjską 1812 roku. Książka
ozdobiona 19 mapami i planami bitew, w tym dużą, rozkładaną „Mapą teatru wojny 1812 roku”.
Jednolita oprawa współczesna: półskórek brązowy, na grzbiecie złocona tytulatura i numeracja tomu,
górny brzeg kart barwiony, papier okładek i wyklejek marmurkowany, zachowane wszystkie okładki
broszurowe. Stan bardzo dobry. Ładny i efektowny egzemplarz.

372. Kwiatkowski Eugeniusz. Zarys dziejów gospodarczych świata. Część pierwsza.
Od starożytności do wybuchu wielkiej rewolucji francuskiej. Warszawa 1947.
Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 313, [4], 24 cm, opr. wtórna ppł.
100,Praca autorstwa Eugeniusza Kwiatkowskiego (1888-1974), polityka i działacza, wybitnego realizatora
rozbudowy portu w Gdyni i współtwórcy koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego (w 1948 r.
odsunięty od działalności publicznej i przeniesiony na przymusową emeryturę z administracyjnym
zakazem pobytu na Wybrzeżu i w Warszawie). Autor omawia ewolucję gospodarczą świata, podejmując „próbę syntetyzowania warunków obiektywnych i tych sił społecznych, które w kalejdoskopie
dziejów prowadziły jedne narody do szczytowych osiągnięć, do wpisania nieśmiertelnych aktywów
na rachunku dorobku cywilizacyjnego ludzkości, a inne narody lub twory organizacyjne do zastoju
i upadku” (z przedmowy). Nieaktualne pieczątki biblioteczne. Stan bardzo dobry.
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373. Lasocki Wacław. Wspomnienia z mojego życia. Przygotowali do druku Michał
Janik i Feliks Kopera. T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków 1933-1934. Nakładem Gminy Stoł.
Król. Miasta Krakowa, s. XVIII, [4], 495, [3], tabl. ilustr. 56; 362, [2], tabl. ilustr. 26,
23,5 cm, opr. płsk z epoki z tłocz. i złoc.
1400,Obszerny i barwny pamiętnik Wacława Lasockiego (1837-1921), lekarza, bibliofila, zesłańca na Sybir za udział w przygotowaniach do powstania 1863 r., współzałożyciela uzdrowiska nałęczowskiego (nazywanego „wskrzesicielem Nałęczowa”). Pamiętniki, zgodnie z życzeniem autora,
ukazały się 10 lat po jego śmierci. Tom 1 obejmuje lata dzieciństwa, studia medyczne na Uniwersytecie w Kijowie, opisuje powstanie styczniowe w Królestwie Polskim, na Litwie, w Inflantach
i na Rusi. Tom 2 zawiera opis pobytu na zesłaniu w latach 1863-1873. W obu tomach kilkadziesiąt ilustracji portretowych. Luksusowa oprawa z epoki: półskórek brązowy, grzbiet płaski podzielony na pięć pól, w polu drugim i czwartym złocona tytulatura i numeracja tomu, w pozostałych
polach złocone zdobienia. Drobne otarcia oprawy, niewielkie ubytki i naderwania górnej krawędzi
grzbietu tomu pierwszego. Ślady ołówka, niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: J. Skrzypek, Bibliografia pamiętników polskich do 1964 r., poz. 928.

374. Lelewel Joachim. Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego
obejmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalenia bytu
i niepodległości. (Wydanie, po szósty raz pomnożone, z dołączeniem porównania
dwu powstań narodu polskiego, w 1794 i 1830-1831). Bruxella (Bruksela) 1847.
U Jana Nepomucena Młodeckiego, s. 256, tabl. rozkł. 1, 14 cm, opr. z epoki, płsk
z tłocz. i złoc., brzegi kart marm.
120,Dwa współwydane dzieła Joachima Lelewela (1786-1861). Pierwsze (do str. 227) to krytyczny rys
panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, w którym omówiono wydarzenia polityczne, sytuację gospodarczą, społeczną i kulturę czasów stanisławowskich. Drugie dzieło, drukowane z osobnym
nagłówkiem, zawiera porównanie i różnice dwu powstań z analizą przyczyn ich upadku. Niewielkie
przetarcia oprawy, nieliczne przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: Bibliografia utworów Joachima Lelewela. Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1952

375. Libelt Karol. Dziewica orleańska. Ustęp z dziejów Francyi. Poznań b.r. [1847].
Nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, s. [2], 419, [3], 21 cm, opr. z epoki płsk
z tłocz. i złoc.
240,Biografia Joanny d’Arc, bohaterki narodowej Francji, napisana na podstawie materiałów zgromadzonych
przez G. Goerresa i J. Micheleta. Dzieło Karola Libelta (1807-1875), filozofa, działacza politycznego
i narodowego, publicysty. Efektowna oprawa z epoki: zielony półskórek z tłocz. i złoc., na licach pł.
Nieaktualne pieczątki biblioteczne. Brak. k. tyt. Zabrudzenia pł. opr., drobne zabrudzenia i przebarwienia kart. Stan ogólny dobry.

376. Limanowski Bolesław. Stuletnia walka narodu polskiego o niepodległość. Lwów
1906. Polskie Towarzystwo Nakładowe. Księgarnia Polska B. Połoniecki, s. [6],
464, [2], portret 1, liczne ilustr. w tekście, 20 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc., zach. okł.
brosz., brzegi kart barwione.
400,Bogato ilustrowane dzieje porozbiorowe narodu polskiego napisane przez Bolesława Limanowskiego
(1835-1935), historyka, publicystę, socjologa, działacza politycznego, senatora II Rzeczypospolitej.
Oprawa z epoki: półskórek czarny z szyldzikiem i złoconymi napisami. Niewielkie przetarcia oprawy,
jedna składka źle wszyta, poza tym stan bardzo dobry.

377. Lipiński Wacław. Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-1918. Wydanie
drugie, rozszerzone. Warszawa 1935. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski,
s. XX, [2], 486, [1], liczne ilustr., mapy i szkice w tekście, 24 cm, opr. z epoki,
skóra.
500,-

180

HISTORIA

376. B. Limanowski. Stuletnia walka. 1906.

377. W. Lipiński. Walka zbrojna. 1935.

Egzemplarz w okolicznościowej oprawie wręczony Kazimierzowi Sienkiewiczowi jako „Nagroda
dowódcy 11 Karp. dywizji piechoty dla Prymusa V dyw. kursu podchorążych rez. 1936-37” – tłocz. na
oprawie, ponadto odręczna dedykacja i podpis dowódcy kursu majora Szymańskiego. Charakterystyka udziału poszczególnych formacji wojskowych w walce o niepodległość. Omówiono m.in.: Polską
Organizację Wojskową, Polskie Siły Zbrojne, Polski Korpus Posiłkowy; Wojsko polskie na wschodzie
(Legion Puławski, Polska Brygada Strzelecka, Pierwszy Korpus na Białorusi, Drugi Korpus i bój pod
Kaniowem, Trzeci Korpus na Ukrainie, Dywizja Syberyjska); Wojsko polskie na zachodzie (Oddział
Bajończyków, Armia Polska we Francji). Praca autorstwa Wacława Lipińskiego (1896-1949), historyka,
publicysty, dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego, po wojnie skazanego przez komunistów na karę
śmierci. Oprawa wykonana w introligatorni M. Pozowskiego w Stanisławowie, sygn. nalepką: brązowa
skóra, na licu tłocz. i złoc. napis (cyt. wyżej). Drobny defekt skóry na grzbiecie, poza tym stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.

378. [Litwa]. Łappo Iwan Iwanowicz. Wielikoje Kniażestwo Litowskoje wo wtoroj połowinie XVI stolietija. Litowsko-Russkij Powiat i jego sejmiki. Juriev
1911. Tipografia K. Mattisena, s. XIII, [2], 624, [1], 191, [1], 25 cm, opr. wyd.
brosz.
440,Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI wieku, a w szczególności wprowadzenia
tzw. statutów litewskich (drugiego i trzeciego) w 1566 i 1588 roku, reformujących prawo Księstwa,
m.in. w związku z przygotowaniem i zawarciem Unii Lubelskiej. Ostatnią część dzieła stanowią dodatki – teksty aktów prawnych, m.in. uniwersałów zjazdu wileńskiego z 1587 r. Na końcu indeks
alfabetyczny. Egzemplarz nierozcięty i nieobcięty. Blok pęknięty w połowie, drobne ubytki pap. opr.,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

379. Łoś Wincenty. Historyczne to i owo. Warszawa 1896. Nakł. księgarni G. Centnerszwera, s. [4], 240, [4], 19 cm, opr. z epoki, płsk.
180,Wydanie drugie. Zbiór szkiców historycznych autorstwa hrabiego Wincentego Łosia (1857-1918), pisarza, kolekcjonera sztuki. Zawiera m.in. Wizerunki króla Stanisława Augusta; Stanisław August
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w zbiorze autografów; Książę Józef kwatermistrzem. Pieczątki własnościowe. Odbarwienia pł., drobne
otarcia. Stan dobry.

380. Łoziński Władysław. Życie polskie w dawnych wiekach: z 107 ilustracjami
w tekście i na 40 oddzielnych tablicach. Paryż [1946]. Księgarnia Polska, s. 193,
[1], tabl. ilustr. 20, 26 cm, opr. brosz.
150,Najgłośniejsza, obok „Prawem i lewem”, praca historyczna Władysława Łozińskiego (1843-1913),
historyka, nowelisty, powieściopisarza, kolekcjonera. Panorama życia w dawnej Polsce, obejmująca
zamki i pałace, dwory i dworki, sztukę użytkową, złotnictwo, ubiory, obyczaje, gry i zabawy. Egzemplarz nieobcięty i częściowo nierozcięty. Nieznaczne przetarcia i zaplamienia oprawy, poza tym
stan dobry.

381. Mackiewicz Stanisław. O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona.
Polityka Józefa Becka. Londyn 1942. M. I. Kolin, s. [4], 172, 21,5 cm, oryg. okł.
brosz.
60,Krytyczna charakterystyka polskiej polityki zagranicznej lat 30-tych, prowadzonej przez Józefa
Becka, pisana z perspektywy pierwszych lat II wojny światowej (1941 r.). Stanisław „Cat” Mackiewicz (1896-1966), konserwatywny publicysta polityczny, polityk, prawnik. Zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

– Geografia i historia Polski –
382. Malte-Brun Konrad. Tableau de la Pologne ancienne et moderne, sous les rapports géographiques, statistiques, géologiques, politiques, moraux, historiques,
législatifs, scientifiques et littéraires, publié en un volume. Nouvelle édition,
entièrement refondue, augmentée et ornée de cartes; par Leonard Chodźko.
Bruxelles (Bruksela) 1831. Louis Hauman et C-e, s. [4], IV, 363, mapy 2 (litografie
rozkł., kolor. liniowo), 24 cm, opr. z epoki płsk z bogatymi złoc. i tłocz., brzegi
kart prószone, papier wyklejek marm.
400,Dzieło Konrada Malte-Brun [właśc. Konrad Bruun Malte] (1775-1826), duńskiego geografa i publicysty,
współzałożyciela Francuskiego Towarzystwa Geograficznego. Praca powstała po wkroczeniu wojsk
napoleońskich w granice dawnej Rzeczypospolitej (wydanie 1 w 1807 r.) i miała przybliżyć francuskiemu
czytelnikowi Polskę pod względem geografii, historii i polityki. Dzieło otwiera opis geograficzny Polski
(położenie, ukształtowanie, klimat, złoża, surowce, roślinność, zwyczaje, zabytki, kopalnie), następnie
autor charakteryzuje poszczególne regiony (Mazowsze, Warszawa, Prusy, Gdańsk, Kurlandia, Litwa,
Ukraina, Wołyń). Kolejne rozdziały dotyczą władzy, ustroju, religii (w tym kwestii żydowskiej), administracji, sądownictwa, przemysłu, systemu monetarnego, armii i wojskowości. Od str. 159 następuje wykład
historii Polski od czasów najdawniejszych do upadku państwowości. Na końcu dwie historyczne
mapy Rzeczypospolitej. Efektowna oprawa z epoki: półskórek z bogatymi złoceniami i tłoczeniami, papier okładek marmurkowany, brzegi kart prószone. Naddarcia skóry oprawy na krawędziach,
nieaktualna nalepka własnościowa na grzbiecie, na karcie tytułowej wycięty fragment z prywatnym
podpisem własnościowym, w tekście marginalia z epoki, poza tym stan dobry.

383. Mark Bernard. Powstanie w ghetcie warszawskiem (Bibljoteczka Związku Patriotów Polskich w ZSRR). Moskwa 1944. Nakładem Związku Patriotów Polskich
w ZSRR, s. 66, [2], 16,5 cm, oryg. okł. brosz.
50,Broszura przedstawiająca tło (założenie, życie codzienne i akcję likwidacyjną dzielnicy żydowskiej)
oraz przebieg powstania w getcie warszawskim w 1943 r., oparta o skąpe informacje od nielicznych
powstańców, którym udało się przetrwać i zbiec zagranicę. Bernard Ber Mark (1908-1966), historyk, publicysta i działacz komunistyczny, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Okł. brosz.
projektu Mieczysława Bermana (1903-1975), grafika, plakacisty. Zagniecenia, drobne defekty okł.,
poza tym stan dobry.
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382. K. Malte-Brun. Tableau de la Pologne. 1831.

384. K. Mehnert. Młodzież w Rosji Sowieckiej.

384. Mehnert Klaus. Młodzież w Rosji Sowieckiej. Autoryzowany przekład z niemieckiego Heleny Weissowej. Warszawa 1933. Wydawnictwo Nowoczesne, s. 168, [2],
19,5 cm, oryg. okł. brosz. i obwoluta.
90,Obserwacje i analizy dotyczące młodzieży sowieckiej wplecione we wspomnienia z podróży do ZSRR
odbytych przez Klausa Mehnerta (1906-1984), niemieckiego uczonego, politologa, dziennikarza. Rozdziały poświęcone m.in. studentom i życiu młodych na skolektywizowanej wsi. Podpis własnościowy.
Drobne zagniecenia i naderwania obwoluty, poza tym stan dobry.

385. Mienicki Ryszard. Diarjusz Walnej Rady Warszawskiej z roku 1710. Wydał...
(Źródła i Materiały Historyczne Wydawnictwa Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Wilnie. Tom 1). Wilno 1928. Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
s. XV, [1], 416, [1], 24 cm, oryg. okł. brosz.
150,Na karcie tytułowej odręczna dedykacja Ryszarda Mienickiego dla Kazimierza Tyszkowskiego.
Diariusz Walnej Rady Warszawskiej – sejmu konfederackiego obradującego od lutego do kwietnia
1710 r. pod laską Stanisława Ernesta Denhoﬀa. W trakcie obrad Rady nastąpiła formalna restytucja Augusta II na króla Polski, uchwalono amnestię dla zwolenników Stanisława Leszczyńskiego
oraz przyjęto ustawy skarbowo-wojskowe. Niewielkie naddarcia okładek na krawędziach, poza tym
stan dobry.

386. Mochnacki Maurycy. Dzieła… Wydanie jedynie prawne ogłoszone z wiedzą matki
autora. T. 1 (z 5). Poznań 1863. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, s. [2], IX, [1], 388, portret 1 (miedzioryt Stanisława Łukomskiego),
23,5 cm, opr. wyd. brosz.
140,Edycja dzieł zbiorowych Maurycego Mochnackiego (1803-1834), krytyka literackiego, publicysty,
działacza politycznego, uczestnika powstania listopadowego. Oferowany tom 1 ozdobiony portretem miedziorytowym autora, zawiera listy autora i jego brata Kamila. Egzemplarz nieprzycięty.
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387. M. Mochnacki. Pisma rozmaite. 1860.
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389. H. Piątkowski. Bitwa o Monte Cassino. 1945.

Zabrudzenia i naderwania okładek, zażółcenia papieru. Nieaktualne pieczątki własnościowe, poza
tym stan dobry.

387. Mochnacki Maurycy. Pisma rozmaite. Oddział porewolucyjny. Drugie wydanie.
Tom 1-2 (w 2 wol.). Berlin 1860. Nakładem Z. Schlettera, s. XX, 243, [1]; [4], 232,
17 cm, jednolite opr. z epoki, płsk.
240,Pisma historyczno-polityczne i listy z lat 1831-1833 autorstwa Maurycego Mochnackiego (1803-1834),
publicysty politycznego, jednego z teoretyków polskiego romantyzmu, uczestnika i kronikarza powstania
listopadowego, pianisty. Opr.: brązowe płsk, na licach pap. marm. Na grzbiecie tłocz. i złoc., w dolnej
partii superekslibrisy literowe „K. S.” Otarcia opr., miejscami przebarwienia, poza tym stan dobry.

388. Modelski Izydor. Józef Haller w walce o Polskę niepodległą i zjednoczoną.
Przedmowa Marian Żegota-Januszajtis. Toruń 1936. Druk i nakład Drukarni Robotniczej, s. VIII, 135, [1], tabl. ilustr. 9 (winno być 10), ilustr. w tekście, 25 cm, opr.
z epoki, płsk.
100,Szkic o gen. Józefie Hallerze (1873-1960), bohaterze spod Rarańczy, Kaniowa (1918), organizatorze
i twórcy wojsk polskich na Wschodzie i we Francji. Praca obejmująca okres od czasów legionowych
do 1935 r., ukazuje m.in. rolę, jaką Haller odegrał wraz z gen. Rozwadowskim, Sikorskim i Zagórskim
w wydarzeniach 1920 r. Od s. 53 wybór dokumentów, wśród nich korespondencja, rozkazy, odezwy.
Zachowane lico oryg. okł. brosz. Brak 1 tabl., blok poluzowany. Stan dobry.

389. [Monte Cassino]. Piątkowski Henryk. Bitwa o Monte Cassino (Biblioteka Orła
Białego). Rzym 1945. Tłoczono w Drukarni Polowej, s. 120, szkiców, planów
i widoków 14 (rozkł.), 17 cm, oryg. okł. brosz.
320,Na okładce i karcie tytułowej nadruk: „Tylko do użytku służbowego”. Jedno z pierwszych
w literaturze polskiej studiów militarnych poświęconych bitwie o Monte Cassino, opracowane przez
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391. Pamiętniki o Polsce. 1902.

392. J. Mützenmacher. Historia KPP. 1934.

płk. Henryka Piątkowskiego (1902-1969), uczestnika bitwy, szefa sztabu 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
Praca pisana bezpośrednio po bitwie, „dosłownie na kolanie, nie zawsze był czas w warunkach
polowych na rozstawienie stołu” (autor). Opis przygotowania do bitwy, jej przebiegu, morale niemieckiego żołnierza. Podsumowanie zakończone słowami: „najistotniejszym elementem w walce jest niezłomna
wola zwycięstwa”. Na końcu dołączono 14 rozkładanych, precyzyjnych planów i map ilustrujących
kolejne fazy bitwy. Drobne zagniecenia. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

390. [Monte Cassino]. Szkice perspektywiczne terenu walk 2 Korpusu. Monte Cassino,
maj 1944. Italia 1944. Wykonanie 12 Kompanii Geograficznej 2 Korpusu, k. tyt.,
tabl. szkiców 20, k. [1], 21,5 x 38,5 cm, opr. kart.
360,Wydanie 1. Szczegółowe opracowanie topografii Monte Cassino i jego okolic – terenu, na którym
stoczono jedną z najsłynniejszych bitew II wojny światowej z udziałem wojsk polskich (2. Korpus pod
dowództwem gen. Andersa). Szkice wykonane w dużej części w oparciu o zdjęcia lotnicze przez
wyspecjalizowane oddziały 2. Korpusu. Zagniecenia, poza tym stan dobry.

391. Moriolles Alexandre Nicolas Léonard Charles Marie de. Pamiętniki hrabiego
[...] o emigracyi, Polsce i dworze wielkiego księcia Konstantego (1789-1833).
Z drugiego wydania francuskiego tłómaczyła [!] Zofia Przyborowska. Warszawa
1902. Drukarnia A.T. Jezierskiego, s. 159, 18 cm, opr. z epoki, płsk.
100,Pamiętniki hrabiego Alexandre’a Nicolasa Léonarda Charles’a Marie de Mariolles (1760-?), francuskiego
emigranta (w okresie rewolucji), który od 1794 r. przebywał na ziemiach polskich, a od 1821 r. pełnił
rolę wychowawcy dzieci wielkiego księcia Konstantego. Wspomnienia zawierają mnóstwo informacji
o Polsce, a przede wszystkim niezwykle ciekawy obraz życia na dworze naczelnego wodza armii
Królestwa Polskiego, nakreślony z perspektywy osoby należącej do najbliższego kręgu carewicza.
Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry.
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– Współpracownik polskiego wywiadu –
392. [Mützenmacher Józef]. Reguła Jan Alfred. Historia Komunistycznej Partii Polski
w świetle faktów i dokumentów. Warszawa 1934. Druk Zakł. Graf. Drukprasa,
s. 256, 23 cm, oryg. okł. brosz.
90,Wyd. 1. Pierwsze obszerne opracowanie na temat działalności KPP, napisane przez byłego członka
tej partii, który podjął współpracę z Departamentem Politycznym MSW. W 1933 r. po aresztowaniu
członków KC KPP dokonanym dzięki informacjom Mützenmachera ze względów bezpieczeństwa policja polska upozorowała jego morderstwo i urządziła fikcyjny pogrzeb (mistyfikacja była na tyle
przekonująca, że komuniści doszli do wniosku, że został zamordowany przez aparat państwowy, a uroczystości żałobne stały się manifestacją skrajnej lewicy). Komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa
wpadł na trop autora dopiero w 1948 roku, parę tygodni po jego naturalnej śmierci. Praca o dużych
walorach poznawczych, z uwagi na działalność autora wewnątrz opisywanej organizacji. Zagniecenia,
zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

393. Na obczyźnie i u siebie. Z przeżyć jednej szkoły. Warszawa [1927]. Nakładem
Koła Opieki Rodzicielskiej przy Gimnazjum Kazimierza Kulwiecia (pod wezwaniem
Ś-go Kazimierza), s. 151, [1], liczne ilustr. w tekście, 25 cm, opr. brosz.
80,Zbiór wspomnień wychowanków gimnazjum polskiego założonego w Moskwie w 1915 r. przez
Kazimierza Kulwiecia (1871-1943), wybitnego przyrodnika i krajoznawcę (zm. na zesłaniu po deportacji
w 1940 r.). Gimnazjum działało również po powrocie K. Kulwiecia do Warszawy. Wśród artykułów:
Udział uczniów gimnazjum Św. Kazimierza w wojnie 1920 r.; Życiorysy poległych uczniów; Lista maturzystów Gimnazjum im. Św. Kazimierza; Drużyny harcerskie gimnazjum; Życiorysy zmarłych profesorów.
Drobne zagniecenia kilku kart, poza tym stan bardzo dobry.

394. Niemcewicz Julian Ursyn. Pamiętniki 1804-1807. Dziennik drugiej podróży do
Ameryki. Lwów 1873. Nakładem Księgarni K. Wilda, s. VIII, 158, 22 cm, opr.
z epoki ppł. ze złoc. napisami.
240,Wydanie 1. Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), poety, pisarza, historyka, pamiętnikarza, publicysty i tłumacza. Wspomnienia, uznane przez samego Niemcewicza za zaginione, obejmują
lata 1804-1807, opisują wyprawę przez Europę (w tym przez Francję napoleońską) oraz drugą podróż
do Ameryki, zakończoną w 1807 r. pod wpływem informacji o wkroczeniu wojsk napoleońskich na
ziemie polskie. Stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski. Bibliografia pamiętników polskich, poz. 1359.

395. Noworocznik (Kalendarz) Illustrowany dla Polek na rok 1863. Rok trzeci.
Warszawa 1863. Nakł. Księg. Polskiej A. Dzwonkowskiego i Spółki. W drukarni
Alexandra Ginsa, frontispis (litografia), s. XII, [28] (kalendarium), [16] (kalendarz
żydowski), XVI, 331, V, [44 – reklamy], tabl. ryc. 9 (litografie), ilustr. (drzeworyt),
19 cm, opr. pł.
300,Czasopismo dla kobiet wydawane w latach 1861-1867. Współwydany „Kalendarz Żydowski” za lata
1862/1864, wraz z „Krótkim rysem historyi starożytnej Izraelitów (jako objaśnienie świąt i uroczystości
żydowskich)”. Niniejszy tom zawiera m.in.: Cymbarka Księżniczka Mazowiecka (J. Bartoszewicz),
Deotyma (E. Ziemięcka), O małżeństwie z miłości i bez miłości, Niewiasty polskie, zaloty i oględy
w XVI i XVII wieku (K. Wł. Wójcicki), O publicznem wychowaniu kobiet, O współudziale niewiast naszych w szerzeniu wstrzemięźliwości między ludem wiejskim. Frontispis wg rysunku warszawskiego
ilustratora Franciszka Tegazzo (1829-1879), litografia L. Piechaczka. Poza tym na tablicach m.in.
portrety św. Kazimierza (patrona Litwy), świętego Stanisława (patrona Korony), Cymbarki księżniczki mazowieckiej oraz ilustracja do poematu „Kordecki” Deotymy. Na zakończenie liczne reklamy
firm warszawskich, katalog wydawnictw Zakładu Artystyczno-Litograficznego A. Dzwonkowskiego, ze
szczegółowym opisem pozycji (np. Album Lubelskie, Arcybiskupi Gnieźnieńscy i Prymasi, Hetmani
Polscy, Królowie Polscy). Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, brak s. 155-158 z jednym drzeworytem,
pieczątka na karcie tyt., liczne zabrudzenia i niewielkie ubytki pap. marginesów (w tym karty tyt.),
poza tym stan dobry.
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395. Noworocznik dla Polek. 1863.

397. Pamiętnik Warszawski. 1819.

396. Orsi Pietro. Włochy nowoczesne. Dzieje ostatnich lat stupięćdziesięciu [!]. Z upoważnienia autora przełożył i uzupełnił Stanisław Posner. Warszawa 1912. Nakład
i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów, s. XXVII, [1], 444, tabl. ilustr. 19, 22 cm,
opr. nieco późniejsza, ppł.
100,Historia Włoch od XVIII w., przedstawiająca m.in. procesy prowadzące do zjednoczenia kraju w drugiej połowie XIX w. Autorem był Pietro Orsi (1863-1943), włoski uczony, historyk, prawnik i polityk. Oferowany polski przekład został uzupełniony przez tłumacza Stanisława Posnera m.in.
o dodatek „Udział Polaków w walce o niepodległość i zjednoczenie Włoch”. W dolnej partii grzbietu tłocz. superekslibris literowy „T.R”. Drobne otarcia opr., k. przedtyt. podklejona, poza tym stan
bardzo dobry.

– Pierwodruk Lelewela –
397. Pamiętnik Warszawski czyli Dziennik Nauk i Umiejętności. Rok piąty. Tom XIV
(maj, czerwiec, lipiec, sierpień). Warszawa 1819. Nakładem i drukiem Zawadzkiego i Węckiego, s. 500, 19 cm, opr. z epoki karton marm. z szyldzikiem i złoc.
napisami, brzegi kart barwione.
440,W treści m.in.: O rękopiśmie X. Jakuba Górskiego i o niektórych pismach jego drukowanych mniej
znanych; Dziennik wyprawy wołoskiej w roku 1620; O rodzie najdawniejszego Polski dziejopisa Martinus Gallus zwanego; O machinie rachunkowej Abrahama Sterna; List Jana Długosza do kardynała
Zbigniewa Oleśnickiego; Sejm Warszawski roku 1548; Odpowiedź na „Uwagi nad Jagiellonidą”
umieszczone w numerze pierwszym „Pamiętnika Warszawskiego roku 1819 (polemika z recenzją
Adama Mickiewicza!); Pielgrzyma w Dobromilu czyli nauk wiejskich rozbiór, z uwagami nad stanem
wiejskim w Polsce i ulepszeniem oświaty jego (pierwodruk Joachima Lelewela); O przesądach;
Wyciąg z księgi rachunków podskarbiego koronnego Andrzeja Kościeleckiego w roku 1510/1511;
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398. Współczesna encyklopedja polityczna. 1927.
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400. Idea i czyn Józefa Piłsudskiego. 1934.

Uwagi nad Jana Śniadeckiego rozprawą o pismach klasycznych i romantycznych. Nieznaczne otarcia
oprawy, poza tym stan dobry.

398. Peretiatkowicz Antoni. Współczesna encyklopedja polityczna. Podręczny informator dla czytelników gazet [...] Poznań – Warszawa 1927. Gebethner i Wolﬀ,
s. [4], 526, 38*, [4], ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd. pł.
120,Encyklopedia terminów politycznych i postaci związanych z polityką, przeznaczona dla czytelników
gazet. Oferowane wydanie uzupełnione (strony z *). Wydawnictwo opracowane przez Antoniego Peretiatkowicza (1884-1956), prawnika, uczonego, rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Opr.: granatowe pł.,
na licach tłocz. i złoc. Nalepka Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych „Ruch”. Stan bardzo dobry.

399. Piłsudski Józef. O Polsce i wojnie. Myśli i aforyzmy Józefa Piłsudskiego. Londyn 1967.
Poets’ and Painters’ Press, s. 52, tabl. ilustr. 2, 21,5 cm, opr. brosz. wyd.
40,Odbito 750 egzemplarzy, oferowany nosi nr 408. Wybór przygotowany z okazji setnej rocznicy urodzin
Józefa Piłsudskiego przez Konrada Libickiego (1891-1980), współzałożyciela i wiceprezesa Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Niewielkie przebarwienia oprawy,
poza tym stan bardzo dobry.

400. [Piłsudski Józef]. Idea i czyn Józefa Piłsudskiego. Warszawa 1934. Bibljoteka
Dzieł Naukowych, s. 270, [1], tabl. ilustr. 16, liczne ilustr. w tekście, 28 cm, opr.
wyd. pł. z tłocz. i złoc.
150,Wydanie 1. Praca zbiorowa napisana przez wybitnych historyków pod przewodnictwem Wacława Sieroszewskiego. Omówiono życiorys Marszałka, scharakteryzowano ideologię i różne
aspekty jego działalności, zacytowano wyjątki z jego pism, mów i rozkazów. Na końcu zamieszczono obszerną bibliografię. Pracę współtworzyli m.in.: Marceli Handelsman, Wacław Husarski,
Wacław Lipiński, Władysław Pobóg-Malinowski, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim. Liczne ilustracje w tekście oraz na 16 tablicach. Zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.
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401. [Piłsudski Józef]. Pamiątka z Ziemi Świętej, dn. 19 marca 1943 r. Jerozolima
1943. S. Sokołowski; W. T. Drymmer, k. [2]: fot., 10,5 x 16,5 cm.
60,Druk pamiątkowy z okazji imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, wydany m.in. przez kpt. Wiktora
Tomira Drymmera, byłego dyplomatę i oficera II Oddziału Sztabu Głównego, przebywającego na
emigracji w Palestynie. Zawiera sześć złotych myśli Marszałka, faksymile jego podpisu i fotografię.
Druk ozdobny na pap. prążkowanym z orzełkiem strzeleckim Legionów Polskich. Stan bardzo dobry.

402. [Pokój brzeski 1918]. Reichs-Gesetzblatt. Jahrgang 1918. Nr. 77. Berlin 1918.
Reichsamt des Innern, s. 479-654, 26,5 cm, opr. ppł. z epoki.
120,Dziennik Urzędowy niemieckiej Rzeszy wydawany przez ministerstwo spraw wewnętrznych. Niniejszy
numer zawiera pełny tekst traktatu pokojowego zawartego 3 III 1918 r. w Brześciu Litewskim
pomiędzy cesarstwem niemieckim, cesarstwem austro-węgierskim, carstwem bułgarskim i imperium
osmańskim a Rosją sowiecką. Traktat ten spowodował wycofanie się Rosji z wojny, utratę terytoriów,
uznanie niepodległości państw utworzonych przez państwa centralne oraz zobowiązanie reparacji
wojennych na sumę rzędu współczesnych 200 mld dolarów. W nagł. napis piórem z epoki: „Komitet
powr. na Litwę”. Stan bardzo dobry.

403. Poleski Hieronim. Rosja wczoraj, dziś i jutro. Lwów 1927. Nakładem Tow.
„Bibljoteka Religijna” im. X. Arcybiskupa Bilczewskiego, s. 380, 21 cm, opr.
z epoki, pł.
80,Praca analizująca tło oraz historię przemian społecznych i politycznych w Rosji przed, w trakcie i po
rewolucji. Autor przedstawia również prognozy przyszłości ZSRR oraz komunizmu w pozostałych
częściach świata. Pieczątki własnościowe. Drobne otarcia, przebarwienia i zaplamienia, poza tym
stan dobry.

404. [Policja Państwowa]. Dziesięciolecie Służby Bezpieczeństwa w Polsce odrodzonej. Pod redakcją Edwarda Grabowieckiego. Warszawa b.r. [1925]. Wyd.
„Gazety Administracji i Pol. Państwowej”, s. X, tabl. ilustr. 48 (dwustronne), s. [4]
(ogłoszenia), 44 cm, opr. wyd. kart.
100,Wydawnictwo jubileuszowe przygotowane z okazji dziesięciolecia polskich sił policyjnych i porządkowych. Tekst przedstawia historię różnych organizacji bezpieczeństwa tworzonych na ziemiach polskich
od początku I wojny światowej, unifikację po odzyskaniu niepodległości, a wreszcie utworzenie Policji
Państwowej w 1923 r. Wiele unikalnych zdjęć dotyczących pracy służb bezpieczeństwa w okresie
międzywojennym (ćwiczenia w rozbijaniu demonstracji miejskich, sposoby prowadzenia pościgów za
przestępcami, scena z przesłuchania). Wykonano w Zakładach Graficznych Instytutu Wydawniczego
„Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy. Na przednim licu naklejona kolorowa ilustr. Dołączono (luzem) rozkładaną tablicę z portretami komendantów głównych organizacji bezpieczeństwa w Polsce. Miejscami
zabrudzenia i zagniecenia, poza tym stan dobry.

405. Polska dzisiejsza. La Pologne contemporaine. Poland of Today. Das heutige
Polen. Vienne (Wiedeń) 1927. Wiener Allgemeine Zeitung, s. IV, 384, V-VII, [1],
liczne ilustr. w tekście, 42,5 cm, opr. ppł. wyd.
400,Pierwsza tak obszerna monografia, drukowana równolegle w języku francuskim, angielskim i niemieckim, ukazująca najważniejsze wydarzenia z historii Polski, uwzględniająca całokształt naszych dokonań
naukowo-kulturalnych. Bogato ilustrowana, z wyjątkowo ładną szatą graficzną. Cz. 1: poświęcona
została rządowi, konstytucji, armii, polityce wewnętrznej i zagranicznej; cz. 2: nauce i sztuce ze
szczególnym uwzględnieniem literatury, muzyki, teatru, opery, kina, malarstwa, rzeźby, grafiki, sztuki
użytkowej, architektury; cz. 3: opisuje kraj i ludzi m.in. bogato ilustrowane opisy miast – Warszawa
(Biblioteka Krasińskich, wyścigi konne, gmina żydowska), Kraków, Gdańsk, Poznań, Bydgoszcz,
Toruń, Grudziądz, Płock, Siedlce, Kielce, Częstochowa, Puławy, Zamość, Wilno (w tym o jego
polskości), Lwów oraz informacje o Tatrach; cz. 4: zajmuje się warunkami ekonomicznymi i finansowymi; liczne informacje o zakładach przemysłowych oraz o sektorze bankowym (m.in. Bank Polski,
Bank Gospodarstwa Krajowego). Okładka wg projektu Edmunda Bartłomiejczyka (1885-1950),
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403. H. Poleski. Rosja wczoraj, dziś i jutro.

405. Polska dzisiejsza. 1927.

wybitnego grafika, autora ilustracji książkowych i plakatów. Na okładce tytuł również po polsku: „Polska
dzisiejsza”. Drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

406. 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; XI, [1], 598; XVI, 977, 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 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. Niewielkie przebarwienia opraw. Stan ogólny bardzo dobry.
Efektowny komplet.
Lit.: S. Lam. Życie wśród wielu. s. 332-346; A. Jabłoński, Piękne oprawy w zbiorach WiMBP w Łodzi.

407. Polska Lotnicza. Praca zbiorowa. Z przedmową gen. dyw. Leona Berbeckiego.
Pod red. ppłk. Marjana Romeyko. Warszawa 1937. Główna Księgarnia Wojskowa,
s. [6], 285, [4], tabl. ilustr. 11, liczne ilustr. w tekście, 32 cm, opr. wyd. ppł. 360,-
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407. Polska Lotnicza. 1937.

409. Pismo „Polska na Morzu”. 1934.

Bogato ilustrowane, starannie wydane dzieło poświęcone rozwojowi lotnictwa w Polsce. Całkowite
opracowanie graficzne Anatola Girsa i Bolesława Barcza, prowadzących w okresie międzywojennym
cenione Atelier zajmujące się grafiką użytkową. Ich publikacje nagradzane były za nowatorskie stosowanie różnych technik graficznych oraz fotomontaży. Poza licznymi zdjęciami, publikacja zawiera
11 tablic z portretami najwybitniejszych polskich lotników oraz prezydenta Mościckiego, Marszałka
Piłsudskiego i Rydza Śmigłego. Na licu oprawy wykonanej przez zakład Bolesława Zjawińskiego
przedstawienie kuli ziemskiej. „Książka jest publikacją radosną i krzepiącą”, dlatego że „polskie lotnictwo jest obecnie czysto polskie, a całkiem niedawno załogi latały jeszcze na obcych płatowcach
i silnikach” (ze wstępu). Przetarcia oprawy, niewielkie zabrudzenia w tekście, poza tym stan dobry

408. Polska Marynarka Wojenna od pierwszej do ostatniej salwy w drugiej wojnie
światowej. Album pamiątkowy. Opracował Władysław Kosianowski. Rzym 1947.
Nakładem Samopomocy Marynarki Wojennej. Wydane przez Instytut Literacki
w Rzymie, k. [48], XXXI, liczne ilustr. w tekście, 24,5 x 34 cm, opr. wyd. pł. lniane
z tłocz.
240,Dołączono broszurę z tekstem w języku angielskim. Bogato ilustrowana (523 fotografie) kronika Polskiej
Marynarki Wojennej w II wojnie światowej. Do druku przygotował Stanisław Gliwa. Autor opracowania,
Władysław Kosianowski-Lorenz (1895-1966), komandor porucznik PMW, był m.in. uczestnikiem obu
wojen światowych i kawalerem Virtuti Militari. Na końcu listy odznaczonych orderem Virtuti Militari,
Krzyżem Walecznych i Medalem Morskim. Zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

409. Polska na Morzu. Pismo Ligii Morskiej i Kolonialnej. Rocznik 1 (1934). Nr 7-11,
Rocznik 2 (1935). Nr 1-7, 9 (nr 8 się nie ukazał), 11-12. Rocznik 3 (1936). Nr 1-6,
8-12. Rocznik 4 (1937). Nr 1-4, 7-12. Rocznik 5 (1938). Nr 1-2, 4-6, 8-9, 11.
Rocznik 6 (1939). Nr 1, 4. Warszawa 1934-1939. Liga Morska i Kolonialna, liczne
ilustr. w tekście (w tym kolor.), 27 cm, opr. z epoki, ppł.
240,-
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410. Album „Polska na morzu”. 1935.
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412. Oprawa wyd. Fr. J. Radziszewskiego. 1929.

Zbiór 48 numerów miesięcznika wydawanego przez Ligę Morską i Kolonialną. W piśmie drukowano
relacje z podróży morskich i wypraw w dalekie kraje, informacje o wydarzeniach związanych z technologią żeglugi, porady, recenzje oraz bieżące informacje z kraju i ze świata. Nr czerwcowy z 1935 r.
w znacznej mierze poświęcony pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. Opr.: granatowe ppł. na
licu naklejony fragment okł. jednego z numerów. W nr 10/R.1 brak s. 5/6. Zagniecenia, zabrudzenia,
naddarcia krawędzi kart, poza tym stan dobry.

410. Polska na morzu. Praca zbiorowa pod redakcją J. I. Targa. Z przedmową Ministra
Przemysłu i Handlu gen. dr. Ferdynanda Zarzyckiego. Warszawa 1935. Główna
Księgarnia Wojskowa, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. XV, [1], 235, tabl. il. 16,
liczne ilustr. w tekście, 32 cm, opr. wyd. szare pł. z tłocz. i złoc.
360,Jedna z ważniejszych pozycji albumowych wydanych w okresie międzywojennym, bogato ilustrowana fotografiami wielu znakomitych fotografików (m.in. W. Pikiel, H. Poddębski, Photo-Plat) oraz osobnymi planszami z barwnymi ilustracjami Girsa i Barcza. Prezentuje dokonania Polski w zakresie polityki morskiej,
niesie przesłanie dla przyszłych pokoleń: „Pracować nad polskim skrawkiem Bałtyku tak, aby przetworzyć
go w wielki i technicznie wyposażony instrument gospodarczy oraz bronić… dostępu do morza polskiego, to hasła, które dzisiejsze pokolenie ma przekazać następnym jako niczem niewzruszalny dogmat”
(E. Kwiatkowski). Całkowite opracowanie graficzne, kolorowe plansze, oprawa oraz niektóre fotografie wykonane przez Atelier Girs-Barcz, czołową w owym czasie pracownię graficzną. Oprawa wydawnicza wykonana w zakładzie introligatorskim Bolesława Zjawińskiego w Warszawie: płótno szare z tłoczeniami i złoceniami. Przetarcia i zabrudzenia oprawy, niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

411. [Polska Podziemna – hymn]. Song of Polish Underground. Music by Wladyslaw Eiger. Words by unknown underground author. Nowy Jork 1944, Harmonia
Distributing and Publishing Co. K. [2], 31 cm, bez opr.
180,Nuty i słowa „Pieśni Polski Podziemnej”, skomponowanej przez Władysława Eigera (1907-1991),
pianistę, kompozytora, odnoszącego sukcesy w okresie międzywojennym (skomponował m.in. muzykę do filmu „Trędowata”). Od 1938 r. Eiger mieszkał w Paryżu, w 1942 r. wyemigrował do Stanów
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Zjednoczonych. Tekst w tłumaczeniu angielskim Jadwigi Rynas („Naprzód do boju żołnierze Polski
Podziemnej, za broń!”), zapewne porucznika AK Stanisławy Muller. Na okładce barwna ilustracja,
sygnowana „Merritt”, z przedstawieniem zaciśniętej pięści z polskim sztandarem. Na ostatniej stronie
tekst w języku angielskim, poświęcony walce Polaków (Polska nadal walczy! Za wolność naszą i waszą). Poniżej stempel: „Distributed by Polish Government Information Center”. Stan dobry.

412. Polska w krajobrazie i zabytkach. Bułhak, Marcinkowski, Jaroszyński, Poddębski
i inni. Fotografie zebrał i ułożył Prof. Wł. Dzwonkowski. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa
1929-1930. Wyd. Tadeusza Złotnickiego, s. [1], XLVII, 140, tabl. ilustr. 312; 137,
[1], tabl. ilustr. 320, 33,5 cm, opr. wyd. granatowe pł. ze złoc. i tłocz.
1200,Oprawa wydawnicza Franciszka Joachima Radziszewskiego sygn. ślepym tłokiem: „F. J. Radziszewski – Warszawa” (na tomie pierwszym). Monumentalny album fotografii krajoznawczych autorstwa najwybitniejszych fotografów polskich okresu międzywojennego (w tym największy zbiór zdjęć
Jana Bułhaka), prezentujący zabytki kultury oraz najpiękniejsze zakątki Polski w województwach:
warszawskim, łódzkim, kieleckim, lubelskim, białostockim, pomorskim, poznańskim, śląskim, lwowskim, stanisławskim, tarnopolskim, wołyńskim, poleskim, wileńskim i nowogródzkim. Ponadto odrębne
części poświęcone są Warszawie, Krakowowi i Tatrom. Każda spośród 1446 fotografii opatrzona jest
podpisami w czterech językach oraz obszernymi objaśnieniami w osobnym dziale. Część albumowa
uzupełniona monografiami tematycznymi, m.in.: J. Kłosa – O budownictwie drewnianem i murowanem
w Polsce; J. Ejsmonda – Myślistwo w Polsce; A. Janowskiego – Krajobraz Polski; A. Lauterbacha –
Warszawa; T. Szydłowskiego – Kraków; M. Świerża – Tatry. Niewielkie odbarwienie i przetarcia opraw,
nadpęknięcia grzbietów, w t. II kilka kart z zagnieceniami, poza tym stan dobry.

413. Polska wyzwolona. Z mroków niewoli – ku niepodległości i mocarstwowej Polsce.
Kom. red. S. Perzyński, K. Augustowski, Z. Harlender, A. Kroński, W. Mroczkowski,
W. Żbikowski, J. Dąbrowski, M. J. Choiński. [Warszawa 1933]. Wydawnictwo
Karola Merperta, s. 241, k. [4], 31,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
150,Księga pamiątkowa wydana z okazji XV rocznicy odzyskania niepodległości. Otwiera ją esej historyczny
sięgający końca XVII w. Krótko zostały omówione rządy saskie oraz rozbiory, powstania narodowe.
Charakterystyka procesu odzyskiwania niepodległości oraz budowania państwowości są jednocześnie
wstępem do bilansu stanu państwa dokonanego w 1933 r. Opisane zostały rolnictwo, przemysł, handel
wewnętrzny i zagraniczny, finanse, samorząd terytorialny i ustrój komunalny miast. Sporo miejsca
poświęcono oświacie, rozwojowi armii oraz budowie portu w Gdyni („Niemcy konstatują z wściekłością, że port gdyński prześciga porty niemieckie, wyrywa im towary, staje się ważnym czynnikiem
międzynarodowego handlu”). Książka ozdobiona portretem Józefa Piłsudskiego oraz portretami prezydentów: Narutowicza, Wojciechowskiego i Mościckiego. Niewielkie przebarwienia oprawy i miejscami
zabrudzenia papieru, poza tym stan dobry.

POWSTANIA POLSKIE
– „Hymn” Juliusza Słowackiego –
414. [Powstanie listopadowe]. Hoﬀman Karol Boromeusz. Wielki tydzień Polaków
czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia
1830 r. Warszawa 1830. B.w., k. [1], s. 86, 22,5 cm, opr. współcz., płsk.
360,Wydanie 1. Wydana anonimowo praca Karola Boromeusza Hoﬀmana (1798-1875), prawnika, historyka, pisarza politycznego i emigracyjnego, męża Klementyny z Tańskich Hoﬀmanowej. Szczegółowy
opis wydarzeń pierwszego tygodnia powstania listopadowego. Na stronach 78-80 przedruk wiersza
„Hymn” Juliusza Słowackiego, napisanego w pierwszych dniach po wybuchu powstania listopadowego, komentującego na gorąco patriotyczny zryw, nawiązującego do pieśni rycerskiej „Bogurodzica”.
Zachowana oryg. okł. brosz. Blok nieobcięty. Miejscami przebarwienia i zażółcenia, stan bardzo dobry.

415. [Powstanie styczniowe]. Album ludowe Artura Grottgera: Wojna, Polonia, Lituania. Życiorys i objaśnienia napisał Emil Haecker. Kraków 1905. Wydawnictwo
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414. Wiersz „Hymn” J. Słowackiego. 1830.
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416. Powstanie styczniowe (drzeworyty). 1863.

„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.
240,Albumik zawierający reprodukcje słynnych kartonów Artura Grottgera (1837-1867), jednego z najciekawszych polskich malarzy XIX wieku. Poświęcone wydarzeniom powstania styczniowego cykle
„Polonia”, „Lituania” oraz „Wojna” stały się dla wielu pokoleń symbolem polskiej walki o niepodległość.
Ze wstępu: „Niechże więc to jego album idzie pomiędzy lud polski i agituje przeciw uciskowi narodowemu, przeciw militaryzmowi, za solidarnością i braterstwem ludów!”. 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.

416. [Powstanie styczniowe]. L’Illustration. Journal Universel. Rocznik 1863. T. 41-42.
R. 21. Nr 1036-1087. Paris (Paryż) 1863. Typographie de Firmin Didot, s. 423;
439, liczne ilustracje (drzeworyty), 37 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc.
400,Rocznik francuskiego czasopisma ilustrowanego. Obejmuje numery z roku 1863 (3 stycznia – 26 grudnia). Tygodnik „L’Illustration” ukazywał się w latach 1843-1944. W oferowanym roczniku znalazły się
liczne informacje dotyczące wydarzeń związanych z trwającym w Polsce powstaniem styczniowym.
Na ilustracjach drzeworytowych liczne tematy polskie m.in. atak na zamek w Ojcowie, bitwa pod
Olszynką, mundury, typy polskie, widok Kielc, Częstochowy, Plac Zamkowy w Warszawie i Pałac
Zamoyskich, mapa Polski. Część numerów wszyta w złej kolejności, karty z naddarciami, zabrudzeniami i podklejeniami. Brak kilku kart, poza tym stan dobry.

417. [Powstanie styczniowe]. Mierosławski Ludwik. Mustra kosynierska. Paryż 1861
b.w. Druk. P. P. Renou et Maulde, s. [2], 35, tabl. 3 (litografie rozkładane), 13,5 cm,
opr. późniejsza, skóra.
600,-
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417. L. Mierosławski. Mustra kosynierska. 1861.
Z księgozbioru Leona Cyfrowicza (1844-1904), krakowskiego prawnika, publicysty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego (pieczątka). Broszura wydana w gorącym okresie manifestacji patriotycznych,
poprzedzającym wybuch powstania styczniowego. Ludwik Mierosławski (1814-1878), generał, działacz niepodległościowy, pisarz i historyk wojskowości, późniejszy dyktator powstania styczniowego,
w tym czasie stał na czele Szkoły Wojskowej Polskiej w Genui. Opis musztry kosynierskiej ułożonej
wg regulaminu Paryskiej Szkoły Instruktorów. Zawiera praktyczne ćwiczenia walki kosynierów oraz
tablice obrazujące uzbrojenie tej formacji, postawę pod ogniem, szyk i zachowanie podczas walki.
Opr.: skóra zamszowa. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

418. [Powstanie styczniowe]. Mierosławski Ludwik. Regulamin artylleryi. Paryż
1861. W Drukarni i Lit. PP. Renou et Maulde, s. 175, tabl. ryc. 2 (litografie), 14 cm,
opr. późniejsza, skóra.
360,Z księgozbioru Leona Cyfrowicza (1844-1904), krakowskiego prawnika, publicysty, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego (pieczątka). Wydany anonimowo regulamin artylerii ułożony przez generała
Ludwika Mierosławskiego (1814-1878). Zawiera m.in. instrukcje strzelania (czyszczenie, ładowanie,
odpalanie dział), manewrowania, zastosowania artylerii w polu, przy oblężeniach i obronie fortyfikacji.
Opr.: skóra zamszowa. Ekslibris Jarosława Dolińskiego. Stan bardzo dobry.

419. [Powstanie styczniowe]. Regulamin jazdy, obozowanie, służba forpocztowa
i marsze. Paryż 1864. Drukarnia V. Goupy et Cie, s. 64, tabl. 3, nuty 3, 14 cm,
opr. późniejsza, skóra.
360,Broszura wydana w małym formacie, celem ułatwienia przemytu do ogarniętego powstaniem
kraju. Regulamin kawalerii powstały dla potrzeb powstania styczniowego. Obejmuje zagadnienia związane z działaniem w akcji na szczeblu pułku, plutonu, szwadronu i kolumn oraz służbę w warunkach
obozowych. Dołączono praktyczne tablice w litografii, w tym nuty zawierające sygnały na trąbce.
Zachowana oryg. okł. kart. Stan bardzo dobry.

420. [Powstanie styczniowe]. Powstanie na Rusi. Nr 2. Warszawa 31 maja 1863 r.
Drukarnia Rządu Narodowego. K. [1], 34,5 x 22 cm, bez opr.
300,Druk ulotny z okresu powstania, opublikowany przez Rząd Narodowy, zawierający sprawozdanie z walk
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej: „Wobec walki, toczącej się na całej przestrzeni moskiewskiego zaboru, [...], Ruś nie ostatnie zajmuje miejsce. [...] Każdy dzień, każda niemal chwila jest
świadkiem ciągłych starć, nieustannych krwawych zapasów naszych niewyćwiczonych szeregów
z liczną i jak zawsze dziką moskwą (!)”. Doniesienia o entuzjastycznym przyjęciu „Złotej Hramoty”
(uchwały Rządu Narodowego), „Uwłaszczającej lud wiejski i czynszową szlachtę, zapewniające wszystkim stanom równość w obliczu prawa i najszerszą religijną tolerancyę”. Dalej sprawozdanie z walk w maju
1863 r. w różnych regionach Ukrainy. Ślady składania, uszkodzenia krawędzi, stan dobry. Rzadkie.

421. [Powstanie styczniowe]. W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 18631903. Lwów 1903. Nakładem Komitetu Wydawniczego, s. [8], 558, plan 1, 23 cm,
opr. z epoki pł. z tłocz. i złoc., brzegi kart marm.
440,-
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418. L. Mierosławski. Regulamin artylleryi. 1861
(wydany anonimowo).
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419. Regulamin jazdy, obozowanie, służba
forpocztowa i marsze. 1864.

Wydawnictwo obejmuje 23 dokumenty urzędowe (w tym Manifest powstania, Dekret uwłaszczenia) oraz kilkadziesiąt listów i wspomnień uczestników powstania, często w bardzo osobistym tonie
(wśród autorów m.in.: Roman Bocheński, Józef Hauke-Bosak, Władysław Brandt, Bronisław Deskur,
Agaton Giller, Hipolit Gliszczyński, Stanisław Jarmund, Bolesław Limanowski, Karol Kalita Rębajło,
Bronisław Szwarce, Aleksander Zdanowicz). Efektowna oprawa w czerwone płótno z tłocz. i złoc.
tytulaturą na przedniej okładzinie oraz z herbem Rzeczypospolitej (Orłem i Pogonią). Przetarcia oprawy, nieaktualna pieczątka własnościowa oraz nalepka prywatnej biblioteki, blok pęknięty, poza tym
stan dobry.
Lit.: E. Kozłowski, Bibliografia powstania styczniowego, poz. 412

422. [Powstanie styczniowe]. 1863-1913. Album powstania styczniowego w pięćdziesiątą rocznicę. Lwów 1913. Nakładem S. W. Niemojowskiego i Spółki. Z Drukarni
„Prasa”, s. [4], tabl. ilustr. 30, 15,5 x 23 cm, opr. wyd. pł. ze złoc.
240,Albumik z reprodukcjami dzieł sztuki (głównie drzeworytów z epoki), ukazujących najważniejsze momenty powstania styczniowego, od manifestacji warszawskich 1861 r., przez bitwy i potyczki, portrety
przywódców, po represje popowstaniowe. Poprzedzone wstępem, podpisanym „F.J.” [Franciszek Jaworski (1873-1914), lwowski historyk i kolekcjoner]: „Z krwawej wojny – snop obrazków. Szabla na
nich błyszczy, kosa na sztorc sprostowana, a oddali pożary i zgliszcza”. Na przedniej wyklejce odręczny
wpis („Podarek z okazji ukończenia roku szkolnego”, Ochotnica 1914 r.). Zabrudzenia oprawy, blok
pęknięty, zabrudzenia kart, poza tym stan dobry.

423. [Powstanie wielkopolskie]. Wilkanowicz Roman. Bezimienni bohaterowie
Powstania Wielkopolskiego. Szkic historyczno-literacki. Poznań 1928. Nakładem
Drukarni Mieszczańskiej, s. 126, [1], 24,5 cm, opr. z epoki, pł.
100,Beletryzowany szkic poświęcony przedpowstaniowej działalności konspiracyjnej w ramach Polskiej
Organizacji Wojskowej oraz harcerstwa. Autorem był Roman Wilkanowicz (1886-1933), poeta,
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421. 40. rocznica powstania styczniowego. 1903.

423. R. Wilkanowicz. Bezimienni bohaterowie.

dziennikarz i satyryk wielkopolski. Ilustracje rysowane przez Jana Wronieckiego. Opr.: granatowe
pł. Zachowana oryg. okł. brosz. projektu Leona Wróblewskiego. Opr. uszkodzona, poza tym stan
bardzo dobry.

424. [Radlińska Helena]. H. Orsza (pseud.). Dzieje społeczne Polski. Wydanie trzecie.
Warszawa [i in.] 1921. Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”, s. 152, V, 24 cm, opr.
współcz., płsk.
80,Wczesne, syntetyczne ujęcie historii społecznej Polski od czasów organizacji plemiennej do pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. Autorem była Helena Radlińska (1879-1954), uznawana za
twórczynię polskiej pedagogiki społecznej, historyk oświaty. Egzemplarz nieobcięty. Zachowana oryg.
okł. brosz. Stan dobry.

425. Rembowski Aleksander. Spadek piśmienniczy po generale Maurycym hr. Hauke. Z rękopisu wydał i przedmową poprzedził... Z 6 rycinami. Warszawa 1905.
Nakładem Księgarni E. Wende i Spółka, s. [4], LXI, 420, tabl. ilustr. 6, 21 cm, opr.
współcz. płsk z szyldzikiem i złoc., papier okładek i wyklejek marm.
400,Tom materiałów źródłowych dotyczących działalności w okresie Księstwa Warszawskiego gen. Maurycego hr. Hauke (1775-1830), żołnierza Legionów Polskich, generała armii Księstwa Warszawskiego,
dowódcy twierdzy Zamość w 1813 r., senatora-wojewody Królestwa Kongresowego. Tom zawiera:
Księga minut obejmująca rozkazy, korespondencje, rozporządzenia i ogłoszenia z roku 1807; Dziennik
oblężenia twierdzy Zamościa z roku 1813; Rozkazy niektóre wydane przez Generała Dywizji Hauke,
naczelnego dowódcę twierdzy Zamościa, w czasie blokady i oblężenia tejże twierdzy w r. 1813; Protokół rady Obrończej twierdzy Zamościa w roku 1813. Jedna karta przestawiona przez introligatora na
początek tomu, na kartach miejscami zaplamienia i zabrudzenia, nieaktualne pieczątki własnościowe,
poza tym stan dobry. Efektowna oprawa.
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425. Generał Maurycy hr. Hauke. 1905.
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426. A. Kamieński. Duch-Rewolucjonista. 1907.

426. [Rewolucja 1905 roku]. Kamieński Antoni. Duch-Rewolucjonista. Szkice z lat minionych 1905-1907. Warszawa [1907]. Wydawnictwo „Tygodnika Ilustrowanego”,
k. [10], 38 cm, opr. wyd. pł.
360,Teka 10 prac poświęconych wydarzeniom i wystąpieniom rewolucyjnym w Królestwie Polskim autorstwa
Antoniego Kamieńskiego (1860-1933), rysownika i grafika, studiującego w Petersburgu i Paryżu, który
działał w Warszawie, współpracując z różnymi czasopismami. Jednym z tych periodyków był „Tygodnik
Ilustrowany”, którego redakcja przygotowała oferowane wydawnictwo jako premię do prenumeraty na
rok 1908. Reprodukcje prac wykonano w Zakładzie Fotochemicznym B. Wierzbicki i S-ka. Oprawa
wydawnicza warszawskiej introligatorni Jana Franciszka Pugeta (sygn. na tylnym licu ślepym
tłokiem). Drobne przetarcia pł. na krawędziach opr., miejscami starte barwienia tłocz., poza tym stan
bardzo dobry.

427. 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.
300,Pierwszy tom poznańskiego periodyku naukowego wydawanego do 1928 r. W tomie m.in.: 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.
Litografie odbite w zakładzie Mariana Jaroczyńskiego w Poznaniu. Niewielkie otarcia oprawy, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry. Efektowny egzemplarz.

428. Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1860. Warszawa b.r. [1860].
W Drukarni J. Jaworskiego, s. [20], 863, 49, XCIV, wizerunki herbów w tekście 5
(drzeworyty), 14 cm, opr. współcz. z elementami opr. pł. z epoki.
400,-
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427. Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1860.

429. J. Lelewel. Dzieje Polski. 1859.

Z księgozbioru Józefa Zawadzkiego (ekslibris), znanego bibliofila, edytora, pisarza i publicysty. Tytuł
i tekst równolegle w języku polskim i rosyjskim. Urzędowy spis najwyższych władz Cesarstwa Rosyjskiego oraz władz i urzędników Królestwa Polskiego. Zawiera m.in.: nazwiska przedstawicieli Urzędu
Mennicy Warszawskiej; Banku Polskiego; Heroldii Królestwa, Dyrekcji Drogi Żelaznej; Dyrekcji Wyścigów
Konnych; Administracji Pałaców Cesarskich; Magistratu Miasta Warszawy; Władz powiatowych i miejskich guberni. W tekście wizerunki herbów pięciu guberni Królestwa. Opr.: płsk zielony, na grzbiet
i na lica naklejone pł. oprawy z epoki. Drobne otarcia, zabrudzenia i zaplamienia, poza tym stan dobry.

429. Rogalski Leon, Lelewel Joachim. Dzieje Polski które stryj synowcom swoim
opowiedział przez J. L. powiększone dodatkami oraz rysem historii literatury
polskiej. Warszawa 1859. Druk S. Orgelbranda, s. 510, IV, [2], map 11, tabl. 2,
18 cm, opr. płsk z tłocz. i złoc., brzegi kart barwione.
240,Przystępnie i zwięźle napisana historia Polski od czasów bajecznych do trzeciego rozbioru kraju (dla
przykładu cały drugi rozbiór Polski opisany jest tak: „Po ogłoszonych manifestach przez oba dwory
sąsiednie, wkroczyły wojska pruskie. Prusy zajęły część kraju, resztę Wielkiejpolski i niektóre pobliskie
ziemie. Rossjanie przez środek Litwy i Wołynia granicę zaboru wytknęli. Z reszty kraju, który Polską
miał pozostać, do Grodna zwołany był sejm, który oddzielną od targowickiej, zawiązał konfederacją,
owszem targowicką rozwiązał i jej sancita kassował. Wiele ustaw uchwalił. Rozbiór zatwierdził a na
koniec i ustawy sejmu czteroletniego skassował”). Dzieło uzupełnione krótką historią literatury polskiej
autorstwa Leona Rogalskiego (1806-1878), historyka, publicysty, jednego z redaktorów „Encyklopedii
powszechnej” S. Orgelbranda. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Brak 1 mapy, opr. z ubytkami
pap., w tekście charakterystyczne zaplamienia, kilka pierwszych kart ze śladami zalania, naderwania
tablic genealogicznych bez szkody dla tekstu.

430. Rozmaitości Literackie z roku 1826. Tom II. Warszawa 1828. W Drukarni Kommissyi Rządowey Wyznań Rel. i Ośw. Publ., s. [10], 396, 18 cm, oryg. ochronna
okł. brosz.
180,-
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432. Sowiety tworzą nowego człowieka.
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434. Luksusowa oprawa Roberta Jahody.

Czasopismo literackie wydawane przez Adama Tomasza Chłędowskiego (1790-1855), bibliografa
i dziennikarza. Łącznie ukazało się pięć tomów za lata 1825-1827 (zob. poz. następna). Na łamach
periodyku drukowano materiały z kraju i ze świata dotyczące historii, literatury, geografii. W tomie
m.in.: Wiadomość o Nelsonie z pamiętników sierżanta francuskiego; Kopalnie w Rosji i Syberii i ilości
kruszcu jakie dają; Medale nowo w województwie krakowskim znalezione; Opis statystyczny Mehiku [!];
O ukończeniu pomnika dla Xięcia Józefa Poniatowskiego przez Thorwaldsena; Zawalenie się
wieży ratuszowej we Lwowie; Ludność Żydów w krajach pruskich. Egzemplarz nieobcięty i nierozcięty. Stan dobry.

431. Rozmaitości Literackie z roku 1827. Tom V. Warszawa 1828. W Drukarni Kommissyi Rządowey Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, s. [12], 432,
18 cm, oryg. ochronna okł. brosz.
180,Zob. poz. poprzednia. W oferowanym tomie m.in.: O puszczaniu się balonem p. Green; Nowy model
pojazdu parowego; Nowa bardzo mała kometa; Dziennik pierwszej Kolumba podróży; Wielka armata, którą Anglicy zabrali w Indiach Wschodnich; O znalezionych bożyszczach egipskich. Egzemplarz
nieobcięty i nierozcięty. Stan dobry.

432. Rundt Arthur. Sowiety tworzą nowego człowieka. Wrażenia z podróży po Rosji
Sowieckiej. Przekład autoryzowany z niemieckiego M. F. Sieniawskiego. Warszawa
1932. Wydawnictwo Nowoczesne, s. 216, [1], 19,5 cm, opr. z epoki, pł.
90,Wspomnienia i wrażenia z podróży po Związku Radzieckim odbytej przez Arthura Rundta (1881-1939),
pochodzącego ze Śląska (ur. w Katowicach) niemieckiego pisarza, dziennikarza, korespondenta licznych
czasopism, wysyłanego m.in. do USA, Kanady i ZSRR. Opr. sygn. „Introligatornia inwalidy M. Syreckiego”: niebieskie pł., na grzbiecie tłocz. i złoc. Drobne zaplamienia i otarcia opr., poza tym stan dobry.

433. Rzymowski Wincenty. Roman Dmowski: czciciel djabła. Warszawa 1932. Skład
główny: Gebethner i Wolﬀ, s. [2], 58, 18,5 cm, opr. ppł.
70,-
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Niezwykle krytyczna ocena działalności politycznej i publicystycznej Romana Dmowskiego napisana
przez Wincentego Rzymowskiego (1883-1950), literata, dziennikarza, ministra w rządach powojennych,
w latach 1944-1949 przywódcę Stronnictwa Demokratycznego. Stan dobry.

– Oprawa Roberta Jahody –
434. [Sanguszko Eustachy]. Eustachy Sanguszko. Słowo wstępne Jan Popiel.
Kraków 1907. Nakładem ks. Konstancyi Sanguszkowej, s. XI, [1], 275, portret 1
(heliograwiura), 27 cm, luksusowa opr. wyd. Roberta Jahody, skóra ze złoc. na
grzbiecie i licu.
1600,Egzemplarz specjalny drukowany na papierze czerpanym. Księga pamiątkowa poświęcona ks.
Eustachemu Sanguszce (1842-1903), politykowi, posłowi na Sejm Krajowy, członkowi Izby Panów, Rady
Państwa, namiestnikowi Galicji w latach 1890-1895. Zawiera: Mowy poselskie; Mowy okolicznościowe;
Mowy marszałkowskie; Mowy namiestnikowskie; Głosy z dzienników o ustąpieniu z namiestnikostwa;
Wspomnienia pośmiertne dzienników krajowych; Opis pogrzebu. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej wykonany w krakowskim zakładzie introligatorskim Roberta Jahody (sygnowany pieczątką):
brązowy marokin, na grzbiecie złocona tytulatura, w górnej części lica powtórzona tytulatura, poniżej
odbity zlotem herb Pogoń Litewska Sanguszków pod mitrą książęcą i dewiza rodu: „Z przekonania”,
poniżej Order Złotego Runa. Papier wyklejek marmoryzowany. Przetarcia okładek, nieaktualny wpis
własnościowy, nieliczne zażółcenia w tekście, poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: A. Jabłoński, Piękne oprawy w zbiorach WiMBP w Łodzi, poz. 200.

435. Sawicki Stefan. Rys krótki chronologiczny historyi powszechnej do roku 1817.
Warszawa 1818. W Drukarni Pijarskiej, s. [2], 431, [18], 18 cm, opr. z epoki,
płsk.
240,Z księgozbioru Chrzanowskich w Moroczynie (pieczątka). Wariant A (bez rejestru, z większą liczbą
stron paginowanych). W części pierwszej, podzielonej na sześć epok, opisanie historii od stworzenia
świata aż do narodzin Chrystusa. W części drugiej, podzielonej na siedem epok, historia od narodzin
Chrystusa do Napoleona I. Opr.: brązowy płsk marm., na licach pap. marm. Na k. tyt. podpisy własnościowe oraz pieczątka biblioteki dworskiej Chrzanowskich w Moroczynie k. Hrubieszowa. Na odwrocie ostatniej k. dopiski. Ślady po owadach na opr., drobne zagniecenia i zabrudzenia, poza tym
stan dobry. Rzadkie.

436. [Sądownictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego]. Zbiór
przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Sprawiedliwości.
Część II. A. Organizacja sądownictwa cywilnego. Tom VI: Ustawy organiczne
sądownictwa cywilnego. Warszawa 1867. W Drukarni Jana Jaworskiego, s. XIX,
[1], 509, 23,5 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
240,Tytuł i tekst równolegle w języku polskim i rosyjskim. Tom poświęcony organizacji sądownictwa cywilnego. Zawiera teksty dwóch ustaw: Organizacja Sądownictwa Cywilnego z dnia 13 maja 1808 roku;
Organizacja Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu (1841). Naddarcie górnej krawędzi
grzbietu, nieaktualne pieczątki i nalepki własnościowe, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

437. Segel Binjamin. Die polnische Judenfrage. Berlin 1916. Nibelungen Verlag,
s. 160, 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Sprawa żydowska w Polsce w opracowaniu galicyjskiego pisarza, dziennikarza i etnologa Beniamina Segela (1886-1931), w tym czasie osiadłego w Berlinie, autora wielu artykułów o tematyce
żydowskiej w tamtejszej prasie. W treści m.in.: Żydzi na polskich terytoriach i ich emancypacja narodowa; Autonomia narodowa dla Żydów; Podbój Warszawy przez Żydów; Niemcy i Żydzi w Polsce;
Sprzeczność idei syjonizmu i polityki autonomii narodowej; Podsycanie nienawiści między Polakami
i Żydami w interesie caratu. Ubytki narożników i grzbietu okł. uzupełnione pap., zażółcenia, poza tym
stan dobry.
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435. S. Sawicki. Rys krótki historyi. 1818.

436. Przepisy Królestwa. 1867.

438. Sikorski Władysław. Nad Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej wojny
1920 roku. Wydanie drugie. Lwów - Warszawa - Kraków 1928. Wydawnictwo
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VII, [1], 275; map rozkł. 8, tabl. rozkł.
7, 25,5 cm, opr. wyd. brosz.
150,Szczegółowe studium wojny polsko-sowieckiej 1920 roku wraz z atlasem ilustrującym działania wojenne, spisane przez gen. Władysława Sikorskiego (1881-1943), ówczesnego dowódcę 5-tej Armii.
Zawiera m.in. rozdziały: Pochód na Warszawę; Tajemnica i znaczenie polskiego zwycięstwa nad Wisłą
1920 roku (uchroniło Europę przed komunizmem). Egzemplarz nieprzycięty. Niewielkie zabrudzenia
i naderwania opraw, podklejone przedarcia map, poza tym stan dobry.

439. Skałkowski Adam Mieczysław. Jan Henryk Dąbrowski (1755-1818). Część I. U schyłku dni Rzeczypospolitej (1755-1795). Warszawa 1904. Skład główny w Księgarni
Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], XII, 409, [2], 23,5 cm, oryg. okł. brosz.
90,Rozprawa doktorska Adama Mieczysława Skałkowskiego (1877-1951), historyka, ucznia Szymona
Askenazego, znakomitego napoleonisty, poświęcona Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu. Ukazała się
w ramach serii „Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych”, wydawanej w latach 1902-1919 przez
Szymona Askenazego. Na końcu – Pisma Henryka Dąbrowskiego, obszerne przypisy oraz indeks.
Blok nierozcięty i nieobcięty. Drobne zabrudzenia opr., poza tym stan bardzo dobry.

440. Skarżyński Stanisław. Na RWD-5 przez Atlantyk. Warszawa 1934. Wydawnictwo
Aeroklubu R.P. Nakładem Lucjana Złotnickiego, s. 192, mapa rozkł., tabl. ilustr. 21
(w tym kolorowe), ilustr. w tekście (wklejane), 24,5 cm, opr. wyd., pł.
140,-
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440. Ilustracja St. Ostoi-Chrostowskiego. 1934.

441. Kodex handlowy. 1808.

Relacja z podróży lotniczej kapitana pilota Stanisława Skarżyńskiego (1899-1942), w trakcie której
jako pierwszy Polak przeleciał nad Atlantykiem. Transatlantycki lot odbył w maju 1933 r., pilotując samolot turystyczno-sportowy polskiej konstrukcji RWD-5bis. Startując z Saint-Louis w Senegalu
i lądując w Maceió w Brazylii, pokonał 3 582 km i ustanowił światowy rekord odległości w klasie
samolotów turystycznych o masie własnej do 450 kg. Książka bogato ilustrowana zdjęciami i humorystycznymi rysunkami. Opr. wyd.: granatowe pł. z tłocz., ilustr. na przednim licu. Ilustracja w drzeworycie
St. Ostoi-Chrostowskiego. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan bardzo dobry.

441. Skorochód-Majewski Walenty (tłum.). Kodex handlowy z zlecenia JWgo Ministra Sprawiedliwości, przetłumaczony przez […] wezwanego iako Notaryusza
Publicznego. Warszawa 1808. W Drukarni Zawadzkich, s. [8], 236, 16, 17,5 cm,
opr. z epoki, płsk.
500,Z księgozbioru Walentego Macieja Lalewicza (wpis). Wydanie 1. Przekład francuskiego kodeksu
handlowego, dokonany na zlecenie ministra sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego Feliksa Łubieńskiego przez Walentego Majewskiego (1764-1835), notariusza publicznego, badacza starożytności słowiańskich. Kodeks podzielony na cztery księgi: O handlu w ogólności; O handlu morskim; O upadkach
i bankructwach; O rozciągłości władzy trybunału handlowego. Na k. tyt. wpis własnościowy Walentego
Macieja Lalewicza (ok. 1760-po 1815), nobilitowanego mieszczanina warszawskiego, prawnika, adwokata, zaangażowanego w przygotowanie reform ustrojowych w okresie Sejmu Czteroletniego,
deputowanego z VIII okręgu miasta Warszawy na sejm Księstwa Warszawskiego 1809 r. Zaznaczenia piórem w tekście. Drobne ubytki skóry grzbietu, otarcia pap., miejscami ślady po owadach.
Stan dobry.

442. Smoleński Władysław. Dzieje narodu polskiego. Wykład popularny na podstawie ostatnich badań naukowych. Cz. 1–4 (w 2 wol.). Warszawa 1898. Drukarnia
Granowskiego i Sikorskiego. Cz. 1: k. [2], s. 3-196; pięć rozkładanych map; cz. 2:
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442. W. Smoleński. Dzieje narodu polskiego. 1898.
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443. S. Smolka. Mieszko Stary. 1881.

k. [2], s. 3-160, [2]; 1 mapa rozkł. Cz. 3: k. [2], s. 3-198, [2]; 1 mapa rozkł., cz. 4,
k. [1], s. 3-192, k. [1];1 mapa rozkł., 17,5 cm, oprawa płsk z tłocz. i złoc. 360,Wydanie 1. Historia Polski autorstwa Władysława Smoleńskiego herbu Zagłoba (1851-1926), historyka,
profesora Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciela tzw. warszawskiej szkoły historycznej. Dzieło,
obejmujące historię ziem polskich od słowiańszczyzny do upadku powstania styczniowego i represji
popowstaniowych, napisane zostało jako protest przeciwko lojalistycznym nastrojom kół konserwatywnych, które swoją kulminację znalazły w czasie wizyty w Królestwie Polskim cara Mikołaja II w 1898 r.
Dzieło zawiera 8 rozkładanych map Polski oraz liczne tablice genealogiczne rodów panujących
na ziemiach polskich, a także znamienitszych rodów magnackich. W cz. 1 kilka kart podklejonych
paskami papieru ze szkodą dla tekstu, mapki z przyciętym dolnym marginesem, w cz. 3 zagnieciona
mapka. Liczne przekreślenia i notatki ołówkiem i ślady kredek, poza tym stan dobry.

443. Smolka Stanisław. Mieszko Stary i jego wiek. Warszawa 1881. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. XXXI, [1], 544, [2], tabl. barwna 1, tabl. genealog. 1 (rozkł.), 22 cm,
opr. z epoki płsk z tłocz. i złoc.
150,Wydanie 1. Jedno z najważniejszych dzieł w dorobku Stanisława Smolki (1854-1924), profesora Uniwersytetu we Lwowie, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, znawcy dziejów Polski piastowskiej, współtwórcy krakowskiej szkoły historycznej. Z portretem Mieszka oraz „Tablicą genealogiczną
Piastów” i „Tablicą genealogiczną książąt ruskich Rurykowiczów”. Praca odznaczona nagrodą przez
Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. Z księgozbioru Bolesława Markowskiego (1862-1936),
polskiego prawnika, ekonomisty, polityka, uczonego, działacza samorządowego II Rzeczypospolitej
(podpis). Nieaktualne znaki własnościowe. Niewielkie przetarcia oprawy, zażółcenia papieru, liczne
podkreślenia i dopiski ołówkiem, poza tym stan dobry.

444. Sokołowski August. Dzieje Polski ilustrowane. Na podstawie najnowszych badań
historycznych. Z ilustracyami oraz reprodukcyami z obrazów Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Franciszka Smuglewicza, Walerego Eljasza, Juljusza Kossaka
i innych mistrzów polskich. T. 1-5 (w 5 wol.). Warszawa 1899-1901. Nakładem
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444. A. Sokołowski. Dzieje Polski ilustrowane. 1899-1901.

Towarzystwa „Wiek”, s. [6], 306, ilustr. w tekście 399; [4], 340, ilustr. w tekście
388; [6], 402, ilustr. w tekście 448; [4], 436, ilustr. w tekście 431; [4], 612, ilustr.
w tekście 669, 33,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
1800,Monumentalne, jedno z pierwszych w historiografii ogólnych ujęć dziejów Polski, napisane
przez Augusta Sokołowskiego (1846-1921), historyka, wydawcę źródeł, badacza dziejów Polski. Zawiera: T. 1 – Epoka piastowska od pradziejów słowiańskich do małżeństwa Jadwigi z Władysławem
Jagiełłą; T. 2 – Epoka Jagiellońska do śmierci Kazimierza Jagiellończyka; T. 3 – Epoka Jagiellońska
od panowania Jana Olbrachta do śmierci Zygmunta Augusta; T. 4 – Od bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta do śmierci Władysława IV Wazy; T. 5 – Od panowania Jana Kazimierza do ostatniego
rozbioru Polski. Dzieło imponuje ogromem zebranego materiału ilustracyjnego, we wszystkich tomach
umieszczono ponad 2200 ilustracji. Efektowna oprawa wydawnicza: płótno w kolorze brązowym,
wzdłuż grzbietu złocona tytulatura i numeracja tomu, na licu złocony portret św. Jadwigi jako królowej Polski (według obrazu Jana Matejki). Niewielkie przetarcia opraw, charakterystyczne zażółcenia
papieru, w części tomów luźne karty, ślady atramentu, poza tym stan dobry.
Lit.: W. Łysiak, Empireum…, t. 1, s. 147.

445. Sokołowski August. Dzieje Polski ilustrowane. T. I-IV (w 4 wol.). Wiedeń 18961901. Nakład Maurycego Perlesa, s. [4], 310, tabl. rozkł. 3; [6], 311-664, tabl.
rozkł. 1; [7], 665-1067; X, 1068-1857, 25 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc., brzegi
kart. marm.
460,Wydanie 1. Jedno z pierwszych ogólnych ujęć dziejów Polski, napisane przez Augusta Sokołowskiego
(1846-1921), historyka, wydawcę źródeł, badacza dziejów Polski. Zawiera: T. 1 Epoka piastowska od
pradziejów słowiańskich do małżeństwa Jadwigi z Władysławem Jagiełłą; T. 2 Epoka Jagiellońska do
śmierci Kazimierza Jagiellończyka; T. 3 Epoka Jagiellońska od panowania Jana Olbrachta do śmierci
Zygmunta Augusta; T. 4 Od bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta do śmierci Władysława IV
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447. J. Stemler. Bibljoteka Ilustrowanych Wykładów Oświatowych. 1929.

Wazy. W roku 1901 wyszedł jeszcze tom 5 (Od panowania Jana Kazimierza do ostatniego rozbioru
Polski). Efektowna oprawa wydawnicza projektu Henryka Rauchingera (1848-1942), austriackiego
malarza polskiego pochodzenia, sygnowana na licach monogramem „H.R 1895”. Trzy pierwsze tomy
w płótno brązowe, czwarty w niebieskie z ilustracjami na licach. Przetarcia opraw, nieaktualne wpisy
i pieczątki własnościowe, w tekście miejscami charakterystyczne zaplamienia, k. ze spisem treści
w t. IV przycięta, poza tym stan dobry.

446. [Stan wojenny]. Stawka w grze. Gazeta Plakatowa. Fakty i komentarze. Nr 1.
Warszawa, b.r. [1982]. Wydawnictwo Wydziału Informacji KC PZPR. Druk barwny
o wym. 84 x 62,5 cm.
400,Pierwszy numer propagandowego dwutygodnika, ukazującego się w formie plakatu. W części
górnej mapa Rzeszy Niemieckiej z naniesionymi współczesnymi granicami Polski, opatrzona komentarzem, że „nasze miejsce jest dziś w systemie państw socjalistycznych w Układzie Warszawskim”.
Poniżej liczne teksty, obnażające „prawdziwe” motywy polityki Zachodu, na szerokim tle historycznym,
od 1939 r.(„Próby demontażu systemu socjalistycznego mają długą historię”). Cytaty z tekstów m.in. prezydenta USA Ronalda Reagana, Jacka Kuronia, Leszka Moczulskiego. Ślady składania, papier pożółkły,
poza tym stan dobry. Rzadkie – pomimo dużego nakładu zachowało się niewiele egzemplarzy.

447. Stemler Józef. Bibljoteka Ilustrowanych Wykładów Oświatowych [zespół 5 broszur
w formie bloczków]. Warszawa 1929. Składano w Drukarni Polskiej Macierzy
Szkolnej, k. 43, [1]; 47, [1]; 40; 40; 35, 17,5 cm, oryg. okł. brosz.
180,Tekst wykładów edukacyjnych w formie komentarza do przeźroczy wydawanych przez Polską Macierz
Szkolną. Broszury z dwóch cyklów – „Prawda o Polsce”: „Polacy na szlakach świata”, „Kto najlepiej
w Polsce rządził? (Spojrzenie w przeszłość Polski)”; „Świat i ludzie”: „O ludziach dawnych i dzisiejszych”, „Jak żyją ludzie na świecie”, „O tajemnicach ziemi”. Józef Stemler (1888-1966), pedagog,
dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej. Stan dobry.

448. Sujkowski Antoni. Geografia ziem dawnej Polski. Z 204 ilustracjami i 48 mapami. Wydanie drugie. Warszawa 1921. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie,
s. VIII, 420, mapy i wykresy rozkł., ilustr. w tekście, 28 cm, opr. wyd. ppł. z tłocz.
i złoc.
240,Na wstępie krótka analiza nowego podziału granic w Europie (zgodnie z którym „wola Europy zachodniej w jakiemś niepojętem zaślepieniu tak dalece opiekowała się Niemcami, że rdzenne ziemie
mazurskie i śląskie oddała na próbę głosowania”). W części ogólnej – ziemie, rzeki, przyroda,
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449. K. Szajnocha. Jadwiga i Jagiełło. 1902.

450. J. Szujski. Historia polska. 1880.

a także kultura polska. W części szczegółowej – opis Śląska, Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski i Mazowsza, Pojezierza Prusko-Mazowieckiego, Małopolski, Podola, Wołynia, Ukrainy oraz Litwy. Oprawa
sygn. ślepym tłokiem: „J. Recmanik, Warszawa, Nowy Świat 55”. Pęknięcie grzbietu, przetarcia
oprawy, pieczątki księgarskie („Józef Morys, Księgarnia i skład papieru, Siemianowice G-Ś.”), poza tym
stan dobry.

449. Szajnocha Karol. Jadwiga i Jagiełło. 1374-1413. Opowiadanie historyczne.
Cz. 1-7 (w 3 wol.). Warszawa 1902. Drukarnia A. T. Jezierskiego, s. 184, 159, [1],
168; 168, 160; 160, 143, [1], 18,5 cm, opr. płsk z epoki z tłocz. i złoc.
460,Opisana barwnym językiem historia panowania Jadwigi i Władysława Jagiełły. Jedna z najważniejszych
prac historycznych Karola Szajnochy (1818-1868), historyka, publicysty, pisarza, kustosza Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Jego prace cieszyły się dużym zainteresowaniem i stały
się źródłem inspiracji twórczej dla wielu polskich pisarzy (m.in. H. Sienkiewicza). Oprawa z epoki:
brązowe półskórki z tytulaturą, numeracją tomów i złoceniami. Niewielkie przetarcia opraw, stan bardzo
dobry. Ładny egzemplarz.

450. Szujski Józef. Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście. Warszawa 1880. W Drukarni J. Bergera, s. [4], VI, [2], 428, 22,5 cm, opr. z epoki płsk
z tłocz. i złoc., górne obcięcie kart złocone.
240,Wydanie 1. Synteza dziejów Polski piórem Józefa Szujskiego (1835-1883), reprezentanta krakowskiej
szkoły historycznej. Zawiera omówienie dziejów od początków państwa aż do trzeciego rozbioru.
W pracy tej Szujski przedstawił swój pogląd na dzieje Polski, w opozycji do poglądów Joachima
Lelewela i jego kontynuatorów. Rozwinął fundamentalną dla szkoły krakowskiej teorię samo zawinionego upadku Polski. Jedno z najważniejszych dzieł XIX-wiecznej historiografii polskiej. Oprawa
w brązowy sześciopolowy płsk z epoki; w jednym z pół tłoczona i złocona tytulatura, w pozostałych
zdobienia oraz superekslibris literowy „E. W.”, papier wyklejek marmurkowany. Nieaktualna pieczątka
własnościowa. W tekście podkreślenia i marginalia ołówkiem, zaplamienia, ostatnich kilkanaście stron
ze śladami zalania marginesu, ostatnie karty reperowane z niewielką szkodą dla tekstu, brak ostatniej
strony. Stan ogólny dobry.
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451. Szujski Józef. Opowiadania i roztrząsania historyczne (pisane w latach 18751880). Warszawa 1882. Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [8], 414, 21 cm, opr. płsk
z tłocz. i złoc.
180,Zbiór szkiców historycznych Józefa Szujskiego (1835-1883), najbardziej reprezentatywnej postaci tzw.
krakowskiej szkoły historycznej. Zawiera m.in. rozprawy: Charakterystyka Kazimierza Wielkiego; Maćko
Borkowicz, wojewoda poznański i pierwsza konfederacja rycerska r. 1352; Warunki traktatu kaliskiego r. 1343; Ludwik Węgierski i bezkrólewie po jego śmierci; Jeszcze o elekcji w epoce Jagiellonów;
Stanowisko Długosza w historiografii europejskiej. Na grzbiecie superekslibris literowy „E.P.” Przetarcia
oprawy, nadpęknięcie dołu grzbietu, przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

452. Szymanowski Józef. Pamiętniki jenerała. Wydał Stanisław Schnür-Pepłowski.
Lwów 1898. Nakładem Rodziny Jenerała, s. 167, [3], portret 1, 23 cm, opr. z epoki
ppł., zach. przednia okł. brosz.
300,Pamiętniki gen. Józefa Szymanowskiego (1779-1867), szwoleżera Gwardii, oficera armii Księstwa
Warszawskiego, uczestnika kampanii napoleońskich, generała brygady powstania listopadowego.
Główną część pamiętników stanowią wspomnienia z kampanii 1806-1814 r., na końcu przedrukowano nieukończoną rozprawę generała pt.: „Książę Adam Czartoryski”. Przed tekstem portret autora.
„Wspomnienia jenerała, obejmujące czas między rokiem 1806-1814 przedstawiają zaokrągloną całość, wielce oryginalną i mnóstwo ciekawych zawierającą szczegółów z doby napoleońskich wojen”
(z przedmowy wydawcy). Papier kruchy, blok lekko poluzowany, nieaktualne pieczątki własnościowe,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

453. Tokarzewski Szymon. Katorżnicy. Obrazki syberyjskie. Warszawa b.r. [1912].
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 213, [2], 18 cm, opr. późniejsza, pł.
120,Szkice o zesłańcach syberyjskich autorstwa Szymona Tokarzewskiego (1821-1900), powstańca, uczestnika spisku ks. Ściegiennego, dwukrotnie zesłanego na katorgę na Syberii, który pozostawił po sobie
obszerne pamiętniki, wydane w 10 tomach po jego śmierci. Stan bardzo dobry.

454. Trocki Lew. Historia rewolucji rosyjskiej. Rewolucja lutowa. Autoryzowany przekład z rosyjskiego Stanisława Łukomskiego. Warszawa 1932. Nakładem Spółki
Wydawniczej „Bibljon”, s. [4], 425, [7], 22,5 cm, opr. z epoki, pł.
140,Szczegółowa historia rewolucji lutowej („która była tylko powłoką, otaczającą tkwiące w jej wnętrzu
jądro rewolucji październikowej”). Dzieło autorstwa Lwa Trockiego (właśc. Lejba Bronsztejna, 18791940), jednego z przywódców rewolucji i twórców Związku Sowieckiego, komisarza ludowego spraw
zagranicznych, zamordowanego z rozkazu Stalina w Meksyku. Praca napisana w latach 1930-1931
na wygnaniu w Konstantynopolu, po deportowaniu Trockiego za działalność kontrrewolucyjną. Opr.:
czerwone pł., tłocz. i złoc., w dolnej partii grzbietu superekslibris literowy „E.W.” Drobne przetarcia
opr., poza tym stan bardzo dobry.

455. Twardowski Bolesław. Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794. 16 tablic obejmujących 105 figur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza. Podług
materiałów zebranych przez Władysława Bartynowskiego kopiował K. Wawrosz.
Z dodaniem 6 tablic rysowanych podług źródeł współczesnych przez Walerego
Eljasza. Ogółem 22 tablice z dokładnemi objaśnieniami. Poznań 1894. Nakładem
Księgarni Katolickiej, s. 90, [2], tabl. ryc. 21 (litografie), ilustr. w tekście, 27,5 cm,
opr. wyd. ppł. z naklejoną litografią na licu.
300,Część tekstowa zawiera obok rysu historycznego m.in.: Imienny spis wojskowych z powstania kościuszkowskiego; Wykaz osób przez Kościuszkę obdarzonych z wymienieniem odebranych upominków (tu
m.in. nagrodzeni słynnymi złotymi obrączkami „Ojczyzna obrońcy swemu”); Objaśnienia tablic wojsk
Kościuszki. Na 22 litografowanych tablicach (21 tablic na końcu + tablica naklejona na licu oprawy)
przedstawiono wizerunki ważniejszych dowódców oraz mundury poszczególnych formacji woj-
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454. L. Trocki. Rewolucja rosyjska. 1932.

455. B. Twardowski. Wojsko Polskie Kościuszki. 1894.

skowych z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej. Tablice wg rysunków Michała Stachowicza (17681825), „malarza krakowskiego, który żył za czasów Kościuszki” oraz Walerego Eljasza-Radzikowskiego
(1841-1905), malarza, fotografa, popularyzatora Tatr i Zakopanego. Rysował Karol Wawrosz (1860-?),
malarz i rysownik krakowski, we współpracy z Władysławem Bartynowskim (1832-1918), krakowskim
antykwariuszem, bibliofilem i współzałożycielem Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie. Otarcia
oprawy, blok poluzowany, ubytki dwóch kart (ze stronami 7-10, ze szkodą dla tekstu), uszkodzenie
s. 17/18, pieczątki, poza tym stan dobry.

456. Tygodnik Illustrowany. Pismo obejmujące ważniejsze wypadki spółczesne, życiorysy znakomitych ludzi, zabytki i pamiątki krajowe, podróże, powieści i poezje.
Rocznik 1861. T. III, nr. 67-92 i T. IV, nr. 93-118. Warszawa 1861. Nakładem
i drukiem Józefa Ungra, s. [2], 248, tabl. ryc. 1 (drzeworyt sztorcowy, w ramach
paginacji), liczne ryc. w tekście (drzeworyty sztorcowe); s.[2], 252, liczne ryc.
w tekście (drzeworyty sztorcowe), 39 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
1200,Rocznik (dwa półroczniki III i IV) od 1 stycznia do 28 grudnia 1861 r. Kompletny tom jednego
z najbardziej popularnych w XIX w. tygodników polskich. Bogato ilustrowany z licznymi, nierzadko
całostronicowymi drzeworytami sztorcowymi w tekście. Bogate działy z dziedziny historii, literatury
i nauki. Biogramy wybitnych polskich postaci historycznych – arystokracji, wodzów, luminarzy sztuki
i nauki, zaopatrzone w ryciny z ich portretami. Ważne źródło do historii lat 60. XIX w. Numer początkowy poprzedzony całostronicowym drzeworytowym frontispisem, wszystkie pozostałe zaś rozpoczynają
się pięknymi widokami Warszawy. Tom zawiera wiele widoków miast (m.in.: Częstochowy, Gdańska,
Gniezna, Janowca nad Wisłą, Kowna, Lwowa, Odessy, Poznania, Wilna, Wrocławia, Warszawy, Czerska, Pieskowej Skały); życiorysy sławnych ludzi (m.in. K. Hartknocha, J. Ossolińskiego, M. Bielskiego
i H. Kołłątaja wraz z portretami); artykuł „Ostatnie chwile Kościuszki w Solurze” wraz z widokami
miasta; „Pomniki Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego w Ameryce”; szkic Cypriana Norwida „Mecenas” (przysłany przez autora z Paryża), a także ilustracje prezentujące tradycję sarmacką
(kostiumy staropolskie, tańce, zwyczaje itp.) oraz typy ludowe. Przetarcia i ubytki oprawy, miejscami
zażółcenia papieru i ślady zagięć stron, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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456. Tygodnik Illustrowany. Rocznik 1861.

457. J. Tyszkiewicz. Eurazja. 1928.

457. Tyszkiewicz Józef. Eurazja. Warszawa 1928. Druk. Jan Świętoński i S-ka, s. 189,
[2], 19,5 cm, oryg. okł. brosz.
90,Historyczno-filozoficzna rozprawa komentująca ówczesne stosunki społeczno-polityczne, pisana z perspektywy ultrakonserwatywnej i antysemickiej, bazująca bardziej na teoriach spiskowych niż na analizie
historycznej. Blok nieobcięty. Zagniecenia i defekty okł., stan dobry.

458. Uwaga! Uwaga! Podajemy komunikat wojenny: komunikaty wojenne krajowe
i zagraniczne oraz głosy prasy i radia Paryż, Londyn, Berlin, Warszawa (Seria
Warszawska, t. 1). Warszawa 1940. Wydawnictwo Nowoczesne, s. 63, ilustr.
w tekście, 20 cm, opr. wyd. brosz.
60,Propagandowa broszura wydana przez niemieckich okupantów, kreśląca degrengoladę polskiej
polityki przedwojennej chodzącej na pasku państw zachodnich (Anglii i Francji), której skutkiem była
słabość polskich sił zbrojnych i ich totalna klęska we wrześniu 1939 r. Ukazano również „zakłamane” komunikaty wojenne podawane przez władze polskie, francuskie i angielskie w trakcie kampanii
wrześniowej (zestawione z informacjami sztabu III Rzeszy). Pieczątka własnościowa, stan dobry.

459. Walewski Antoni. Historya wyzwolonej Rzeczypospolitej wpadającej pod jarzmo
domowe za panowania Jana Kazimierza (1655-1660). T. 2. Kraków 1872. Nakładem Towarzystwa Nauk. Krak. Z Fundacji Księcia Jerzego Romana Lubomirskiego.
Druk. Uniwersytecka, s. [2], 336, 66, LXXXVIII, XX, 22,5 cm, opr. ppł.
240,Całość obejmowała dwa tomy. Oferowany tom obejmuje lata 1657-1661. Historia Polski czasów potopu
szwedzkiego. Dzieje walki stronnictwa francuskiego ze stronnictwem habsburskim o przeprowadzenie
jeszcze za życia Jana Kazimierza elekcji jego następcy. Na końcu, z osobną paginacją, inna praca
autora: „Dumanie Polaka nad pięcioletniemi (1655-60) dziejami narodu i ich bezpośrednimi (r. 1661)
wynikami”. Nieliczne rdzawe plamki i zabrudzenia papieru. Stan ogólny dobry.
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459. A. Walewski. Historya Rzeczypospolitej. 1872.

460. L. Wegner. Dzieje dnia 3 i 5 maja 1791.

460. Wegner Leon. Dzieje dnia trzeciego i piątego maja 1791. Zestawił… Poznań
1865. Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Czcionkami N. Kamieńskiego
i Spółki, s. 409, [3], 26 cm, opr. współcz. płsk z bogatymi złoc. i tłocz., zach. okł.
brosz.
750,Zbiór materiałów dotyczących genezy i ustanowienia Konstytucji 3 Maja opracowany przez Leona
Wegnera (1824-1873), poznańskiego historyka, prawnika i działacza społecznego. W pierwszej części autor przedstawił sytuację polityczną Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim oraz szczegółowo
opisał wydarzenia z 3 i 5 maja 1791 r. W części drugiej opublikował szereg dokumentów z epoki
(m.in.: Zasady do formy rządów z 24 grudnia 1789; Odezwę do narodu posła kaliskiego Jana Suchorzewskiego; Uwagi Dyzmy Bończy-Tomaszewskiego nad Konstytucją i rewolucją dnia 3 maja;
Mowę Hieronima Strojnowskiego o Konstytucji rządu ustanowionej dnia 3 i 5 maja r. 1791). W części
końcowej teksty trzech konstytucji polskich: Konstytucji 3 Maja; Konstytucji Księstwa Warszawskiego
z 1807 r. oraz Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r. Efektowna oprawa w szeroki oliwkowy
półskórek (sygn. nalepką „Introligator Marek Świda”), grzbiet podzielony zwięzami wypukłymi na
pięć pól, w dwóch polach czerwone szyldziki z tytulaturą, w pozostałych tłoczenia i złocenia. Nieaktualna pieczątka własnościowa. Drobne zabrudzenia k. tyt., podkreślenia ołówkiem, poza tym stan
bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

461. [Wersalski traktat]. Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi
i stowarzyszonemi a Niemcami podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Protokół podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r. Warszawa lipiec 1919. Wydanie
tymczasowe. Biuro Prac Kongresowych. Druk W. Piekarniaka, s. 213, dwie mapy
rozkł. 100 x 70 cm oraz 70 x 93 cm, 34 cm, opr. ppł., zach. okł. brosz.
240,-
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462. M. Wieliczko. Albumy. 1931-1933.

464. Wojna rosyjsko-turecka. 1828.

Jedno z wczesnych, polskich wydań tekstów traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową,
podpisanego 28 czerwca 1919 r. Na początku zamieszczono „Warunki pokoju”, gdzie wymieniono
reprezentantów wszystkich stron (w imieniu Polski Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski). Następnie pomieszczono zapisy o powołaniu Ligii Narodów, w kolejnych częściach artykuły o nowym
ładzie europejskim, w tym o granicach Niemiec z Polską, o uznaniu zupełnej niepodległości Polski,
o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach, a także o utworzeniu Wolnego
Miasta Gdańsk. Na końcu traktat dotyczący Polski (o „przywróceniu Narodowi Polskiemu niepodległości, której był niesprawiedliwie pozbawiony”). Na doklejonych na końcu mapach: zachodnie granice
Polski (wraz z terenami, o losach których ma zadecydować plebiscyt) oraz Gdańsk i okolice
(wg katalogu BN w tej edycji nie dołączano map). Drobne zabrudzenia, uszkodzenia zach. okł. brosz.
oraz map, poza tym stan dobry. Rzadkie w tej edycji.

462. Wieliczko Maciej. Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów. Warszawa 1931. Nakład Bibljoteki Albumów
i Reprodukcji, s. 257, [1], tabl. barwna 1, tabl. rozkł. 1, liczne ilustracje w tekście, oraz:
Wieliczko Maciej. Polska w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918-1926. Pamiątkowy
zbiór fotografji i dokumentów. Warszawa 1933. Nakładem Drukarni i Introligatorni
„Twór”, s. 317, tabl. barwna 1, liczne ilustr. w tekście, obie poz.: 34 cm, opr. wyd.
pł. z tłocz. i złoc.
600,Poz. 1. Album przedstawiający działania żołnierzy polskich na wszystkich frontach I wojny światowej,
ze szczególnym uwzględnieniem walk Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. Na rozkładanej
tablicy podobizny ważniejszych odezw, obwieszczeń i rozporządzeń z lat 1914-1918. Poz. 2. Album
ilustrujący najważniejsze wydarzenia historii Polski z lat 1918-1926 (m.in.: Odzyskanie niepodległości;
Obrona Lwowa; Walki niepodległościowe lat 1919-1921; Wojna polsko-sowiecka 1920 r.; Sprawa
Śląska; Gabinety polityczne II Rzeczypospolitej; Przewrót majowy). Efektowne oprawy wydawnicze
w dwóch różnych wersjach kolorystycznych z wytłoczoną na licach półplastyczną ilustracją symboliczną.
Niewielkie przetarcia opraw, miejscami przebarwienia papieru. Stan dobry.
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463. 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.
60,Historia organizacji i przebiegu zawodów lotniczych Challenge, 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 Challenge, 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.

464. [Wojna rosyjsko-turecka]. Valentini Georg Wilhelm von. Précis des dernières
guerres des Russes contre les Turcs, avec des considérations militaires et politiques. Paris (Paryż) – Leipzig (Lipsk) 1828. Schubart et Heideloﬀ, Firmin Didot,
Ponthieu, Michelsen, s. VI, [2], 240, [1], plany i mapy 4 (miedzioryty rozkł.),
20,5 cm, opr. z epoki, płsk.
400,Historia ósmej wojny rosyjsko-tureckiej (1806-1811) wywołanej przez Imperium Osmańskie chcące
wykorzystać osłabienie i wyczerpanie militarne Rosji w okresie wojen napoleońskich w celu odzyskania
ziem utraconych w poprzednich konfliktach (działania zakończyły się jednak ponowną klęską Turcji i dalszymi stratami terytorialnymi). Opis działań wojennych poprzedzony charakterystyką sytuacji państwa
sułtanów w XVIII w. Autorem był Georg Wilhelm von Valentini (1775-1834), pruski generał porucznik,
uczestnik bitew pod Jeną, Wagram, Bitwy Narodów pod Lipskiem i pod Waterloo, pisarz i teoretyk
wojskowy. Na kunsztownie wykonanych planach przestawiono teatr działań wojennych i oblegane
twierdze, m.in. w Szumieniu, Ruszczuku (obecnie Ruse). Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc.,
na licach pap. marm., brzegi k. barw. Na. k. tyt. podpis własnościowy Stanisława Grabowskiego
(1780-1845), syna naturalnego Stanisława Augusta, ministra Komisji Rządowej Królestwa Polskiego.
Otarcia opr., miejscami drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

465. [Wojsko Polskie we Francji]. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w wykonaniu
decyzji Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wojskowych oraz na zasadzie
układu, podpisanego między Polską i Francją w dniu 9 września 1939, ogłaszam,
co następuje ... Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej. Paryż, dnia 5 października
1939 r. Imp S.N.I.E., 80 x 60 cm.
400,Afisz. Odezwa ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu Juliana Łukasiewicza (1892-1951)
w sprawie mobilizacji obywateli polskich przebywających we Francji, wzywająca do stawienia się
przed komisją poborową w Lons-le-Saunier w departamencie Jura, w dniu 23 października 1939 r.
Tekst równoległy w języku polskim i francuskim (druk uzupełniany ręcznie). Ślady składania, ubytki
pap. uzupełnione, poza tym stan dobry.

466. Wójcicki Kazimierz Władysław. Przysłowia narodowe z wyjaśnieniem źródła
początku oraz sposobu ich użycia. Okazujące charakter, zwyczaje i obyczaje,
przesądy, starożytności i wspomnienia ojczyste. Warszawa 1830. Nakładem
Hugues et Kermen, s. [4], 222, [2]; 290, [4]; [2], 247, [4], adl.
Wójcicki Kazimierz Władysław. Starożytne przypowieści z XV, XVI i XVII wieku.
Warszawa 1836. Nakł. autora, s. [4], VI, [2], 240, [1], adl., 18 cm, jednolite opr.
z epoki, płsk (2 woluminy).
2400,Poz. 1. Wydanie 1. Pierwsza drukowana książka w dorobku Kazimierza Władysława Wójcickiego
(1807-1879), historyka literatury, wydawcy. Dzieło dedykowane ks. Adamowi Czartoryskiemu. Praca
zawiera w każdym tomie kilkadziesiąt przysłów (w układzie alfabetycznym) z obszernymi objaśnieniami. Poz. 2. Wydanie 1. Zbiór dawnych przypowieści i przysłów polskich, wyjętych m.in. z dzieł
Rysińskiego (XVI w.) i Knapskiego (XVII w.), będący swoistego rodzaju uzupełnieniem wydanych przez
autora „Przysłów narodowych”. Opr.: brązowe płsk z szyldzikami, na licach pap. marm. Nieaktualne
noty własnościowe. Drobne zabrudzenia opr. i pap., wycięty fragment k. tyt. t. 2, poza tym stan dobry.
Ładny egzemplarz.
(Patrz tablica XXVI)
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466. K. Wł. Wójcicki. Przysłowia narodowe. 1830.

467. J. Wybicki. Pamiętniki. 1881.

467. Wybicki Józef. Pamiętniki […] senatora wojewody Królestwa Polskiego. Lwów
1881. Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, s. VII, 264, 19 cm, opr.
z epoki, płsk.
180,Z księgozbioru Jana Czerneckiego (ekslibris). Pamiętniki Józefa Wybickiego (1747-1822), czołowego działacza politycznego w okresie wojen napoleońskich, legionów, Księstwa Warszawskiego
i Królestwa Kongresowego, publicysty, autora „Mazurka Dąbrowskiego”. Opr.: brązowy płsk, na licach
pł. Na przedniej wyklejce ekslibris (ryt. Witold Chomicz) Jana Czerneckiego (1871-1955), wydawcy,
fotografa, księgarza. Inne podpisy i pieczątki, w tym biblioteki Instytutu Polsko-Radzieckiego w Warszawie. Stan dobry.

468. [Wybory do Dumy w 1906 r. – Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne]. Do
Prawyborców 1-go okręgu miasta Warszawy, k. [1], 31,5 x 21,5 cm, ulotka;
Do Prawyborców 9-go okręgu miasta Warszawy, k. [1], 31,5 x 21,5 cm, ulotka; Do Prawyborców 10-go okręgu miasta Warszawy, k. [1], 31,5 x 21,5 cm,
ulotka.
180,Zespół trzech druków ulotnych z odezwą przygotowaną przez Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne
na pierwsze wybory parlamentarne w Imperium Rosyjskim w 1906 r., które miały zwiększyć autonomię Królestwa Polskiego. Wybory miały charakter dwustopniowy – uprawnieni wpierw wybierali
delegatów (dla Warszawy łącznie 83 przedstawicieli), którzy następnie spośród siebie wyłaniali dwóch
posłów mających brać udział w pracach Dumy w Petersburgu. SND anonimowo, bo w odezwie znajduje się tylko informacja, że za inicjatywą stoi „grono ludzi poważanych, nie baczących na to do jakiej
partyi lub do jakiego stanu kto należy”, wzywało wyborców wszystkich poszczególnych cyrkułów do
wskazywania kandydatur osób wymienionych w ulotce. Druki różnią się wyłączenie wyszczególnionymi
nazwiskami. Wśród kandydatów znaleźli się m.in.: Bolesław Prus (okr. 9), Konrad Prószyński (okr. 9),
Tadeusz Korzon (okr. 1), Jan Gadomski (okr. 10) oraz Henryk Sienkiewicz (okr. 9). W związku
z przygotowaniami do wyborów Sienkiewicz napisał sławny artykuł „Zjednoczenie Narodowe”,
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471. Pamiętnik generała J. Wysockiego. 1899.

473. Stan obecny kwestyi robotniczej. 1907.

w którym wzywał wszystkie stronnictwa do wspólnego zjednoczonego działania, krytykując jednocześnie ugrupowania lewicowe, dla których, wg Sienkiewicza, sprawy obyczajowe są ważniejsze
od dobra Ojczyzny (patrz poz. 539). Zagniecenia i drobne naderwania krawędzi, poza tym stan
bardzo dobry.

469. [Wybory 1928]. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Czy wiesz??? [Warszawa 1928]. Wydawnictwo Centralnego Biura Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem, k. [15], ilustracje, brosz.
60,Broszura wyborcza BBWR (bloku zrzeszającego partie, ugrupowania i stronnictwa popierające rządy
wprowadzone przez marszałka Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym) przygotowana na wybory
1928 r. Druk skierowany przede wszystkim do ludności wiejskiej i robotniczej, za pomocą ilustracji
i krótkich haseł pokazuje w propagandowy sposób sukces gospodarki kraju od 1926 r. w porównaniu
do wcześniejszego okresu rządów parlamentarnych. W kontekście wydawcy i treści broszury interesująca jest proweniencja egzemplarza wydanego z dubletów Archiwum Komitetu Centralnego
PZPR. Zagniecenia i postrzępienia krawędzi, poza tym stan dobry.

470. Wybór polskich pieśni narodowych. [Cz.] I. Warszawa 1905. B.w., s. 32,
10,5 cm, oryg. okł. brosz.
100,Tomik polskich pieśni patriotycznych i narodowych. Zawiera: Hymn narodowy („Boże! Coś Polskę...”);
Do Boga; Jeszcze Polska nie zginęła!; Pieśń Legionistów z r. 1798; Echo styczniowe; Więzień Sybirski;
Śpiew mogiły; Naprzód Warszawo!; Cześć młodzieży polskiej; Hej, Wołyńce. Na okładce broszurowej
patriotyczna kompozycja przedstawiająca trójdzielny herb Polski z okresu powstania styczniowego. Na
okładce i kartach ślady zagięć i punktowych odcisków, poza tym stan dobry. Rzadkie.

471. Wysocki Józef. Pamiętnik Generała [...] z czasów kampanii węgierskiej. (Z ilustracyami). Warszawa [1899]. Drukarnia „Biblioteki Dzieł Wyborowych”, s. 160,
tabl. ilustr. 5, 18 cm, opr. z epoki, płsk.
120,-
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474. Za kratami więzień i drutami obozów. 1927-1928.
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475. Rządy Repnina na Litwie. 1938.

Wspomnienia Józefa Wysockiego (1809-1873), uczestnika powstań listopadowego i styczniowego,
emigranta, członka Towarzystwa Patriotycznego, dowódcy utworzonego przez siebie Legionu Polskiego
w węgierskim zrywie wolnościowym okresu Wiosny Ludów (1848-1849). Będący demokratą Wysocki
prezentuje optykę często różną od opinii innych polskich dowódców biorących udział w powstaniu na
Węgrzech (w tym Józefa Bema i Henryka Dembińskiego). Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie
tłocz. i złoc. Stan bardzo dobry.

472. Z księgi szarych dni. 2 B.S.K. [Druga Brygada Strzelców Karpackich]. 3.
V. 1942 – 3. V. 1945; [Komitet red. Czesław Hanus i in.]. Rzym [po 1945]. Editrice
Sallustiana, s. 167, [1], portr. 2 (luzem), mapy 2, liczne fot. i ilustr. w tekście,
faksymilia, err. (luzem), 34 cm, opr. wyd. brosz.
120,Bogato ilustrowana jednodniówka poświęcona 2. Brygadzie Strzelców Karpackich, utworzonej na Bliskim Wschodzie, która weszła w skład 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Obejmuje m.in. liczne szkice
literackie i wspomnienia z Rosji sowieckiej i Palestyny, po walki frontowe we Włoszech. Na luźnych
tabl. portrety gen. Bronisława Ducha, dcy 2 BSK i gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza, z-cy dcy 2 Korpusu Polskiego. Kierownictwo literackie: Józef Żywina; okł. i opr. rys. Zygmunt Ochnio. Okładka po
reperacji, poza tym stan dobry.

473. Zagleniczny Jan. Stan obecny kwestyi robotniczej na zachodzie. Warszawa
1907. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, s. IV, 260, 18 cm, opr. z epoki,
płsk.
90,Praca prezentująca i analizująca uprawnienia i rozwiązania socjalne przysługujące robotnikom w państwach zachodnich (Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Stany Zjednoczone etc.) Jej autorem był Jan
Zagleniczny (1866-1931), chemik, działacz społeczny i polityczny związany z Narodową Demokracją, przemysłowiec, w okresie dwudziestolecia międzywojennego należący do finansowej elity kraju.
Opr.: ciemnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., na licach pł. Drobne otarcia, poza tym stan
bardzo dobry.
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474. Za kratami więzień i drutami obozów. Wspomnienia i notatki więźniów ideowych
z lat 1914-1921. Tom 1-2 (w 2 wol.). Zebrał i opracował Komitet Redakcyjny pod
przewodnictwem gen. bryg. Juljana Stachiewicza. Warszawa 1927-1928. Nakładem Komitetu Organizacyjnego Zjazdu b. Więźniów Ideowych z lat 1914-1921,
s. 315, [1], tabl. ilustr. 4, ilustr. w tekście; s. XL, 504, [6], tabl. ilustr. 8, ilustr.
w tekście, 23,5 cm, jednolite opr. pł.
180,Wydanie 1. Zawiera wspomnienia z okresu internowania i niewoli czołowych polskich wojskowych
(przede wszystkim legionistów) i polityków, uczestników walk o niepodległość, m.in.: Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka, Kazimierza Sosnkowskiego, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.
W tekście zamieszczono liczne dokumenty i źródła oraz bardzo bogaty materiał ilustracyjny. Opr.:
granatowe pł., tłocz. i złoc. tyt. Stan bardzo dobry.

475. 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. okł. brosz.
600,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.
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476. Barykada. Wydanie poranne. Pismo codzienne AK Śródmieście – Południe. Rejony III i II. Nr 18, 29 sierpnia 1944. Warszawa 1944. AK Śródmieście – Południe,
s. 4, 31 cm.
200,Pismo codzienne wydawane przez Podobwód Armii Krajowej obejmujący Śródmieście Południowe,
redagowane przez Adama Borkiewicza (1896-1958), wojskowego, historyka wojskowości i autora
pierwszej naukowej monografii Powstania Warszawskiego. Od 6 września po połączeniu z gazetą
„Warszawa Walczy” wychodziło pt. „Barykada – Warszawa Walczy”. W numerze m.in.: tekst wymierzony w propagandę Związku Patriotów Polskich; wiadomość o uratowaniu przez proboszcza parafii
św. Krzyża serc Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta, jak również akt parafialnych i kosztowności kościelnych; zniszczeniu kartoteki i dokumentacji PCK; projekcji trzeciego filmu zrealizowanego
przez AK; informacje o rozwoju sytuacji bojowej w stolicy. Pieczątka własnościowa Andrzeja Gołosia,
cenionego kolekcjonera pamiątek z Powstania Warszawskiego. Stan bardzo dobry.

477. Barykada. Wydanie poranne. Pismo codzienne AK Śródmieście – Południe. Rejony III i II. Nr 25, 5 września 1944. Warszawa 1944. AK Śródmieście – Południe,
s. 1, 31,5 cm.
200,Ostatni numer powstańczego czasopisma „Barykada” wydany samodzielnie, przed połączeniem z gazetą „Warszawa Walczy” (6 września). Zawiera m.in.: wiadomości o szybkim marszu aliantów na
froncie zachodnim; informacje o rozwoju sytuacji bojowej w stolicy. Pieczątka własnościowa Andrzeja
Gołosia. Stan bardzo dobry. Zob. poz. poprzednia.

478. Biuletyn Informacyjny. R. VI, nr 79 (287), 11 września 1944. Warszawa 1944.
TZWW [AK], s. 2, 31 cm.
200,Biuletyn Informacyjny w latach 1939-1945 organ SZP, a potem ZWZ/AK, był najważniejszym i najbardziej rozpowszechnionym pismem konspiracyjnym w Polsce. Od 1941 r. był centralnym organem
prasowym VI Oddziału Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. W okresie
Powstania Warszawskiego miał charakter dziennika, stając się pismem „które wszyscy znali i mieli do
niego zaufanie”. Jego redaktorem od 5 XI 1939 r. był niezmiennie Aleksander Kamiński („Kamienie
na szaniec”), autor większości artykułów wstępnych. W okresie Powstania Warszawskiego w skład
redakcji weszli: Bolesław Skrocki, Stanisław Sachnowski, Eugeniusz Szrojt i Antoni Szymanowski.
W numerze m.in.: o działaniach Armii Czerwonej i ataku na Pragę oraz o spodziewanym rozpoczęciu
wielkiej ofensywy wojsk ZSRR; wiadomości o zaciętych walkach o Śródmieście. Stan bardzo dobry.

479. Biuletyn Informacyjny. R. VI, nr 87 (295), 19 września 1944. Warszawa 1944.
TZWW [AK], s. 2, 31,5 cm.
200,W numerze m.in.: o eskadrach lotnictwa amerykańskiego nad Warszawą i działaniach wojsk Armii Czerwonej na prawym brzegu Wisły, sytuacji bojowej w Warszawie oraz o operacji powietrzno-desantowej na froncie zachodnim (Market Garden). Stan bardzo dobry. Zob. poz. poprzednia.
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476. Barykada. Pismo codzienne AK. 1944.

480. Dzień Warszawy. 1944.

480. Dzień Warszawy. Dodatek nadzwyczajny. R. IV, nr 1013, 11 sierpnia 1944.
Warszawa 1944, s. 1, 28,5 cm, powielacz.
300,Dodatek nadzwyczajny do numeru pisma konspiracyjnego ukazującego się pod tym tytułem od 1943 r.,
o numeracji stanowiącej kontynuację równolegle ukazującej się gazety „Nowy Dzień”. Wydawane
z prywatnej inicjatywy związanej z Delegaturą Rządu, redagowane było przez Halinę Przeworską.
Zawiera informacje z konferencji prasowej premiera Mikołajczyka, który prowadząc w Moskwie
rozmowy ze Stalinem reprezentował stanowisko, że najlepszym miejscem do kontynuowania rozmów
między rządami polskim a radzieckim będzie wyzwolona Warszawa. Ponadto treść ostrzeżenia w sprawie traktowania polskiej ludności cywilnej i jeńców wojennych, emitowanego przez radio londyńskie,
a kierowanego do niemieckich władz wojskowych i okupacyjnych. Pieczątka własnościowa Andrzeja
Gołosia. Stan bardzo dobry.

481. Naród Walczy. Wydanie wieczorne. 19 sierpnia 1944. Warszawa 1944. [AK –
NSZ. Wydział Propagandy], s. [2], 33,5 cm, powielacz.
300,Numer czasopisma wydawanego przez Wydział Propagandy KG AK w okresie Powstania Warszawskiego. Zawiera przede wszystkim krytyczny tekst poświęcony perspektywom rozwoju sytuacji politycznej
powojennej, w tym komentarze do głoszonych przez władze radzieckie wizji ścisłego sojuszu
Polski z ZSRR. Na s. 2 komunikaty radiowe o sytuacji na poszczególnych frontach (zachodni, włoski,
wschodni) i spotkaniu Roosvelta z Churchillem. Pieczątka własnościowa Andrzeja Gołosia. Stan dobry.

482. Nowy Dzień. Popołudniowe Pismo Demokratyczne. R. IV: nr 906. 18 sierpnia 1944. Warszawa 1944. Zjednoczenie Demokratyczne, s. 2, 29,5 cm,
powielacz.
200,Konspiracyjne czasopismo, od 1944 r. stanowiące organ Zjednoczenia Demokratycznego. W numerze
m.in.: o oświadczeniu Roosvelta, że bez względu na ewentualną kapitulację Niemcy i Japonia będą
okupowane po wojnie; o przygotowywanej ofensywie radzieckiej w okolicach Warszawy; o zdobyciu
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482. Nowy Dzień. 1944.
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484. Robotnik. 1944.

Orleanu przez wojska alianckie; doniesienia o sytuacji bojowej w mieście; drwiąca odezwa do „bohaterów schronowych” – mężczyzn kryjących się w schronach. Pieczątka własnościowa Andrzeja
Gołosia. Stan dobry.

483. Nowy Dzień. Popołudniowe Pismo Demokratyczne. R. IV, nr 912, 24 sierpnia 1944. Warszawa 1944. Zjednoczenie Demokratyczne, s. 2, 29,5 cm,
powielacz.
200,Konspiracyjne czasopismo, od 1944 r. stanowiące organ Zjednoczenia Demokratycznego. W numerze
m.in.: o ofensywie aliantów na froncie zachodnim; o zdobyciu Małkini przez wojska radzieckie; o działaniach oddziałów gen. Berlinga w Lesie Kabackim; o ówczesnej i powojennej sytuacji Niemiec.
Pieczątka własnościowa Andrzeja Gołosia. Stan dobry. Zob. poz. poprzednia.

484. Robotnik. Centralny Organ P.P.S. R. LI, nr 19 (8087), 13 sierpnia 1944. Warszawa
1944. [PPS-WRN], s. 2, 37 cm.
200,Numer pisma socjalistycznego wydawanego z przerwami w latach 1894-2003, związanego z Polską
Partią Socjalistyczną. W okresie wojny stanowiące organ PPS – Wolność, Równość, Niepodległość,
miało w czasie Powstania Warszawskiego jeden z największych nakładów wśród prasy konspiracyjnej.
Ukazywało się w Śródmieściu od 2 sierpnia do 4 października. W oferowanym nr. m.in.: o ofensywie
alianckiej na froncie zachodnim i postępach Armii Czerwonej na przedpolu Warszawy; o udziale
polskich oddziałów w walkach we Francji; działaniach bojowych w Warszawie. Stan dobry.

485. Robotnik. Centralny Organ Polskiej Partii Socjalistycznej (Lewicy). R. V, nr 163,
14 września 1944. Warszawa 1944. PPS Lewica, k. [1], 29,5 cm.
200,Organ polityczny Polskich Socjalistów, lewicowej części PPS, która w okresie okupacji utworzyła
konspiracyjną organizację Robotnicza Partia Polskich Socjalistów. Pismo optowało za sojuszem
z ZSRR i zwalczało „antysowiecką” PPS-WRN – wydającą organ prasowy o tej samej nazwie.
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487. Warszawa Walczy. Żołnierska Gazeta Ścienna. 19 sierpnia 1944.
W numerze m.in.: tekst wymierzony w postawę PPS-WR; apel PKWN do ludności Warszawy, wiadomości z działań bojowych w mieście i depesze radiowe. Stan bardzo dobry. Zob. poz. poprzednia.

486. Tydzień. Pismo Informacyjne Konwentu Org[anizacji] Niepodległościowych. R. II,
nr 70, 24 sierpnia 1944. Warszawa 1944. KON, s. 8, 18 cm, brosz.
300,Ostatni numer konspiracyjnego tygodnika (wychodził od 30.03.1943 do 24.08.1944) będącego organem
prasowym Konwentu Organizacji Niepodległościowych – konspiracyjnego ugrupowania o sanacyjnym
rodowodzie, powstałego w wyniku rozłamu w Obozie Polskie Walczącej. W numerze m.in.: wspomnienia o poległych; ocena ówczesnej sytuacji wojennej i geopolitycznej oraz jej możliwych następstw;
wyimki z pamiętnika żołnierza niemieckiego znalezionego w gmachu PAST-y, przedruk bajki
Sienkiewicza z 1902 r. Stan dobry.

487. Warszawa Walczy. Żołnierska Gazeta Ścienna. Wydanie codzienne. Nr 40,
sobota, 19 sierpnia 1944. Warszawa 1944, Wydział Propagandy KG AK,
43 x 61 cm.
400,Numer codziennej gazety powstańczej redagowanej przez Wydział Propagandy AK, wydawanej w Śródmieściu pod red. Sławomira Dunin-Borkowskiego, szefa Biura Prasowego Wydziału Propagandy BIP
KG AK i Haliny Auderskiej, pisarki, późniejszej posłanki na Sejm. W numerze informacje o aktualnych
walkach i sukcesach powstańców, m.in.: „Znów 2 czołgi stracili niemcy [!]”; doniesienia z frontów walk
na wschodzie i zachodzie oraz fotografie (m.in. barykada na rogu Wilczej i Marszałkowskiej).
Uwagę zwracają wiadomości o zniszczeniach (katedra spłonęła, pałac Krasińskich całkowicie
zburzony, uszkodzenie budynku AGAD). Ślady składania, stan dobry.

---------------------------------488. [Sawicka Stanisława Maria, oprac.]. Duch wolny w pieśni. Poezja Polski dzisiejszej. Warszawa [1942]. Wydawnictwo D.I. [Departamentu Informacji Delegatury
Rządu na Kraj], s. 86, [2], 18 cm, oryg. okł. brosz.
150,-
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489. Druk konspiracyjny z okazji Święta Pracy. 1944.

Zbiór poezji wydany i rozpowszechniany przez polskie podziemie. Utwory drukowane anonimowo,
wśród autorów m.in.: Władysław Broniewski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Ryszard Kiersnowski, Marta Reszczyńska. Wybór opracowany przez Stanisławę Marię Sawicką (1885-1982), kierowniczkę Gabinetu Rycin BUW. Blok nieobcięty. Stan bardzo dobry.

489. [Podziemie lewicowe]. „Pozdrowienia narodom walczącym z hitlerowskim
barbarzyńcą”. B.m. 1 maja 1944. C. K. L. [Centralny Komitet Ludowy],
30 x 20,2 cm.
400,Druk konspiracyjny przygotowany z okazji Święta Pracy przez Centralny Komitet Ludowy. CKL był organem wykonawczym Centralizacji Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych,
organizacji utworzonej w lutym 1944, skupiającej lewicowe organizacje konspiracyjne i ugrupowania
polityczne – Polskie Stronnictwo Demokratyczne, Robotniczą Partię Polskich Socjalistów, Związek Syndykalistów Polskich, Polską Ludową Akcję Niepodległościową (PLAN), Syndykalistyczną Organizację
„Wolność”, a później również Bund (od maja 1944) – i stojącej w kontrze zarówno do Rady Jedności
Narodowej (PPS, SL, SN, SP) jak i Krajowej Rady Narodowej (powołanej przez PPR z inicjatywy
Władysława Gomułki). Stan dobry.
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490. Afanasjew Jerzy. Przedmieście Nigdy. Kraków 1968. Wydawnictwo Literackie,
s. 279, [4], opr. brosz. wyd., obwoluta.
80,Zbiór utworów prozatorskich Jerzego Afanasjewa (1932-1991), poety, pisarza, współtwórcy wraz
ze Zbyszkiem Cybulskim i Bogumiłem Kobielą sławnego teatrzyku studenckiego „Bim-Bom”, założyciela
„Cyrku Rodziny Afanasieﬀ”, reżysera teatralnego, filmowego i telewizyjnego. Zamieszczone w tomie
teksty utrzymane są w charakterystycznej dla twórczości autora stylistyce łączącej fantastykę z groteską, surrealizmem i absurdem. Obwoluta i ilustracje projektu Daniela Mroza (1917-1993), grafika,
rysownika i scenografa, ilustratora książek m.in. Stanisława Lema (patrz poz. 519-521) i Sławomira
Mrożka. Stan bardzo dobry.

– Obscena –
491. Baykowski Juliusz. [Tonieja Apolinary – krypt.]. Uty-kając śladem pana Remigjusza. Rzym [miejsce fikcyjne wydania] 1929. B.w., s. 39, 18 cm, opr. brosz.
wyd.
2400,Egzemplarz imienny. Na następnej karcie za tytułową wydrukowano: „Niniejszy egzemplarz nr 0033
odbito na życzenie J.W.P. Bronisław Łątkiewicz” (nazwisko wpisano odręcznie piórem). Wydano 200 egzemplarzy na prawach rękopisu. Zbiór sprośnych wierszyków określanych w literaturze również
jako „triolety erotyczne”. Utwory te, wydawane z miejscem fikcyjnym w Polsce przedwojennej i na
emigracji, krążyły także w odpisach aż do czasów PRL. Na początku autor lojalnie ostrzega czytelników: „Nie nadaje się bezwzględnie jako lektura: dla młodzieży szkolnej, dla dziewic, dla
poważnych matek, babek i ciotek, dla przedstawicieli policji obyczajowej”. Ich autorem był kpt. Juliusz
Baykowski (1900-1984), lotnik, inwalida, redaktor miesięcznika „Lot Polski”, twórca m.in. lirycznych
wierszy i bajek dla dzieci, autor hymnu Dywizjonu 307. Określenie „Uty-” nawiązuje do tradycyjnej
formy japońskiej liryki, przeniesionej na grunt polski przez Remigiusza Kwiatkowskiego (1884-1961),
poetę i tłumacza, tytułowego „pana Remigjusza”. Jak sam przyznawał, Baykowskiemu daleko było
do mistrzów tej formy, dlatego było to tylko „utykanie” (nie mylić z jego inwalidztwem, jak widzą to
niektórzy miłośnicy obsceny). Pieczątka własnościowa Władysława Herknera, rotmistrza 2 Pułku Ułanów Grochowskich, autora „Zarysu historii wojennej pułku”. Naderwania i zabrudzenia okładki, poza
tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

– Z biblioteki Potockich –
492. Béranger Pierre-Jean de. Oeuvres complètes. Edition illustrée par Grandville
et Raﬀet. T. 2. Paris (Paryż) 1837. H. Fournier. Perrotin, s. [4], 399, tabl. ryc. 47
(drzeworyty), 22 cm, opr. z epoki, skóra.
500,Z biblioteki zamkowej hrabiów Potockich w Zatorze (pieczątka). Tom utworów Pierre’a-Jeana de
Bérangera (1780-1857), francuskiego poety, słynnego twórcy tekstów piosenek, za życia niezwykle
popularnego, nazywanego „pierwszą supergwiazdą francuskiej muzyki popularnej”. W oferowanej edycji drzeworytowe ilustracje wykonane wg rysunków, często satyrycznych, Grandville’a (właśc.
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491. Triolety erotyczne. 1929.
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493. W. Berent. Żywe kamienie. 1918. Wyd. 1.

Jean Ignace Isidore Gérard, 1803-1847), francuskiego grafika, ilustratora, karykaturzysty oraz Denisa
Auguste’a Marie Raﬀeta (1804-1860), francuskiego malarza, rysownika i grafika, znanego zwłaszcza
z przedstawień wydarzeń doby rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich. Opr.: zielona skóra, na
grzbiecie i licach tłocz. i złoc. dekoracja. Na k. tyt. wyciśnięta przez papier pieczątka heraldyczna z Pilawą Potockich biblioteki na zamku w Zatorze w powiecie oświęcimskim (dawnej siedziby piastowskich
książąt zatorskich). Miejscami drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

493. Berent Wacław. Żywe kamienie (Opowieść rybałta). Inicjały wykonał Jerzy Hulewicz. T. 1-2 (w 1 wol.). Poznań 1918. Nakładem Spółki Wydawniczej „Ostoja”,
s. 253; k. [1], s. 188, 18 cm, opr. skóra, obcięcie kart złoc.
400,Wydanie 1. osobne (pierwodruk w czasopiśmie „Zdrój”). Najbardziej znana powieść historyczna Wacława Berenta (1873-1940), powieściopisarza i tłumacza epoki Młodej Polski, rozgrywająca się na
przełomie XIII i XIV wieku, dotycząca posłannictwa artystów. Inicjały w drzeworycie Jerzego Hulewicza
(1866-1941), malarza, grafika, pisarza i teoretyka sztuki, współzałożyciela pisma literacko-artystycznego „Zdrój”. Elegancka oprawa z epoki, w pełną skórę, ze złoc. tyt. na grzbiecie 6-polowym. Papier
wyklejek ozdobny. Otarcia i ślady zalania oprawy, zapiski własnościowe, drobne zabrudzenia, poza
tym stan dobry.

494. Białoszewski Miron. Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Warszawa
1970. Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 228, [3], 20 cm, opr. wyd. brosz.,
obwoluta.
100,Wydanie 1. Najsłynniejsza książka Mirona Białoszewskiego (1922-1983), poety, prozaika, ucznia
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Warszawie. „Pamiętnik obejmuje czas od wybuchu powstania
1 sierpnia do opuszczenia przez autora obozu w Pruszkowie i wyjazdu z ojcem na roboty do Opola
9 października 1944. Rytm narracji kształtuje poszukiwanie bezpiecznych kryjówek oraz polowanie
na żywność. […] Białoszewski, w przeciwieństwie do większości wybitnych pisarzy jego generacji,
nie należał do żadnej organizacji konspiracyjnej i w powstaniu był jednym z setek tysięcy cywilnych
warszawian, próbujących przeżyć koszmar tej katastrofy. Mógł dzięki temu pokazać niebohaterskie,
codzienne życie (i umieranie) mieszkańców metropolii wydanej na zagładę. Zagłada miasta staje
się znakiem unicestwienia całej cywilizacji europejskiej” („Literatura polska XX wieku. Przewodnik
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495. A. Błok. Dwunastu. 1922.

496. K. Brodziński. Wiesław. 1886.

encyklopedyczny”). Okładkę i obwolutę projektował Jan Bokiewicz (ur. 1941), grafik. Niewielkie otarcia
obwoluty, poza tym stan dobry.

495. Błok Aleksandr. Dwienadcat’. Berlin 1922. Wydawnictwo „Newa”, s. [6], 22, [4],
4 ilustracje autorstwa W. Masjutina (drzeworyty), 25,5 cm, opr. wyd. ppł. 800,Poemat „Dwunastu” Aleksandra Błoka (1880-1921), jednego z najważniejszych poetów rosyjskich
XX w., uznawanego za klasyka literatury rosyjskiej, przedstawiciela nurtu symbolizmu. Była to jedna
z pierwszych poetyckich i literackich reakcji na wydarzenia rewolucji październikowej. Wiersz,
którego pierwodruk ukazał się w „Sztandarze Pracy” 3 marca 1921 r., wzbudził ogromne kontrowersje
i oburzenie, zwłaszcza wśród inteligencji i przyjaciół autora – zarzucano mu wulgaryzację języka,
grafomaństwo i brak artyzmu. Obecnie uważa się, że napisany niemal „ludowymi rymami” utwór
jest ironicznym, pastiszowym i karykaturalnym obrazem rewolucyjnego Petersburga – ukazuje dwunastu czerwonogwardzistów (przyrównanych do dwunastu apostołów) maszerujących przez miasto.
W oferowanej edycji berlińskiej wstęp, okładka oraz drzeworytowe ilustracje autorstwa Wasilija
Nikołajewicza Masjutina (1884-1955), rosyjsko-niemieckiego grafika, malarza, ilustratora i architekta.
Drobne defekty opr., poza tym stan bardzo dobry.

496. Brodziński Kazimierz. Wiesław. Sielanka. Warszawa 1886. Nakład Maurycego
Orgelbranda, s. [4], XXI, [3], 25, [1], tabl. ilustr. 5 (cynkotypie wg Juliusza
Kossaka), portret 1, winietki i finaliki w tekście, 37,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
i złoc., obcięcie kart złoc.
900,Jeden z ważniejszych poematów Kazimierza Brodzińskiego (1791-1835), poety, historyka, żołnierza
Księstwa Warszawskiego. Sielanka idylliczna z życia polskich zamożnych włościan, której pierwsze
wydanie, pełne refleksji o egzystencji i śmierci, ukazało się w 1820 r. Tekst w ozdobnej ramce, przed
tekstem ilustracja przedstawiająca pomnik K. Brodzińskiego w kościele PP. Wizytek w Warszawie, na
tablicach nastrojowe ilustracje według rysunków Juliusza Kossaka. Efektowna oprawa wydawnicza: płótno brązowe ze złoconą tytulaturą na grzbiecie oraz bogatymi złoceniami i tłoczeniami na licu,
brzegi kart złocone, papier wyklejek opalizujący. Przetarcia i zaplamienia płótna oprawy, miejscami na
kartach niewielkie zabrudzenia i charakterystyczne zażółcenia, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana, poz. 810.
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497. Z dedykacją W. Broniewskiego.
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500. F. Dmochowski. Pisma. 1826.

– Z dedykacjami autorów –
497. Broniewski Władysław. Pařížská komuna. Poema. Praha (Praga) 1951. Českosklvenský spisovatel, s. 38, [3], całostronicowe ilustr., 16 cm, opr. wyd. brosz.,
obwoluta.
150,Z odręczną, napisaną po polsku dedykacją autora (dat.: „Praha 10 II 52”) dla Józefa (Josefa?)
Hrubego. Czeski przekład poematu Władysława Broniewskiego (1897-1962), wybitnego poety, tłumacza, współpracownika i sekretarza „Wiadomości Literackich” – upamiętniający wydarzenia Komuny
Paryskiej, której 150 rocznica przypadła w maju 2021 roku. Okładka projektu Josefa Paukerta (19151991). Stan bardzo dobry.

498. Dąbrowska Maria. Dramaty. Geniusz sierocy. Stanisław i Bogumił. Warszawa
1957. PIW, s. 200, [3], 19,5 cm, opr. wyd. pł.
120,Z odręcznym podpisem autorki, dat. 13 V 1959 r. Dwa dramaty historyczne Marii Dąbrowskiej
(1889-1965), powieściopisarki, czołowej postaci polskiej literatury XX w. Pierwszy z nich osadzony
na królewskim dworze Wazów, drugi w realiach XI w. Stan bardzo dobry.

499. Dąbrowska Maria. Ludzie stamtąd. Cykl opowieści. Warszawa 1958. Czytelnik,
s. 200, [3], 19,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Z odręcznym podpisem autorki, dat. 10 V 1959 r. Tom opowiadań Marii Dąbrowskiej (1889-1965).
Okł. projektu Jerzego Jaworowskiego (1919-1975), grafika, twórcy plakatów i znaczków pocztowych.
Stan bardzo dobry.
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500. Dmochowski Franciszek Ksawery. Pisma rozmaite. Cz. 1-2 (w 1 wol.). Warszawa 1826. W Drukarni N. Glücksberga, s. [4], 292, [2]; [8], 382, [6], 21 cm, opr.
z epoki, płsk.
900,Pierwsza zbiorowa edycja pism Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (1762-1808), poety, publicysty, krytyka literackiego, sekretarza Hugona Kołłątaja, czołowego działacza Kuźnicy Kołłątajowskiej, jednego z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Edycja przygotowana i wydana przez syna
poety – Franciszka Salezego Dmochowskiego. Zawiera m.in. utwory: Sąd Ostateczny; Ułomki „Raju
utraconego” Miltona; Wyjątki z poematu Delilla „Ziemiaństwo”; Zakus nad Zaciekami Wszechnicy
Krakowskiej; Urywek Bicza kręconego w Krakowie; O cnotach towarzyskich i występkach im przeciwnych; Wiadomość o życiu i pismach Stanisława Konarskiego; Mowa na pochwałę Ignacego
Krasickiego; Sztuka rymotwórcza. Oprawa z epoki: brązowy płsk, na grzbiecie zwięzy wypukłe, tłocz.
na ślepo i złoc. Na wyklejkach pap. marm. Podpisy i pieczątki własnościowe kaliskiego adwokata
Emiliana Dreckiego (1846-1912). Miejscami zabrudzenia i przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.
Rzadkie. Ładny egzemplarz.

501. 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
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.

502. Gałczyński Konstanty Ildefons. Ślubne obrączki. Warszawa 1949. Czytelnik,
s. 101, [3], 18,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Wydanie 1. Tom poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-1953), poety, prozaika, dramatopisarza, członka grupy literackiej „Kwadryga”. Zawiera m.in. wiersze: Epistoła dla zakochanych; Służba
Polsce; Litania do poezji; Grób Krasickiego; Satyra na bożą krówkę; Warszawski wiatr. Niewielkie
naddarcie okładki, poza tym stan dobry.

503. Gałczyński Konstanty Ildefons. Zaczarowana dorożka. Warszawa 1948.
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 113, [3], 18,5 cm, opr. wyd. brosz. 100,Wydanie 1. Jeden z najsłynniejszych tomików poetyckich Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-1953). Tom zawiera utwory publikowane od 1946 r. w „Tygodniku Powszechnym”, „Odrodzeniu”, „Przekroju” i „Szpilkach”. Wiersze utrzymane są głównie w klimacie groteskowo-satyrycznym, z odniesieniami do realiów powojennego życia, sytuacji osobistej autora oraz odwołaniami do
autentycznych osób i wydarzeń. W tomie m.in. utwory: Zaczarowana dorożka; Okulary szydercy;
Niedziela w Brukseli; Dwa paszkwile na Kociubińską Hermenegildę; Ballada o mrówkojadzie; Karol
Szymanowski; Plac Merkurego; Portret muzy; Czterdziesty szósty Kraków. Niewielkie otarcia okładki,
stan dobry.

504. Gąsiorowski Wacław. Huragan. Powieść historyczna. Tomy 1-3 (w 3 wol.). Lwów
1902. Nakładem Spółki Wydawniczej, s. [4], 321; [4], 325; [4], 258, 19 cm, opr.
z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie.
360,Wydanie 1. książkowe. Pierwsza powieść historyczna z cyklu „Trylogia napoleońska”, napisana przez
Wacława Gąsiorowskiego (1869-1939), pisarza, dziennikarza, publicystę, działacza niepodległościowego, sołtysa Konstancina. Jej publikację rozpoczął w 1901 r. na łamach warszawskiego „Tygodnika
dla Wszystkich”. Akcja dzieła obejmuje czasy od wypowiedzenia przez Napoleona wojny Prusom
do utworzenia Księstwa Warszawskiego. Na tle burzliwych wydarzeń historycznych (m.in. bitwa
pod Somosierrą) autor opisuje perypetie miłosne bohaterów. Na łamach książki pojawia się wiele postaci historycznych, m.in.: Napoleon, ks. Józef Poniatowski, Joanna Żubrowa (pierwsza kobieta odznaczona orderem Virtuti Militari). Drobne zabrudzenia, brak s. 15/16 w tomie 1. Rzadkie
pierwsze wydanie.
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504. W. Gąsiorowski. Huragan. 1902.
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505. J. W. Goethe. Reineke-Lis. 1899.

505. Goethe Johann Wolfgang. Reineke-Lis. Poemat satyryczny w dwunastu
pieśniach. Opracował sześciomiarem (heksametrem) polskim Ludwik Jenike.
Warszawa 1899. Nakładem Redakcyi „Gazety Polskiej”, s. 153, [5], 16,5 cm, opr.
płsk z tłocz. i złoc.
90,Edycja słynnego satyrycznego eposu Goethego, wydana w serii: „Ze zbioru arcydzieł” Gazety Polskiej. Autor przekładu zaznaczył we wstępie: „Przystępując do przepolszczenia „Reineka-lisa” uznałem tłumaczenie dosłowne za niemożliwe, i dlatego zastrzegłem z góry, że nie jest to przekład, lecz
opracowanie”. Niewielkie przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

506. Goszczyński Seweryn. Dzieła zbiorowe. Wydał Zygmunt Wasilewski. Biblioteka
Klasyków Polskich. T. 4. Lwów b.r. [1911]. Nakładem Księgarni H. Altenberga,
s. XXXIII, 579, portret, 23,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
240,Całościowe wydanie dzieł Seweryna Goszczyńskiego (1801-1876), poety, działacza politycznego, jednego z inicjatorów romantyzmu w literaturze polskiej, prekursora wprowadzenia do literatury polskiej
tematyki tatrzańskiej. Ozdobna oprawa wydawnicza: płótno czerwone, na licu tłoczona i złocona tytulatura oraz znak księgarni H. Altenberga (A.H.), zamknięte szeroką bordiurą z bogatymi tłoczonymi
zdobieniami w motywy roślinne, a także przedstawieniami lutni oraz korony utrzymanymi w stylistyce
secesji, poniżej sygnatura introligatorska warszawskiej pracowni Włodzimierza Dittla „W.D. 19071913”, na grzbiecie powtórzona tytulatura i zdobienia. Nieznaczne przetarcia oprawy, poza tym stan
dobry. Ładny egzemplarz.

507. [Goszczyński Seweryn]. Sobótka. Księga zbiorowa na uczczenie pięćdziesięciolecia jubileuszu Seweryna Goszczyńskiego. Z portretem jubilata. Lwów 1875.
Nakładem przedpłacicieli, s. [8], 624, portret, 23 cm, opr. z epoki, pł.
180,Wydawnictwo jubileuszowe przygotowane z okazji pięćdziesięciolecia pracy twórczej Seweryna Goszczyńskiego (1801-1876), poety, działacza politycznego, prekursora wprowadzenia do literatury
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507. S. Goszczyński. Sobótka. 1875.

509. M. Hemar. Siedem lat chudych. 1955.

polskiej tematyki tatrzańskiej. Otwiera je szkic biograficzny napisany przez Agatona Gillera, a tworzą
je utwory literackie, m.in. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Bolesława Limanowskiego, Teofila Lenartowicza, Władysława Ordona, Kornela Ujejskiego. Pęknięcia pł. wzdłuż grzbietu, blok poluzowany,
poza tym stan dobry.

508. Hemar Marian. Lata londyńskie. Londyn 1946. Nakładem Stowarzyszenia Pisarzy
Polskich, s. 43, [1], 22 cm, opr. wyd. brosz.
80,Wydanie 1. Tom wierszy Mariana Hemara (1901-1972), poety, komediopisarza, satyryka, uczestnika
wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, kierownika literackiego teatrzyku Qui Pro Quo (razem z Julianem
Tuwimem), współautora słynnych noworocznych szopek politycznych, współpracownika Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Tom zawiera m.in. wiersze: Poeta i harpie, Piłsudski, Pirat eteru, Maj we
Lwowie, Wola Polski, Hejnał krakowski, Akademia Warszawska, Kolęda, Wigilia. Stan bardzo dobry.

509. Hemar Marian. Siedem lat chudych. New York (Nowy Jork) 1955. Roy Publishers,
s. 399, 21 cm, opr. wyd. pł., obwoluta.
90,Wydanie 1. Tom 79 wierszy Mariana Hemara (1901-1972), poety i satyryka. Zawiera utwory z lat
1948-1955. Wydawnictwo Roy Publishers było emigracyjnym następcą Towarzystwa Wydawniczego
„Rój” (założonego w Warszawie przed wojną przez Wańkowicza i Kistera, a zlikwidowanego przez
Niemców w 1940 r.). Przebarwienia i zagniecenia obwoluty, poza tym stan dobry.

510. Iłłakowiczówna Kazimiera. Ścieżka obok drogi. Wydanie II. Warszawa 1939.
Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, s. 335, [1], 20,5 cm, opr. współcz. płsk z tłocz.
i złoc.
180,Jeden z lepszych pamiętników poświęconych Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, autorstwa Kazimiery
Iłłakowiczówny (1888-1983), poetki, wnuczki Tomasza Zana, w latach 1926-1935 osobistej sekretarki
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511. K. Iłłakowiczówna. Śmierć Feniksa. 1922.
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512. Z autografem autora. 1946.

Marszałka. „Książka odsłania nam prywatne oblicze wodza i organizatora państwa – jakże polskie, jak
niechętne wszelkiej rutynie, formalizmowi i skrępowaniu...” (z recenzji). Stan bardzo dobry.

511. Iłłakowiczówna Kazimiera. Śmierć Feniksa. Toruń – Warszawa – Siedlce 1922.
Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”. Drukarnia Jana Buriana, s. 83, [4], 17,5 cm,
opr. wyd. Fr. J. Radziszewskiego, pł. z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz.
800,Tomik poezji Kazimiery Iłłakowiczówny (1888-1983). Oprawa wydawnicza wykonana dla niewielkiej
części nakładu przez Franciszka Joachima Radziszewskiego (sygnowana ślepym tłokiem): szare
płótno ze złoconym i kolorowanym motywem roślinnym na licu i na tylnej okładzinie, na grzbiecie
złocona tytulatura. Niewielkie przebarwienia i zabrudzenia płótna oprawy, poza tym stan dobry.

512. Iwaszkiewicz Jarosław. Wiersze wybrane. Warszawa 1946. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, portret, s. 239, [1], 22 cm, opr. wyd. brosz.
100,Z autografem poety dat. 28 IV 1955 r. Tom wierszy pochodzących z różnych zbiorów poetyckich Jarosława Iwaszkiewicza (1894-1980), poety, prozaika, eseisty, tłumacza, członka „Skamandra”. Egzemplarz
nieobcięty. Stan bardzo dobry.

– Tatry i Zakopane –
513. Kasprowicz Jan. Mój świat. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle. Warszawa 1926. Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. 324, 18 cm, oprawa
wydawnicza broszurowa.
120,Wydanie 1. Z odręczną dedykacją Marii Kasprowiczowej (wdowy po autorze) dla matki Michała Choromańskiego. Tom poezji (głównie tatrzańskiej) Jana Kasprowicza (1860-1926), poety,
dramaturga, eseisty, piewcy piękna polskich Tatr. W tomie znajdują się m.in. utwory: Na Kondrackiej
Hali; W sobotę rano w Dunajcu; Z legend o Janosiku; Ognie pastuszków; Przewodnicy. Egzemplarz
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514. R. Korab-Laskowski. Hiszpanka. 1843.

515. Z. Kossak. Gród nad jeziorem. 1938.

nieobcięty. Dedykacja: „Pani Choromańskiej, matce Pana Michała, aby się przekonać mogła, jak cudownie ta książka oddana jest po rosyjsku przez jej syna. Z sympatią Maria Kasprowiczowa. Harenda
23 XII 1927”. Michał Choromański (1904-1972), pisarz i dramaturg, piszący po rosyjsku i po polsku,
tłumacz. W trakcie pobytu w Zakopanem w 1926 r. (zapewne w związku z leczeniem gruźlicy) młody
literat został przedstawiony przez Kazimierza Wierzyńskiego Marii Kasprowiczowej, m.in. dzięki której
(zlecone tłumaczenia, kontakty w środowisku literackim) zdobył szybko dużą popularność i uznanie
krytyków. Część składek luźna, miejscami zagniecenia, zabrudzenia, poza tym stan dobry.

514. Korab-Laskowski Roman. Hiszpanka w Polsce czyli tydzień z czasów Zygmunta III. Powieść historyczna. Tom 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1843. Nakładem autora.
W drukarni Juliana Kaczanowskiego, s. [2], 284, [1]; [2], 294, [1], 15,5 cm, opr.
jednolita z epoki, płsk z szyldzikami i złoc., brzegi kart barwione.
600,Wydanie 1. Z księgozbioru znanego lwowskiego bibliofila Antoniego Opieńskiego (pieczątki).
Powieść historyczna z czasów panowania Zygmunta III Wazy. Powieść dedykowana przez autora
Adamowi Łęskiemu, szambelanowi dworu Mikołaja I. Efektowna oprawa z epoki: brązowe półskórki
ze złoceniami i czerwonymi szyldzikami z tytulaturą. Na kartach miejscami zaplamienia i zabrudzenia,
poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.
(Patrz tablica XXVI)

– Z drzeworytami S. Mrożewskiego –
515. Kossak Zofia. Gród nad jeziorem. 7 oryginalnych drzeworytów w tekście i okładka
Stefana Mrożewskiego. Kraków 1938. Nakład Gebethnera i Wolﬀa. Drukarnia
Narodowa, s. 250, [3], tabl. ilustr. 7, 20 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
440,-
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517. J. I. Kraszewski. Lubonie. 1876.
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519. S. Lem. Bezsenność. 1971.

Miłosna historia z czasów prehistorycznych Słowian, zainspirowana odkryciami archeologicznymi
w Biskupinie w 1933 r. Powieść napisana przez Zofię Kossak (1889-1968), ze słynnego artystycznego
rodu (wnuczkę malarza Juliusza Kossaka), powieściopisarkę i działaczkę społeczną (współzałożycielkę
Rady Pomocy Żydom Żegota). Wydanie ilustrowane siedmioma całostronicowymi drzeworytami
Stefana Mrożewskiego (1894-1975), jednego z najważniejszych polskich grafików okresu międzywojennego. Ryciny zostały wykonane w Rzymie w 1938 r., sygnowane na klocku: Polowanie; Kupcy
z Fenicji; Obrzęd Dziadów; Pogrzeb woja; Obrona grodu; Ofiara; Siejba. Drobne zabrudzenia oprawy,
poza tym stan dobry.
Lit.: A. Pietrzak, Czarodziej rylca. Warszawa 2004, s. 98, poz. 183

516. [Krasiński Zygmunt]. Radomiński Józef. Wiersz na uroczystość zaślubin
Jaśnie Wielmożnego Zygmunta hrabi Krasińskiego z Jaśnie Wielmożną Elżbietą
hrabianką Branicką w Dreźnie dnia 26 lipca 1843 r. zawartych. B.m., b.r. [1843].
B.w., k. [4], 27,5 cm, brosz.
150,Wiersz okolicznościowy z okazji ślubu Zygmunta Krasińskiego (1812-1859), poety, dramaturga, uznawanego za jednego z trzech wielkich wieszczów polskiej literatury. Do małżeństwa z Elżbietą Branicką
Krasiński został zmuszony przez swojego ojca, mimo wielkiego uczucia, które łączyło go z Delfiną
Potocką. Nie było to więc dla poety wydarzenie szczęśliwe tak, jak opiewał je autor oferowanego
utworu – Józef Radomiński (1817-1890), członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym,
redaktor, bibliotekarz w Raperswilu. Stan dobry.

517. Kraszewski Józef Ignacy. Lubonie. Powieść z X wieku. Tom 1-2 (w 2 wol.).
Kraków 1876. Nakład Spółki Wydawniczej Księgarzy w Warszawie (Gebethner
i Wolﬀ, Michał Glücksberg, Maurycy Orgelbrand, G. Sennewald), s. [2], 238; [2],
221, 18 cm, opr. z epoki płsk ze złoc.
300,Wydanie 1. Tom z serii „Powieści historyczne” Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, dziennikarza, malarza, rysownika, muzyka, kolekcjonera, autora ponad 600 książek (w tym
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232 powieści) – rekordzisty w polskiej literaturze. Powieść należąca do cyklu „Dzieje Polski”, ukończona wiosną 1876 r. w Dreźnie, dedykowana w druku działaczowi niepodległościowemu Bronisławowi
Zaleskiemu. Odmalowując epokę Mieszka I Kraszewski korzystał ze źródeł historycznych – z kroniki
Thietmara oraz prac współczesnych sobie badaczy. Tomy oprawione w epoce w czerwony półskórek
pięciopolowy, ze zwięzami wypukłymi i złoconą tytulaturą oraz superekslibrisem literowym „K.K.” na
grzbiecie. Na karcie przedtytułowej odręczny wpis własnościowy Kazimierza Kuksza z 1878 r. oraz
jego pieczątki („kandydat praw”; 1862-1890). Zabrudzenia i otarcia opraw, kilka kart luzem, poza tym
stan dobry. Rzadkie.

518. Kronika Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom
domowym i społecznym. Red. Aleksandra z Chomętowskich Borkowska. Rok
1880. Warszawa 1880. W Drukarni Jana Noskowskiego, s. [4], 768, 26 cm, opr.
z epoki płsk ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart marm.
320,Rocznik dwutygodnika założonego przez Aleksandrę Borkowską i Edwarda Odyńca, wydawanego
w latach 1868-1915. W tomie m.in.: Opowiadania Deotymie przez A. E. Odyńca; Z rękopismów pośmiertnych Zygmunta Krasińskiego. Listy do Ary Scheﬀera; Imć Pan podstolic Siesicki przez Dr.
Antoniego J.; „W Szwajcarii” i „Ojciec zadżumionych” Słowackiego, odczyty prof. Stanisława Tarnowskiego; Wystawa etnograficzna na Pokuciu (Z. Gloger); Zameczki podolskie Doktora Antoniego J.;
Z życia poety – Wincenty Pol. Niewielkie otarcia grzbietu, okładki wzmocnione na łączeniu z blokiem
paskami płótna, poza tym stan dobry.

– Ilustracje Daniela Mroza –
519. Lem Stanisław. Bezsenność. Kraków 1971. Wydawnictwo Literackie, s. 313, [3],
19,5 cm, opr. wyd. brosz., obwoluta.
100,Wydanie. 1. Zbiór utworów Stanisława Lema (1921-2006), jednego z najważniejszych polskich pisarzy
XX w., filozofa, futurologa, tworzącego w nurcie hard science fiction. W tomie znalazło się słynne długie
opowiadanie „Kongres futurologiczny”, jak również cztery krótsze utwory, w tym scenariusz filmowy
„Przekładaniec”, na podstawie którego powstał znakomity film Andrzeja Wajdy z Bogumiłem
Kobielą w roli głównej. Obwoluta i okł. projektu Daniela Mroza (1917-1993), grafika, rysownika
i scenografa, znanego właśnie jako ilustratora książek Stanisława Lema, a także Sławomira Mrożka
i Jerzego Afanasjewa. Stan bardzo dobry.

520. Lem Stanisław. Cyberiada. Kraków 1965. Wydawnictwo Literackie, s. 302, [2],
18,5 cm, opr. wyd. kart.
120,Wydanie. 1. Słynny zbiór opowiadań Stanisława Lema (1921-2006) (zob. poz. poprzednia), których
akcja rozgrywa się w świecie robotów (drugim cyklem osadzonym w uniwersum są „Bajki robotów”).
Głównymi bohaterami utworów są genialni inżynierowie (roboty) Trurl i Klapaucjusz. Okł. projektu
Daniela Mroza (1917-1993). Stan bardzo dobry.

521. Lem Stanisław. Księga robotów. Warszawa 1961. Iskry, s. 304, [4], ilustr. w tekście,
19,5 cm, opr. wyd. brosz.
150,Wydanie. 1. Zbiór opowiadań Stanisława Lema (1921-2006) (zob. poz. poprzednie), w którym zawarto
utwory (z wyjątkiem dwóch ostatnich) należące do cyklu „Dzienniki Gwiazdowe” (drukowane później
w zbiorach pod tym tytułem). Ilustracje i okł. projektu Daniela Mroza. Stan bardzo dobry.

– Oprawa R. Jahody –
522. Lorentowicz Jan. Polska pieśń miłosna. Antologia. Kraków-Warszawa-Poznań
b.r. [1923]. Nakładem J. Czerneckiego i F. Gutowskiego, s. XIV, [2], 487, 16 cm,
opr. R. Jahody, czerwone pł. z tłocz. i złoc.
1100,Antologia najpiękniejszych polskich tekstów miłosnych. Zawiera utwory poetyckie m.in.: Jana Kochanowskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Antoniego Malczewskiego, Adama Mickiewicza, Juliusza
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521. S. Lem. Księga robotów. 1961.
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522. Oprawa R. Jahody.

Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Teofila Lenartowicza, Cypriana Norwida, Marii Konopnickiej, Jana
Kasprowicza, Kazimierza Tetmajera, Stanisława Wyspiańskiego, Lucjana Rydla, Tadeusza Micińskiego,
Bolesława Leśmiana, Leopolda Staﬀa, Kornela Makuszyńskiego. Oprawa sygnowana ślepym tłokiem
na tylnej wyklejce: „R. Jahoda. Zakład Introligatorski w Krakowie”: czerwone pł. z tłocz. i złoc.
tyt. oraz ozdobnikiem na przedniej okładzinie, na grzbiecie tytulatura, papier wyklejek marmurkowany.
Dołączono oryginalny futerał karton. Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

523. Lorentowicz Jan. Ziemia polska w pieśni. Antologia. Z 12 reprodukcyami obrazów
artystów polskich. Warszawa-Kraków b.r. [1913]. Nakład Gebethnera i Wolﬀa,
s. [4], XVI, 527, [1], tabl. ilustr. 12, 20 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. na licu i grzbiecie,
zach. okł. kart. wyd.
360,Wydanie 1. Antologia poezji ukazującej piękno przyrody ojczystej, poczynając od pierwszych wyodrębnionych opisów natury stworzonych przez Elżbietę Drużbacką (ok. 1693-1765). Opisano m.in. uroki
czterech pór roku, gór (Świętokrzyskich, Tatr, Pienin), lasów, Bałtyku. Przedrukowano teksty m.in.:
Adama Asnyka, Seweryna Goszczyńskiego, Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wincentego Pola, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Tetmajera. Na tablicach
reprodukcje obrazów czołowych polskich pejzażystów, m.in. Juliana Fałata, Józefa Chełmońskiego,
Ferdynanda Ruszczyca, Stanisława Witkiewicza. Jan Lorentowicz (1868-1940), publicysta, organizator
życia teatralnego i literackiego Warszawy. Oprawa wydawnicza w czerwone płótno z bogatą dekoracją
tłocz. i złoc. na przedniej okładzinie i tytułem na grzbiecie, sygnowana na tylnej okładzinie ślepym
tłokiem: „Tow. Komandytowe. Puget Jerzyna i Ska. Warszawa”. Stan dobry.

524. Mallian Julien de. Włóczęga. Drama w 1 akcie. Z francuzkiego przetłómaczona
przez Antoniego Riedla. Warszawa 1837. Nakładem S. H. Merzbacha, s. 52, [2],
tabl. ryc. 1 (litografia), 14,5 cm, opr. z epoki karton ze złoc.
120,Sztuka francuskiego dramaturga Juliena de Malliana (1805-1851), wydana w ramach literackiej serii
„Teatra Warszawskie”. Interesująca oprawa z epoki: karton czerwony, na grzbiecie subtelne złocenia,
obie okładki obwiedzione pojedynczą złotą linią, brzegi kart złocone, zachowane obie okładki broszurowe. Niewielkie otarcia kartonu okładki, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.
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524. Z serii „Teatra Warszawskie”. 1837.

525. A. Mickiewicz, T. Lenartowicz, W. Pol.

– Ilustracje A. Zaleskiego, C. Norwida, J. Kossaka –
525. Mickiewicz Adam. Grażyna. Powieść litewska. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. Poznań 1864. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, frontispis
(miedzioryt), s. [4], 59, tabl. ilustr. 4 (miedzioryty), adl.;
Lenartowicz Teofil. Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego
Zaleskiego. Poznań 1861. Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego,
frontispis (akwaforta Cypriana Norwida), s. [4], 32, [2], tabl. ryc. 8 (staloryty),
adl.;
Pol Wincenty. Pieśń o ziemi naszej. Z ilustracyami Juliusza Kossaka. Poznań 1865.
Nakładem Jana Konstantego Żupańskiego, frontispis (staloryt J. J. Outhwaite), s. [4],
48, tabl. ilustr. 7 (w tym 2 miedzioryty St. Łukomskiego i 5 stalorytów J. J. Outhwaite), 33,5 cm. Dzieła współoprawne w 1 wol., opr. późniejsza, płsk.
4400,Zbiór luksusowych, ilustrowanych edycji pomnikowych dzieł polskiej literatury dziewiętnastowiecznej wydanych przez poznańskiego nakładcę Jana Konstantego Żupańskiego. Poz. 1. Najpiękniejsza edycja powieści „Grażyna” Adama Mickiewicza. Dzieło ozdobione frontispisem i ilustracjami według prac Antoniego Zaleskiego (1824-1885), malarza, autora wielu scen historycznych
m.in. do „Albumu Wileńskiego”, rytowanymi przez Stanisława Łukomskiego (1835-1867). Poz. 2. Dwa
współwydane utwory Teofila Lenartowicza (1822-1893), poety, etnografa, działacza konspiracyjnego.
Tekst w ozdobnych ramkach, stalorytowe ilustracje wg rysunków Antoniego Zaleskiego. Przed tekstem efektowny frontispis (sygn.: „A. Zaleski del / CN dla AZ 1860”) wykonany w akwaforcie
przez Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), wielkiego poetę, prozaika, eseistę, dramatopisarza,
grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa. Poz. 3. Najsłynniejszy utwór Wincentego Pola (1807-1872),
poety, geografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieło powstało w czasie pobytu autora
w majątku Tadeusza Skrzyńskiego w Zagórzanach koło Gorlic. Autor przedstawia w poetyckiej formie
zwiedzane przez siebie ziemie polskie. „Utwór ten zyskał gorącą aprobatę Edwarda Dembowskiego.
Rozpowszechniany po wszystkich zaborach, wywarł wielki wpływ na rozbudzenie umiłowania piękna
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526. A. Mickiewicz. Korespondencja. 1870-1872.
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528. Wydanie poza cenzurą. 1981.

przyrody i krajobrazu ziemi ojczystej” (PSB, t. XXVII, s. 257). Edycja ozdobiona frontispisem i 7 malowniczymi ilustracjami Juliusza Kossaka (dwa miedzioryty Stanisława Łukomskiego oraz sześć
stalorytów francuskiego rytownika Jeana Jacques’a Outhwaite’a), zatytułowanymi: Litwa, Żmudź, Wołyń,
Ukraina, Podole, Tatry, Krakowskie – Proszowskie – Kujawy – Sandomierskie. Opr.: ciemnobrązowy
półskórek, na licach pap. marm. Egz. po fachowej konserwacji. Ślad po znakach własnościowych.
Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXXII)

526. Mickiewicz Adam. Korespondencja. Tom 1-2 (w 2 wol.). Paryż 1870-1872. Księgarnia Luxemburgska, s. [4], VII, [1], 383, [4], tabl. ryc. 1 (staloryt Antoniego
Oleszczyńskiego), faksymile listów 3 (rozkł.); s. VI, 292, 21,5 cm, jednolite opr.
z epoki, płsk.
240,Wydanie 1. Pierwsze wydanie korespondencji Adama Mickiewicza, opracowane i wydane przez syna
Poety – Władysława Mickiewicza. T. 1 zawiera listy wieszcza z lat 1821-1855 pisane do rodziny i przyjaciół, w t. 2 wiadomości kierowane do poety. Wśród adresatów listów znajdują się m.in.: Leonard Chodźko, ks. Adam Czartoryski, ks. Władysław Czartoryski, Ignacy Domeyko, Stefan Garczyński, Seweryn
Goszczyński, Eustachy Januszkiewicz, Joachim Lelewel, Franciszek Malewski, Franciszek Mickiewicz,
Celina Mickiewiczowa, Maria Mickiewiczówna, Antoni Edward Odyniec, Maria Szymanowska, Andrzej
Towiański i Tomasz Zan. Na stronach 341-383 znajduje się pierwsza próba bibliografii twórczości
Adama Mickiewicza. Staloryt Antoniego Oleszczyńskiego przedstawiający pierwszy na ziemiach polskich pomnik Adama Mickiewicza, odsłonięty w Poznaniu 7 V 1859 r., zaprojektowany przez rzeźbiarza
Władysława Oleszczyńskiego. Opr.: zielony półskórek, na grzbiecie tłoczenia i złocenia, w dolnej
partii superekslibris literowy „M.J.” Odręczna nota o sprowadzeniu prochów Mickiewicza do Krakowa.
Nieaktualne podpisy własnościowe. Drobny defekt k. przedtyt. w t. 1, poza tym stan bardzo dobry.

527. [Miłkowski Zygmunt]. Teodor Tomasz Jeż (pseud.). Pierwsze boże przykazanie.
Powieść. Warszawa b.r. [1907]. Nakład i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda synów,
s. [4], 205, 19 cm, opr. z epoki, płsk.
120,-

236

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE
Powieść historyczna osadzona w realiach XIX w., dotycząca polskiej walki narodowowyzwoleńczej.
Autorem był Zygmunt Miłkowski (1824-1915), pisarz, publicysta, działacz niepodległościowy. Opr.:
ciemnobrązowy półskórek, na licach brązowe pł., na grzbiecie tłocz. i złoc., w dolnej partii superekslibris literowy „A. G.” Drobne zaplamienia pł., stan dobry.

– Z autografami poety –
528. Miłosz Czesław. Prywatne obowiązki. Kraków b.r. [1981], b.w., s. 254, [2], 14 cm,
opr. wyd. karton.
260,Z odręcznym podpisem autora: „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.

529. Miłosz Czesław. Zniewolony umysł. Kraków 1989. Krajowa Agencja Wydawnicza,
s. 253, [3], 19,5 cm, opr. wyd. karton.
200,Na karcie tytułowej odręczny podpis: „Czesław Miłosz”. Wydanie 1. oficjalne (wydanie 1. na
emigracji w 1953 r., podziemne 1978 r.). Jedno z najgłośniejszych dzieł Czesława Miłosza, napisane
w 1951 r. Drobne zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

530. 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. opr. wyd.
60,Rozprawa o astrologicznych aspektach twórczości Adama Mickiewicza autorstwa Jerzego Niemojewskiego (1864-1921), poety, pisarza i publicysty okresu Młodej Polski. 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.

531. Norwid Cyprian Kamil. Pisma zebrane. Tomy A, A2 i E (w 3 wol.). Pism wierszem Cypryana Norwida dział pierwszy. Warszawa, Kraków 1911. Wydał Zenon
Przesmycki. Nakład Jakóba Mortkowicza, s. XVI, 491, portret 1, tabl. ilustr. 13;
493-1110, tabl. ilustr. 10; III, [4], 330, tabl. ilustr. 10, 18,5 cm, opr. luksusowa, skóra
z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz., górny brzeg kart barwiony.
4000,Trzy tomy pism zebranych Norwida (z czterech wydanych w 1911 r.). Całość liczyła tomy A, A2, C, E
wydane w 1911 r. oraz tom F wydany w 1946 r. Zebrane i uporządkowane przez Zenona Przesmyckiego (poetę, tłumacza, redaktora „Chimery”) pisma Norwida były pierwszą próbą wydania kompletu
dzieł poety. Wydano 1725 egzemplarzy, oferowany nosi nr 65 i jest wydrukowany na bezdrzewnym
papierze prążkowanym. Tomy zawierają następujące utwory: Juvenilia; Krąg ideowy (Niewola – Promethidion); Harfa, czyli liryczna i okolicznościowa część poezyi; Krąg „Quidam”, Garstka piasku. Legenda; Bransoletka. Legenda dziewiętnastego wieku; Cywilizacja. Legenda; Ostatnia z bajek; Tajemnica
Lorda Singelworth; Ad Leones; Stygmat. Nowela; Łaskawy opiekun, czyli Bartłomiej Alfonsem [utwór
młodzieńczy]. Egzemplarz nierozcięty i częściowy nieobcięty. Oprawa luksusowa w jasnobrązową
skórę, na grzbietach złocona tytulatura, na licach złocony wizerunek Nike autorstwa Norwida, powtórzony za okładką broszurową. Przetarcia i przebarwienia oprawy, na grzbiecie i tylnej okładzinie
oprawy tomu A2 ślady zalania, poza tym stan dobry.

– Pierwodruk C. Norwida –
532. [Norwid Cyprian]. Przegląd Poznański. Pismo Sześciotygodniowe. Rok szósty.
Drugie półrocze. Poszyt IV. Poznań 1850. Nakładem Redakcyi, s. [595]-758, [4],
27 cm, okł. brosz.
200,-
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531. C. K. Norwid. Pisma zebrane. 1911. Oprawa luksusowa.

Na stronach 740-741 znajduje się pierwodruk wiersza „Scherzo” Cypriana Norwida, wysłanego
listem do Jana Koźmiana jako redaktora „Przeglądu Poznańskiego”. Ponadto w poszycie: O stanie
Kościoła Katolickiego w Niemczech; O literaturze dramatycznej polskiej; Listy z Krakowa. Egzemplarz
w znacznej części nierozcięty. Naddarcia i ubytki okładki broszurowej, poza tym stan dobry. Rzadkie.

533. Okolica Poetów. Miesięcznik. R. 1-3 (w 1 wol.). Nr 1-27 (kwiecień 1935-czerwiec
1937). Ostrzeszów 1935-1937. Stanisław Czernik. Odbito w drukarni „Gazety
Ostrzeszowskiej”, s. 214, [2]; 214, [2]; 213, [3], 24 cm, opr. z epoki, pł.
600,Pierwszych 27 numerów przedwojennego czasopisma literackiego, wydawanego przez Stanisława
Czernika (1899-1969), poetę, powieściopisarza, folklorystę, przedstawiciela autentyzmu. Miesięcznik
poświęcony był przede wszystkim poezji i związany z kierunkiem autentyzmu, współpracował jednak
z różnymi grupami artystycznymi, udostępniając swe łamy także debiutantom. Drukowano w nim
eseje i teksty literaturoznawcze, recenzje i artykuły krytyczne, poezje polskie i przekłady utworów
zagranicznych. Wśród autorów projektów okładek (począwszy od drugiego tomu) znaleźli się: Jan
Wroniecki, Wacław Taranczewski, Artur Marya Swinarski, Jadwiga Rutterówna. Otarcia opr.,
wewnątrz stan bardzo dobry. Rzadkie.

534. Orzeszkowa Eliza. Mirtala. Warszawa 1886. Własność, nakład i druk S. Lewentala, s. 155, tabl. ilustr. 15, 28 cm, opr. z epoki, płsk.
500,Powieść Elizy Orzeszkowej (1841-1910), wybitnej powieściopisarki, publicystki, nowelistki. Osadzona
w starożytnym Rzymie, ukazywała losy Żydów, stanowiąc głos przeciw antysemityzmowi. Tekst
zdobi piętnaście ilustracji Miłosza Kotarbińskiego (1854-1944), malarza, rysownika, poety. Ubytek skóry
grzbietu, przetarcia opr., zażółcenia i przebarwienia papieru. Stan ogólny dobry.

535. Ossendowski Ferdynand Antoni. Iskry spod młota. Powieść współczesna. Tomy
1-2 (w 2 wol.). Poznań b.r. [1936]. Wydawnictwo Polskie R. Wegner, s. [4], 316,
[4]; 332, [4], 19,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
240,-
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534. E. Orzeszkowa. Mirtala. 1886.

535. F. A. Ossendowski. Iskry spod młota.

Wydanie 1. powieści Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego (1878-1945), publicysty, powieściopisarza, podróżnika, działacza społecznego i politycznego, autora słynnej biografii Lenina. Dzieło, będące
trzecią częścią cyklu powieściowego „Na przełomie”, wydane 3 lata przed wybuchem wojny, opowiada
o kończącym się starym świecie i nadchodzącym nowym, który wcale nie musi być lepszy. Oprawa
w czerwone płótno, na licach opraw tłoczony i złocony monogram F.A.O., na grzbietach złocona
tytulatura oraz zdobienia. Pęknięcia i przetarcia grzbietów, poza tym stan dobry.

536. Przyboś Julian. Najmniej słów. Kraków b.r. [1955]. Wydawnictwo Literackie,
s. 213, [1], 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Z autografem poety dat. 20 III 1969 r. Zbiór wierszy napisanych w latach 1944-1954, a także „materiałów poetyckich”, polemik i „objaśnień” oświetlających poetykę autora. Julian Przyboś (1901-1970),
wybitny poeta Awangardy Krakowskiej, eseista, tłumacz, w latach 1930-1935 członek łódzkiej grupy
„a.r.” Okł. projektu Marii Czajkowskiej. Stan dobry.

537. Rodziewiczówna Maria. Straszny dziadunio. Lwów – Poznań 1922. Nakładem
Wydawnictwa Polskiego, s. [4], 165, [3], 20 cm, opr. z epoki, pł.
60,Jedna z pierwszych powieści Marii Rodziewiczówny (1863-1944), powieściopisarki, nowelistki, ziemianki. Akcja wielokrotnie wznawianego i nagrodzonego przez tygodnik „Świt” utworu rozgrywa się
u schyłku XIX w. w Petersburgu i przedstawia historię dwóch kuzynów, których różni nie tylko postawa
życiowa, ale i stosunek żywiony do nich przez bogatego dziadka. Drobne zaplamienia i przebarwienia,
poza tym stan dobry.

538. Rzewuski Henryk. Zamek krakowski. Romans historyczny z wieku XVI (Biblioteka
Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej. Literatura Polska). Warszawa
1875. Nakład i druk S. Lewentala, s. 424, 20,5 cm, opr. z epoki płsk.
120,Powieść historyczna osadzona w realiach szesnastowiecznej Polski Stefana Batorego, autorstwa
hrabiego Henryka Rzewuskiego (1791-1866), powieściopisarza i publicysty, uznawanego za twórcę
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539. H. Sienkiewicz. Dwie łąki. 1908.
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540. H. Sienkiewicz. Quo vadis. 1910.

gatunku literackiego gawędy szlacheckiej – formy mocno zakorzenionej w kulturze sarmatyzmu i czerpiącej z gawędziarstwa charakterystycznego dla życia towarzyskiego dworów i dworków
szlacheckich. Nieaktualny podpis własnościowy. Otarcia i przebarwienia opr., na kartach zaplamienia
i zażółcenia. Stan dobry.

539. Sienkiewicz Henryk. Dwie łąki. Warszawa 1908. Nakład Gebethnera i Wolﬀa,
s. [4], 243, [2], 18 cm, opr. z epoki, płsk.
360,W roku 1908 r. odbito „Dwie łąki” równolegle w Krakowie i w Warszawie (z ingerencją cenzury usuwającej jeden rozdział p.t. „List otwarty Polaka do ministra rosyjskiego”). Zbiór utworów literackich oraz
pism publicystycznych, mów i odezw Henryka Sienkiewicza (1846-1916), pisarza, publicysty, laureata
nagrody Nobla i jednego z najpopularniejszych twórców literatury polskiej. W tomie m.in.: Dwie łąki;
Diokles; Przygoda Arystoklesa; Dzwonnik; Sąd Ozyrysa; O Bismarku; Mowa przy pomniku Mickiewicza;
Mowa polska; Marya Konopnicka; Książki i ludzie; Trzeci Maj; Ankieta o wywłaszczeniu; Odpowiedź
na artykuł Björnsena oraz Zjednoczenie Narodowe (patrz także poz. 468). Opr.: ciemnobrązowy
półskórek, na licach pł. W dolnej partii grzbietu superekslibris literowy „S.B.” Nieaktualne pieczątki
własnościowe. Fragment k. tyt. wycięty i podklejony. Stan bardzo dobry.

540. Sienkiewicz Henryk. Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. Wydanie drugie. Warszawa-Kraków 1910. Nakład
Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 218, tabl. ilustr. 20 (heliograwiury), 32,5 cm, opr. płsk
ze złoc. i tłocz., zach. okł. brosz.
900,Piękna edycja powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, której akcję autor umiejscowił w starożytnym Rzymie w końcowych latach panowania cesarza Nerona. Edycja ozdobiona 20 ilustracjami
Piotra Stachiewicza (1858-1938), wybitnego malarza i ilustratora. Cykl ten należy do najsłynniejszych
w dorobku artysty. Zachowane lico okładki broszurowej. Zażółcenia i zabrudzenia papieru. 1 karta
przerwana, podklejona ze szkodą dla tekstu, dwie pierwsze karty ze wzmocnieniami marginesów,
poza tym stan dobry.
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541. Z dedykacją Wołodyjowskiego.

542. J. Sztaudynger. Puch ostu. 1958.

541. Sienkiewicz Henryk. Pan Wołodyjowski. Warszawa 1969. PIW, s. 545, [1],
kolorowe fotosy z filmu J. Hoﬀmana na wkładkach, 21 cm, opr. wyd. brosz. 80,Z odręczną dedykacją Tadeusza Łomnickiego, dat. maj 1969 r. Wydanie powieści Henryka Sienkiewicza przygotowane z okazji premiery filmu w reżyserii Jerzego Hoﬀmana, ilustrowane fotosami.
Na k. tyt. wpis dedykacyjny Tadeusza Łomnickiego (1927-1992), odtwórcy roli Michała Wołodyjowskiego (w „Panu Wołodyjowskim” i „Potopie”), znanego z niezapomnianych ról, m.in. w „Pokoleniu”, „Niewinnych czarodziejach” (A. Wajdy), „Eroice” (A. Munka), „Przypadku” (K. Kieślowskiego).
Stan bardzo dobry.

542. Sztaudynger Jan. Puch ostu. Łódź 1958. Wydawnictwo Łódzkie, s. 28, [4], 17 cm,
opr. wyd. brosz.
300,Z odręczną dedykacją autora: „Kochanej Cioci Zofii Mikułowskiej-Pomorskiej... wdzięczny za czasy
okupacji... i wiele innych rzeczy. Jan Izydor Sztaudynger Kraków 21/II 1959 r.”. Dołączono luźną kartkę
(z katalogu bibliotecznego), z napisaną odręcznie fraszką: „Wolą ojca świętego jest święty, ale
kto będzie płacił alimenty. 23.IX.1969 Jan Sztaudynger”; na odwrocie także teksty dwóch fraszek,
m.in.: „Bardziej mnie nęcą Panie, niż najlepsze wino w dzbanie”. Tomik wierszy Jana Sztaudyngera
(1904-1970), poety, tłumacza (m.in. Goethego), satyryka, autora niezapomnianych fraszek. Ilustracje
i opracowanie graficzne Stefana Wegnera (1901-1965), awangardowego malarza i grafika. Uszkodzenia
oprawy, poza tym stan dobry.

543. Tagore Rabindranath. Gitanjali. Z angielskiego przekładu autora spolszczył Jan
Kasprowicz. Poznań 1918. Nakładem Spółki Wydawniczej Ostoja, s. 254, [6],
25 cm, opr. wyd. skóra ze złoc.
300,Trzy zbiory tekstów Rabindranatha Tagore’a (1861-1941), poety indyjskiego, prozaika, filozofa, laureata
literackiej Nagrody Nobla w 1913 r. Zawiera: Księżyc przybierający; Ogrodnik oraz Gitanjali (Pieśni ofiarne, najsławniejsze jego dzieło, napisane w 1910 r., opublikowane po angielsku w 1912 r., nagrodzone
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543. Rabindranath Tagore. Gitanjali. 1918.
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545. M. Wańkowicz. Na tropach Smętka. 1936.

Noblem). Tagore sam tłumaczył swoje utwory na angielski, spolszczył Jan Kasprowicz (1860-1926),
wybitny poeta okresu Młodej Polski. Papier kredowy. Oprawa w pełną skórę ze złoconym zdobieniem
i tytułem na licu i grzbiecie, papier wyklejek ozdobny. Wpisy własnościowe, notatki ołówkiem w tekście,
zabrudzenia (miejscami intensywniejsze), poza tym stan dobry. Rzadkie.

544. Trapszo Anastazy. Podręcznik sztuki dramatycznej dla artystów i amatorów.
Kraków 1899. Spółka Wydawnicza Polska, s. 213, [2], 20,5 cm, opr. ppł. 180,Podręcznik sztuki aktorskiej opracowany przez Anastazego Trapszę (1832-1898), aktora, reżysera,
dyrektora teatrów, występującego na scenach lwowskich, warszawskich, krakowskich, lubelskich, autora koncepcji modernizacji teatrów prowincjonalnych i ludowych. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Stan dobry.

– Kajakiem przez Mazury –
545. Wańkowicz Melchior. Na tropach Smętka. Wydanie drugie. Warszawa 1936. Wyd.
Biblioteka Polska, s. 371, [1], tabl. ryc. 1 (drzeworyt St. Ostoi-Chrostowskiego),
tabl. ilustr. 29 (w tym 3 kolor.), mapy rozkł. 2, 24 cm, opr. wyd. brosz.
360,Głośna książka Melchiora Wańkowicza (1892-1974), dotycząca germanizacji Warmii i Mazur. Swą
relację-reportaż z podróży na tereny należących do Niemiec Prus Wschodnich Wańkowicz ogłaszał
od 1935 r. odcinkami na łamach „Kuriera Porannego”. W 1936 r. ukazało się wydanie książkowe.
Dla opinii krajowej reportaż Wańkowicza był nowym odkryciem tych ziem, lekcją kształtowania patriotycznej świadomości wobec tępienia polskości i narastającego zagrożenia ze strony hitlerowskich Niemiec. Dla Niemców książka stała się jedną z najniebezpieczniejszych i wrogich, jak pisał
Ludwik Gocel: „Za Wańkowiczowskiego Smętka... szło się do obozu” („Przypadki Jej Królewskiej Mości Książki”. Wrocław 1963, s. 77). Atutem książki jest bogaty i cenny materiał ilustracyjny, zebrany w trakcie reporterskich wędrówek autora. Nieaktualny wpis i pieczątka własnościowa.
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547. J. Wołoszynowski. Rok 1863. 1931.

549. S. Wyspiański. Bolesław Śmiały. 1903.

Karta przedtytułowa z fachowo uzupełnionym niewielkim ubytkiem papieru, blok lekko poluzowany,
poza tym stan bardzo dobry.

546. Wasylewski Stanisław. Klasztor i kobieta. Studium z dziejów kultury polskiej
w średniowieczu. 10 drzeworytów i 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. Lwów-Poznań 1923. Nakładem Wydawnictwa Polskiego, s. [16], 138, [6], tabl. ryc. 8
(drzeworyty), inicjałów 10 (drzeworyty), drzeworyt na okł., 28,5 cm, opr. ppł.
z tłocz., zach. okł. brosz.
320,Wydanie 1. Fascynująca gawęda o życiu w dawnych wiekach w klasztorach (w szczególności polskich),
ukazująca ciemne i jasne strony egzystencji zakonników. Wiele szczegółowych historii i mnóstwo
materiału anegdotycznego. Dzieło ilustrowane 8 całostronicowymi drzeworytami wybitnego grafika
Władysława Skoczylasa (oraz jednym na licu oprawy broszurowej). Nieaktualny wpis własnościowy.
Stan bardzo dobry.

547. Wołoszynowski Julian. Rok 1863. Poznań b.r. (1931). Wyd. Polskie R. Wegner,
s. [12], 461, [7], tabl. ilustr. 32, liczne rys. w tekście, 24 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
i złoc.
150,Powieść osnuta na tle wydarzeń powstania styczniowego, dedykowana w druku przez autora Józefowi
Piłsudskiemu: „Rok 63-ci stoi na przełomie naszych dziejów, stara Polska umiera – nowa się rodzi…”
(z fragmentu motta do dzieła). Ilustracje, ukazujące portrety, karykatury, pamiątki i obrazy o tematyce
powstańczej, pochodzą ze zbiorów raperswilskich (z teki I. Mieleszki) oraz ze zbiorów prywatnych
autora. Oprawa w niebieskie płótno, na licu tłoczona i złocona tytulatura oraz tłoczony i kolorowany
na biało orzeł w koronie, całość ujęta w tłoczoną na sucho szeroką bordiurę, na grzbiecie szyldzik
z tłocz. i złoc. tytulaturą oraz bogato złocone motywy geometryczne. Niewielkie przebarwienia oprawy,
poza tym stan bardzo dobry.

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

550. S. Wyspiański. Daniel. 1908. Wyd. 1.
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552. S. Wyspiański. Lelewel. 1899. Wyd. 1.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI
548. Wyspiański Stanisław. Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Odbito
w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem Autora, s. 174, [2], 20,5 cm,
opr. pł. z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz.
400,Wydanie 1. Z księgozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniu). Oparty na motywach „Iliady” dramat
antyczny Stanisława Wyspiańskiego, ukończony 22 grudnia 1903 r. Fabuła dramatu koncentruje się
wokół oblężenia i upadku Troi. Winieta na okładce broszurowej jest przerysem z reprodukcji malowidła na wewnętrznej stronie czaszy greckiej Sosiasa z V w. p.n.e. Przebarwienia oprawy. Stan dobry.

549. Wyspiański Stanisław. Bolesław Śmiały. Dramat w trzech aktach. Kraków 1903.
Nakładem autora. Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 104, [6],
22,5 cm, opr. współcz. płsk z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz.
600,Wydanie 1. Z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok, notatki). Pierwszy utwór Wyspiańskiego, którego wydanie książkowe sygnalizowano afiszami. Dramat obejmuje końcowy epizod
konfliktu pomiędzy królem Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem, zakończonego śmiercią
biskupa. Utwór po raz pierwszy został wystawiony w Krakowie w maju 1903 r. z inicjatywy Józefa
Kotarbińskiego. Realizacja teatralna dramatu, do którego sam Wyspiański przygotował scenografię i kostiumy, zaskoczyła swym nowatorstwem, była najpełniejszym wyrazem oryginalności autora
jako artysty teatru. Oprawa Marka Świdy: półskórek zielony, na grzbiecie dwa szyldziki ze złoconą
tytulaturą, w zwierciadle przedniej okładziny naklejona reprodukcja portretu Włodzimierza Tetmajera autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, w zwierciadle tylnej faksymile podpisu autora. Zachowana
oryginalna okładka broszurowa z reprodukcją sceny pochodzącej ze sławnego ornatu Piotra Kmity
przechowywanego w skarbcu na Wawelu. Egzemplarz nieprzycięty. Stan bardzo dobry.

550. Wyspiański Stanisław. Daniel. (Pisma Pośmiertne. Cz. I). Kraków 1908. Odbito
w Drukarni W. L. Anczyca. Nakładem Rodziny, s. 46, [2], 21 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc., górny brzeg kart złocony.
400,-
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Wydanie 1. Z księgozbioru Marka Potockiego (wpis o wydaniu książki na ostatnich kartach). Historia
biblijnego proroka Daniela z VII-VI wieku przed Chrystusem, uprowadzonego przez babilońskiego
króla, stanowiła dla autora pretekst do podjęcia jednego z głównych tematów jego twórczości – problemu wyzwolenia narodowego. Daniel to utwór operowy, do którego muzykę miał skomponować
Henryk Łopieński (do czego jednak nie doszło, dopiero wykorzystał go współcześnie Zygmunt Krauze
jako kanwę swojej opery „Balthazar”). Zachowane oryg. okładki. Niewielkie przebarwienia oprawy.
Stan dobry.

551. Wyspiański Stanisław. Legenda. Kraków 1904. Nakładem autora, s. 120, tabl.
ilustr. 3 (rozkł.), 21 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz., górny brzeg kart
barwiony.
400,Wydanie 2 – nowe opracowanie zwane „Legendą II” (wyd. 1 – „Legenda I”, Kraków 1897). Z księgozbioru Marka Potockiego (notatki). Literackie ujęcie prastarego podania o królu Kraku i jego
córce Wandzie. Składane tablice sygnowane „SW 1904” zawierają rysunki do dekoracji teatralnych.
Przednia okładka z wielobarwną reprodukcją akwareli Wyspiańskiego przedstawia zakręt Wisły w pobliżu Wawelu. Drobne przetarcia złoceń oprawy, 1 karta z niewielkim ubytkiem papieru, miejscami
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

552. 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:
Wyspiański Stanisław. Protesilas i Laodamia. Tragedya. Wydanie drugie. Kraków
1901. Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem autora, s. 56,
20 cm, opr. ppł.
600,Z księgozbioru Marka Potockiego (wpisy). Poz. 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. Poz. 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.

553. Wyspiański Stanisław. Noc listopadowa. Sceny dramatyczne. Kraków 1904.
Odbito w Drukarni Uniw[ersytetu] Jag[iellońskiego]. Nakładem Autora, s. 201, [3],
21 cm, opr. późniejsza pł. z tyt. na grzbiecie, zach. lico opr. brosz.
360,Wydanie 1 (jedyne wydanie autorskie). Dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w Warszawie
w nocy z 29 na 30 listopada 1830 r., kiedy to miało miejsce wystąpienie zbrojne podchorążych ze
Szkoły Podchorążych, które zapoczątkowało powstanie listopadowe. Do zdarzeń „Nocy listopadowej” Wyspiański odniósł się nieco inaczej niż w poprzednich dziełach (Warszawianka i Lelewel).
Tutaj, pomimo wszelkich niepowodzeń, klęsk i zagrożeń, zaakcentowany został dobitnie nakaz walki
za wszelką cenę. Dla narodu skazanego na niewolnicze spodlenie jest to jedyna historyczna alternatywa. Powstanie było zdrowym odruchem narodowego instynktu, było wyrazem woli niepodległego istnienia (A. Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 1994). Pierwsza inscenizacja dramatu
odbyła się w rocznicę śmierci poety 28 listopada 1908 roku. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Stan dobry.

554. Wyspiański Stanisław. Sędziowie. Tragedya. Kraków 1907. Odbito w Drukarni
W. L. Anczyca. Nakładem Autora, s. 65, [1], 22 cm, opr. współcz. płsk z tłocz.
i złoc., zach. opr. brosz.
600,Wydanie 1. Z księgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy tłok, notatki). Utwór ukazał się
kilka tygodni przed śmiercią Wyspiańskiego, druk ukończono 10 października 1907 r. Akcja dramatu
oparta została na autentycznych wydarzeniach we wsi Jabłonicy pod Stanisławowem, które miały
miejsce w lipcu 1899. W karczmie Heinzla doszło do zabójstwa ukraińskiej służącej, dokonanego
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553. Noc listopadowa. 1904. Wyd. 1.
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554. S. Wyspiański. Sędziowie. 1907. Wyd. 1.

przez jej kochanka Natana (Wyspiański przebywał wówczas na wakacjach w Jaremczu, gdzie
zdarzenie to odbiło się głośnym echem). Oprawa Marka Świdy: półskórek zielony, na grzbiecie
dwa szyldziki ze złoconą tytulaturą, w zwierciadle przedniej okładziny naklejona reprodukcja portretu Lucjana Rydla, w zwierciadle tylnej faksymile podpisu autora. Nieaktualny wpis. Stan dobry.
Ładny egzemplarz.

555. 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.
500,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.

556. Wyspiański Stanisław. Wyzwolenie. Dramat w trzech aktach. Kraków 1903.
Odbito w Drukarni Uniw[ersytetu] Jag[iellońskiego]. Nakładem Autora, s. 194, [4],
20,5 cm, opr. ppł., zach. lico opr. brosz.
360,Wydanie 1. Egzemplarz Zbigniewa Sawana (właśc. Zbigniew Nowakowski 1904-1984), aktora teatralnego i filmowego, reżysera, dyrektora artystycznego teatrów (podpis na k. tyt. oraz odręczne zapiski
i zaznaczenia w tekście). Dramat Stanisława Wyspiańskiego w trzech aktach, napisany w 1902 r.,
którego głównym bohaterem jest mickiewiczowski Konrad, poruszający kwestię wyzwolenia Polski
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558. E. Zegadłowicz. Motory. 1938. Wyd. 1.

560. S. Żeromski. Międzymorze. 1924. Wyd. 1.

z niewoli politycznej, wyzwolenie narodu z bezwładu ducha a także wyzwolenie sztuki. Wklejono
dwa wycinki z gazety z 1913 r. dotyczące tego dramatu. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Jeden
z artykułów sklejony częściowo z k. tyt. Zaplamienia okł. brosz., drobne zabrudzenia k. tyt. i tekstu,
poza tym stan dobry.
Lit.: M. Stokowa, Stanisław Wyspiański…, poz. 50.

557. [Wyspiański Stanisław]. Corneille Pierre. Cyd. Tragedya w pięciu aktach.
Tłómaczył[!] Stan. Wyspiański. Kraków 1907. Odbito w Drukarni W. L. Anczyca.
Nakładem Tłumacza, s. 86, [2], ozdobniki i winietki projektu Stanisława Wyspiańskiego, 20,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
240,Wydanie 1 (jedyne wydanie autorskie). Z księgozbioru Marka Potockiego (wpisy). Druk ukończono
4 marca 1907 r. Przekład tragedii „Cyd” Piotra Corneille’a dokonany przez Stanisława Wyspiańskiego. Pierwszą stronę każdego aktu zdobi winieta kwiatowa Stanisława Wyspiańskiego. Na przedniej
wyklejce nalepka: „S. A. Krzyżanowski Księgarnia i skład nut Kraków”. Niewielkie przetarcia oprawy,
minimalne zabrudzenia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Stokowa, Stanisław Wyspiański…, poz. 109.

---------------------------------558. Zegadłowicz Emil. Motory. Powieść. T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków-Warszawa-Lwów
1938. Wydawnictwo „Sirinks”, s. 359, tabl. ilustr. 19; 413, tabl. ilustr. 18, 20 cm,
opr. pł.
2200,Wydanie 1. skonfiskowane na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie w 1937 r. Ocalało
ok. 200 egzemplarzy ukrytych przez autora w Gorzeniu Górnym i rozesłanych do przyjaciół. Książka,
uznana za najbardziej skandalizujące dzieło tamtego okresu i odrzucona przez kilka wydawnictw
(m.in. J. Przeworskiego i F. Hoesicka), wydana została dopiero dzięki wsparciu finansowemu malarza
Mariana Ruzamskiego (1889-1945), w założonym przez niego efemerycznym wydawnictwie „Sirinks”
(po „Motorach” w wydawnictwie ukazały się jeszcze dwie prace, w tym jedna skonfiskowana). Treść,
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upleciona z wątków autobiograficznych oraz odniesień do rzeczywistych zdarzeń, stanowi niepowtarzalną, literacką projekcję obsesji seksualnych pisarza, który „mając lat zaledwie czterdzieści kilka,
używał najwymyślniejszych środków podniecających seksualnie i w tym leży źródło niewyczerpane
owych popędów erotycznych” (E. Kozikowski). Książka ozdobiona zmysłowymi, współtworzącymi klimat
powieści, rysunkami Stefana Żechowskiego (artysty z kręgu „Szukalszczyków”). „Motory” pozostają
jednym z najbardziej śmiałych i awangardowych eksperymentów twórczych w literaturze polskiej
okresu międzywojennego. Opr.: pomarańczowe pł. Nieaktualne podpisy własnościowe. Część kart
podklejana i wzmacniana, bez szkody dla tekstu. Stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy. Warszawa 1966.
(Patrz tablica XXXII)

559. Zweig Arnold. Spór o sierżanta Griszę. Powieść. Z upoważnienia autora przełożyła Wanda Kragen. Warszawa 1930. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, s. 506,
[6], 28,5 cm, opr. z epoki skóra.
300,Powieść Arnolda Zweiga (1887-1968), urodzonego w Głogowie niemieckiego pisarza żydowskiego
pochodzenia. Stanowi środkową część „Trylogii epoki przejściowej” (pozostałe części zostały napisane
i wydane w latach 30-tych). Jej pierwszy szkic, oparty o prawdziwe wydarzenia (związane ze służbą
wojskową autora w czasie I wojny światowej), powstał w 1916 r., w kolejnych latach otrzymał formę
dramatu, a ostateczny kształt powieści uzyskał w 1926 r. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie i licach
tłocz. i złoc., górne krawędzi k. złoc., na wyklejkach opalizująca mora. Pieczątka własnościowa. Otarcia
opr., drobne pęknięcie skóry, blok nieco poluzowany, poza tym stan dobry.

STEFAN ŻEROMSKI
– Z dedykacjami pisarza –
560. Żeromski Stefan. Międzymorze. Warszawa-Kraków 1924. Wydawnictwo J. Mortkowicza. Nakład Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie, s. [8], 143, [1], tabl.
ilustr. 1 (portret i faksymile autografu autora), 20 cm, opr. płsk.
1200,Wydanie 1. Na odwrocie karty z portretem Żeromskiego odręczna dedykacja pisarza: „Kochanemu Kuzynowi Stanisławowi Noyszewskiemu z wyrazem serdecznych uczuć ofiaruje S. Żeromski
Warszawa d. 27.XI.1923”. Tłoczono w drukarni Naukowej Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie
na bezdrzewnym papierze Mirkowskim. „Międzymorze” autorstwa Stefana Żeromskiego (1864-1925),
wielkiego pisarza i publicysty, to jeden z jego ostatnich szkiców krajoznawczych, napisanych piękną
prozą, prawdziwy hymn na cześć Pomorza, dedykowany harcerzom z drużyny im. Adama Żeromskiego
w Sejnach. Portret autora wykonany w rotograwiurze w Drukarni Narodowej w Krakowie. Stanisław Piołun-Noyszewski (1891-1941), powieściopisarz, krytyk literacki i teatralny, kuzyn Stefana Żeromskiego,
któremu poświęcił dwie książki (w czasie okupacji hitlerowskiej kierował sekcją pomocy dla literatów
w Radzie Głównej Opiekuńczej; aresztowany przez Gestapo w 1941 r., wywieziony do niemieckiego
obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zmarł). Drobne otarcia i zabrudzenia oprawy, niewielkie
plamki na kilku pierwszych kartach, poza tym stan dobry.

561. Żeromski Stefan. „Ponad śnieg bielszym się stanę”. Dramat w 3 aktach. Warszawa 1921. Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, s. 141, 17,5 cm, opr. wtórna
pł., zach. wyd. okł. brosz.
700,Wydanie 1. Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja Stefana Żeromskiego: „Wielce Szanownemu Panu Prof. Ignacemu Chrzanowskiemu z wyrazem najgłębszej czci przesyła ten (melo)
dramat autor. Warszawa d. 28.III.1921”. Dramat napisany przez Stefana Żeromskiego (1864-1925),
pisarza, dramaturga, publicystę, zadedykowany w druku Juliuszowi Osterwie „niezrównanemu artyście i reżyserowi”. Wystawienie sztuki 29 listopada 1919 r. rozpoczynało działalność Teatru Reduta
Juliusza Osterwy w Warszawie (Żeromski odtąd był stale związany z tą sceną, będąc m.in. Prezesem
Towarzystwa Przyjaciół Reduty). Odręczna dedykacja dla Ignacego Chrzanowskiego (1866-1940),
historyka literatury, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Papier pożółkły, pomyłka w oprawie (strony
zamienione), poza tym stan dobry. Rzadkie.
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561. Z dedykacją S. Żeromskiego.

562. S. Żeromski. Popioły. 1903.

562. Żeromski Stefan. Popioły. Tomy 1-3 (w 3 wol.). München (Monachium) 1903.
Verlag Dr J. Marchlewski & Co, s. [4], 383; 17-406; 396, 18 cm, opr. pł. z tłocz.
i złoc.
480,Jedno z pierwszych wydań książkowych „Popiołów” – słynnej powieści historycznej Stefana Żeromskiego. Pierwodruk powieści ukazywał się w odcinkach na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” od czerwca
1902 do 26 grudnia 1903 r. Oferowane wydanie odbito w grudniu w Monachium. Równocześnie
tłoczono wydanie nakładem Gebethnera i Wolﬀa, które ukazało się przed 21 stycznia 1904 r. (już
z datą 1904). Oprawa w zielone płótno, na grzbietach naklejone pł. z tłocz. i złoc. z oryginalnych
opraw z epoki. Nieaktualny ekslibris. Nieznaczne przetarcia opraw, w tomie drugim brak s. 1-16, poza
tym stan dobry. Rzadkie.

SŁOWNIKI
563. Arct Michał. Słownik ilustrowany języka polskiego. T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa
1916. Wydawnictwo M. Arcta, s. [10], 1048; [6], 835; [6], 688, 18 cm, jednolite
opr. pł.
240,Wydanie 1. ilustrowanego słownika języka polskiego opracowanego przez zespół filologów. Przy wyrazach znajdują się opisy i objaśnienia oznaczonych przez nie pojęć, rzeczy, spraw i czynności. Do
wielu haseł dołączono ilustracje. Opr.: niebieskie pł. z szyldzikami z tłocz. i złoc. Niewielkie przetarcia
opraw, poza tym stan dobry.

564. Łukaszewski Ksawery F.A.E. Mosbach August. Polsko-Niemiecki Słownik
Kieszonkowy do szkólnego i podręcznego użycia. Wrocław 1845. Nakładem
Zygmunta Schlettera, s. [4], szpalt 748, s. [2], adl.;
Łukaszewski Ksawery F.A.E. Mosbach August. Niemiecko-Polski Słownik
Kieszonkowy do szkólnego i podręcznego użycia. Wrocław 1845. Nakładem
Zygmunta Schlettera, s. [4], szpalt 888, 16 cm, opr. późniejsza, pł.
150,Z biblioteki Szkoły Narodowej Polskiej w Paryżu (superekslibris) Podręczny słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski opracowany przez Augusta Mosbacha (1817-1884), historyka i publicystę,
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563. M. Arct. Słownik języka polskiego. 1916. Wyd. 1.
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564. Ze Szkoły Narodowej Polskiej w Paryżu.

jednego z autorów haseł do „Encyklopedii Orgelbranda” oraz Ksawerego Łukaszewskiego. Podwójne
karty tytułowe po polsku i niemiecku. Opr.: granatowe pł., tłocz. i złoc. superekslibris biblioteki Szkoły
Narodowej Polskiej. Liceum to zwane również szkołą batiniolską (od dzielnicy Batignolles, w której
się znajdowało) zostało założone w 1842 r. przez polskie elity emigracyjne, z inicjatywy m.in. gen. Józefa Dwernickiego. Kształciły się w nim dzieci kolejnych fal polskiej emigracji. Podpis własnościowy.
Przebarwienia, zażółcenia, drobny ubytek marginesu k. tyt. Stan dobry.

LITERATURA RELIGIJNA
565. Alpiński Jan. Ojciec i Syn. Wyjątki z Pisma Św. i Ojców Kościoła. Kraków 1912.
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakładem Autora, s. 670, [2], 47, [1],
ilustr. w tekście, 13,5 cm, luksusowa opr. wyd. skóra z bogatymi złoc., brzegi
kart złoc.
600,Drukowano na prawach rękopisu. Księgę otwiera przedmowa autora o antysemickim charakterze.
Luksusowa oprawa wydawnicza: skóra czerwona z bogatymi złoceniami na grzbiecie i obu okładkach, brzegi kart złocone. Stan bardzo dobry. Ładny i efektowny egzemplarz.

566. [Eckartshausen Karl von]. Modlitwy y rozważania chrześciianina dla każdego
stanu z Francuzkiego ięzyka przełożone. Warszawa 1806. W Drukarni Xięży
Piarów, s. 320, [4], 12,5 cm, opr. późniejsza, skóra.
900,Modlitewnik i rozważania religijne przeznaczone dla osobistych ćwiczeń duchowych autorstwa Karla von
Eckartshausena (1753-1803), niemieckiego katolickiego mistyka i myśliciela. Dzieło bardzo popularne
na przełomie XVIII i XIX w. Efektowna i elegancka oprawa: brązowa skóra, lica ujęte w tłocz. i złoc.
bordiury, w ich centrum ozdobniki z motywem krzyża, grzbiet bogato zdobiony dekoracją geometryczną
i powtórzonym z lic tłokiem krzyża. Na wyklejkach pap. marm. Brzegi k. złoc. Odręczna dedykacja
dat. 26/12 1908, świadcząca, że książeczka została podarowana na Boże Narodzenie. K. tyt. lekko
podklejona, drobne pęknięcie skóry w dolnej partii grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

567. Lebreton Jules, Zeiller Jacques. Kościół pierwotny. Tom 1: Początki chrześcijaństwa. Przekład Jadwigi Dembińskiej i Zofii Czerniewiczowej. Wydano z zasiłkiem
J. Em. Ks. Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski (Historia Kościoła od początków
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565. J. Alpiński. Ojciec i Syn. 1912.

567. Kościół pierwotny. 1939.

566. Modlitwy y rozważania. 1806.

568. Modlitewnik żydowski. XIX/XX w.

aż do naszych czasów wydawana pod kierunkiem A. Fliche’a i W. Martina). Lublin
1939. Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, s. [4], 621, mapa 1, 23 cm, opr. wyd.
pł. ze złoc. i tłocz.
300,Ukazał się tylko tom pierwszy. Charakterystyka chrześcijaństwa od powstania do II wieku. Oprawa
wydawnicza: płótno kremowe z bogatymi złoceniami i tłoczeniami, brzegi kart barwione, wyklejki
ozdobne. Nieaktualny podpis własnościowy. Oprawa lekko zakurzona, poza tym stan bardzo dobry.
Ładny egzemplarz.
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569. Ilustracje do Księgi Estery. XVIII w.

568. Franklin Henry A. (tłum.). The form of daily prayers, according to the custom of
the German and Polish Jews. With a new translation in prose and verse by [...]
Frankfort-on-the-Main (Frankfurt n. Menem), b. r. Published by J. Kauﬀmann, s. [2],
VI, 629, 17,5 cm, opr. z epoki, celuloid, mosiądz, blacha, tkanina.
500,Modlitewnik żydowski z przełomu XIX i XX w., zawierający modlitwy na dni powszednie zgodne
ze zwyczajami Żydów wywodzących się z terenów Polski i Niemiec. Tekst równoległy po angielsku
i hebrajsku. Przykład oprawy charakterystycznej dla modlitewników żydowskich z tego okresu:
na przednim licu dekoracja reliefowa, której spodnią warstwę stanowi tkanina, na którą nałożono
okładzinę, płytkę blaszaną, metalowy ornament, ażurowe zdobienie z płytek celuloidu oraz mosiężne
przedstawienie płyt z „Dziesięciorgiem przykazań”. Na grzbiecie i tylnej okładzinie płytki z kremowego
celuloidu, całość ujęta w mosiężne okucia z klamrą. Stan dobry.

---------------------------------569. [Biblia] – Ilustracje do Księgi Estery. Połowa XVIII w.

400,-

Miedzioryt, akwaforta; 33,5 x 19,2 (pl. 40,4 x 23,5)
Karta z rycinami ukazującymi sceny z biblijnej Księgi Estery – historii młodej, pięknej Żydówki, która
została żoną króla Persji Achaszwerosa. Dzięki jej interwencji udaremniony został spisek Hamana,
który chciał stracić wszystkich Żydów w królestwie (na pamiątkę tych wydarzeń Żydzi obchodzą święto
Purim). Dwie ryciny (zawierające po pięć scenek), opatrzone opisami w języku niderlandzkim. Wśród
przedstawień m.in. koronacja Estery na królową Persji, wywyższenie Mardocheusza, stracenie Hamana
i jego synów. Stan dobry.
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– Kto ty jesteś? Polak mały –
570. [Bełza Władysław. Katechizm polskiego dziecka]. Męcina-Krzesz Józef.
Trzy projekty winiet nagłówkowych do książki „Katechizm polskiego dziecka”.
Ok. 1902 r. Ołówek, tusz; trzy karty o wym. ok. 7 x 19 cm.
600,Trzy karty z akwarelami – projektami winiet do trzeciego wydania książki Władysława Bełzy „Katechizm
polskiego dziecka”, a pierwszego wydania ilustrowanego. Winieta z portretem Tadeusza Kościuszki
oraz sceną z bitwy pod Racławicami (atak kosynierów na rosyjskie armaty pod wodzą Bartosza
Głowackiego) zdobi kartę z najsławniejszym wierszem Bełzy: „Kto ty jesteś? Polak mały”. Winieta
druga, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej okolonym herbami Polski i Litwy, zdobi kartę
z wierszem „Modlitwa polskiego dziewczęcia”: „Wiem ja, bo mi o tem / Mama powiedziała: / Żem
dziecię tej ziemi / Żem jest Polka mała”. Winieta trzecia ukazuje Chrystusa nauczającego dzieci (do
kompletu brak czwartej winiety, z herbem Polski i Litwy). Ilustracje są dziełem Józefa Męciny Krzesza
(1860-1934), malarza krakowskiego, ucznia Jana Matejki. Ze zbiorów Rudolfa Mękickiego (18871942), medaliera, heraldyka, twórcy wielu projektów druków lwowskich (odręczne wpisy na odwrocie).
Drobne zabrudzenia, na odwrocie ślady po oprawie, poza tym stan dobry. Dołączono piąte wydanie
książki, Lwów b.r. [1920]. Nakładem H. Altenberga, s. [36], tabl. ilustr. [6], 24 cm, opr. wyd. karton,
z licznymi wpisami własnościowymi; grzbiet oklejony pap., zabrudzenia i uszkodzenia opr., wewnątrz
zabrudzenia (miejscami intensywne).

571. 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, ubytek dołu grzbietu, stan ogólny dobry.

572. 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.

573. Cyfrowiczówna Emilia [Maryan z nad Dniepru, pseud.]. Dzieje ojczyste aż po
najnowsze czasy opowiadane dziatwie polskiej. Objaśnione 132 illustracyami wedle współczesnych pieczęci, sztychów i rycin, nowszych zdjęć z natury, portretów,
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570. Katechizm polskiego dziecka. Akwarele J. Męciny-Krzesza. Ok. 1902.

573. Dzieje ojczyste. 1898.

574. W. Frantz. Z bocianich wypraw. 1934.
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575. M. Konopnicka. W domu i w świecie. 1891.

576. K. Kopczyńska-Sadowska. Legendy polskie.

obrazów, najcelniejszych malarzy i t. d. Kraków 1898. Spółka Wydawnicza Polska,
s. [4], 206, [2], tabl. ilustr. 5, liczne ilustr. w tekście, 23 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
i barwną ilustr. na licu.
240,Bogato ilustrowane dzieje Polski od czasów piastowskich do wydarzeń po upadku powstania styczniowego, opracowane dla młodzieży przez Emilię Cyfrowiczównę (imię zakonne Maria Emilia od
Aniołów; 1835-1923), niepokalankę, działaczkę oświatową, autorkę podręczników szkolnych. Oprawa wydawnicza sygnowana ślepym tłokiem na tylnej okładzinie przez Andrzeja Olszeniaka
(1867-?), introligatora wyszkolonego w krakowskich warsztatach Schrottów: płótno, na grzbiecie złocona tytulatura, na licu wytłoczony pseudonim autorki i dane wydawnicze, w zwierciadle lica wklejona barwna ilustracja z polskimi insygniami królewskimi. Nieaktualny wpis własnościowy. Przetarcia
i zabrudzenia oprawy, brak połowy planszy z panoramą Krakowa, drobne zabrudzenia, poza tym
stan dobry.

574. Frantz Wiktor. Z bocianich wypraw i przygód. Lwów 1934. Nakładem Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, s. 129, [2], ilustr. w tekście, 18 cm, opr.
wyd. brosz. z ilustr. na licu.
60,Zbiór opowiadań napisanych na podstawie skautowych wycieczek zastępu „Bocianów”. Wiktor
Frantz (1904-1980), filozof, bibliofil, literat, orientalista i działacz harcerski, redaktor Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” i Wydawnictwa Literackiego. Ilustracje na okł. i w tekście Stanisława Matusiaka.
Stan dobry.

575. Konopnicka Maria. W domu i w świecie. Książka dla dzieci od lat 10 do 12.
Z 17 illustracyami H. Benneta. Warszawa b.r. [1891]. Księgarnia M. Arcta, s. [34],
ilustr. w tekście 17 (w tym 8 chromolitografii), 23,5 cm, opr. wyd. ppł. z barwną
ilustracją na licu.
360,Wydanie 1. Zbiór wierszyków dla dzieci napisanych przez Marię Konopnicką (1842-1910). Książka
ozdobiona 17 ilustracjami, w tym 8 barwnymi, autorstwa Harriet Mary Bennett (1852-?), angielskiej
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578. S. Strowska. Pan Twardowski. 1933.
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581. Wlazł kotek na płotek. 1948.

ilustratorki i malarki. Wpis własnościowy. Zabrudzenia i uszkodzenia okładki, na kartach miejscami
zabrudzenia, brak jednej wyklejki, poza tym stan dobry. Rzadkie. Bibliografia polska XIX stulecia
notuje tylko trzy egzemplarze w bibliotekach polskich.
Lit.: E. Boczar, Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży. Wiek XIX, poz. 1544.

576. Kopczyńska-Sadowska Krystyna. Thirteen Polish legends drawn and told by...
London (Londyn) 1944. The New Europe Publishing, s. 32, [3], ilustr. barwne,
30,5 cm, opr. wyd. karton przewiązany sznureczkiem.
440,Zbiór 13 legend z historii Polski, m.in. o Popielu, o Kraku, o Wandzie co nie chciała Niemca, o Panu
Twardowskim. Ilustracje oraz tekst w języku angielskim autorstwa Krystyny Kopczyńskiej-Sadowskiej
(1912-2000), artystki wykształconej w warszawskiej SSP, w latach 30. pracującej wśród Polonii w Brazylii, w latach II wojny światowej działającej na zlecenie polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie.
Po 1945 r. artystka żyła i tworzyła wraz z mężem, także artystą, Konradem Sadowskim, w Kanadzie.
Książka dedykowana w druku dzieciom księcia Kentu, Jerzego (1902-1942), „prawdziwego przyjaciela
Polski”. Drobne zagniecenia oprawy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

577. Markowska Wanda. Milska Anna. Baśnie narodów Związku Radzieckiego.
Ilustrował Antoni Uniechowski. Warszawa 1950. Książka i Wiedza, s. 170, [1],
tabl. ilustr. 12 (barwne), 29 cm, opr. wyd. ppł.
500,Wydanie 1. Z odręczną dedykacją autora ilustracji: „Kochanej Natalci w dowód pamięci Antoni
Uniechowski 15.I.1951 Warszawa”. Książka ozdobiona 12 barwnymi ilustracjami na osobnych tablicach oraz winietami autorstwa Antoniego Uniechowskiego (1903-1976), wybitnego polskiego ilustratora
i rysownika. Starannie wydany zbiór 27 baśni różnych narodów Związku Radzieckiego (bajki: gruzińskie, estońskie, łotewskie, litewskie, tatarskie, syberyjskie, ukraińskie, białoruskie, rosyjskie). Zebrane
przez Annę Milską (1909-1987), tłumaczkę i publicystkę oraz Wandę Markowską (1912-1999), pisarkę
i tłumaczkę. Drobne zabrudzenia i otarcia oprawy, niewielki ślad zalania prawego marginesu (przez
całą książkę), poza tym stan dobry.

578. Strowska Suzanne. La merveilleuse histoire de Pan Twardowski. Légende polonaise du XVIe siècle. Texte adapté par... Dessins originaux de Pierre Rousseau.
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Paris (Paryż) 1933. Libraire Vuibert, s. 83, 28 cm, opr. wyd. karton z obwolutą pap.
150,Osadzona w realiach XVI-wiecznego Krakowa legenda o polskim szlachcicu Twardowskim, który zaprzedał swoją duszę diabłu. Tekst francuski opracowała Suzanne Strowska (córka Fortunata Strowskiego, profesora literatury francuskiej na Sorbonie), autorka licznych baśni polskich wydawanych
we Francji i USA w okresie międzywojennym). Wstęp Anne de Noailles (1876-1933), poetki, ważnej
postaci francuskiej literatury początku XX w. Wielką ozdobą książki są liczne, barwne ilustracje,
w tym całostronicowe, doskonale odmalowujące bajkowy Kraków (rynek, Wawel, Kościół Mariacki)
oraz postacie polskich szlachciców i krakowian w strojach ludowych. Ich autorem był Pierre Rousseau
(1903-1991), malarz i ilustrator francuski, często współpracujący ze Strowską. Pieczątka własnościowa,
uszkodzenia i zabrudzenia oprawy (podklejanej), brak 1 karty, poza tym stan dobry.

579. Zakrzewska Helena. Dzieci Lwowa. Okładka, rysunki i inicjały w tekście Juliusza
Szyllera. Kraków b.r. [1919]. Wydała Polska Spółka Nakładowa „Szczerbiec”,
s. XVIII, 145, 20 cm, opr. współcz. pł. ze złoc., zach. okł. brosz. z ilustr.
120,Wydanie 1. Dedykowane w druku Marii Piłsudskiej: „która losy dzieci Lwowa dzieliła sercem, pełnem
najgorętszego współczucia i miłości...”. Dwa opowiadania „osnute na tle prawdziwych wydarzeń” o bohaterskiej obronie Lwowa przez Orlęta („Lulu” i „W obronie swego gniazda”), poprzedzone wstępem:
„Kilka słów o Lwowie” („Jeśli zechcesz usłyszeć bicie serca wskrzeszonej Twej ojczyzny, [...] pojedź
do Lwowa i pierwszemu polskiemu dziecku, jakie napotkasz po drodze, przyłóż dłoń do wychudłej
piersi”). Napisane przez Helenę Zakrzewską (1880-1952), autorkę pełnych patriotycznych treści książek
dla dzieci i młodzieży, licznie wydanych w okresie międzywojennym. Oprawa graficzna książki jest
dziełem malarza Juliusza Szyllera. Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja. Oryginalne okładki
broszurowe z barwną ilustracją po konserwacji, zabrudzenia kilku początkowych kart, poza tym stan
dobry. Krassowska 8344.

---------------------------------580. Pluszowe niedźwiadki. Bajeczka – foxtrot. Słowa M. J. Prawdzic-Szczawińska.
Muzyka Piotr Kalina. Poznań 1948/1949. Wydawnictwo „Przebój”, s. 4, 31,5 cm,
opr. brosz.
60,Słowa M. J. Prawdzic-Szczawińskiej: „Mały miś do lasu bał się iść, ze strachu drżał jak liść...”.
Muzyka Piotra Kaliny. Dekoracyjna okładka sygnowana nieczytelnie. Zabrudzenia (miejscami intensywniejsze), poza tym stan dobry.

581. Wlazł kotek na płotek... Walczyk. Muzyka i słowa Zbigniewa Maciejowskiego.
Zabrze 1948. Dom Muzyki Polskiej, s. 4, 33,5 cm, opr. brosz.
80,Słowa i muzyka Zbigniewa Maciejowskiego (1912-1980), autora tekstów i kompozytora (m.in. autora
piosenek „Chryzantemy złociste” i „Piosenka przypomni ci”), aktora, współzałożyciela wraz z Zygmuntem Lewandowskim pierwszego teatrzyku studenckiego. Sygnowana okładka projektu Zdzisława
Czaczko (1910-?), krakowskiego grafika reklamowego. Pieczątka własnościowa, drobne zabrudzenia,
poza tym stan dobry.
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582. Album Tatr. Kraków b.r. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, k. [1], tabl. ilustr.
16, 15,5 x 20,5 cm, okł. wyd. kart. z tłocz. i złoc.
120,Album 16 plansz z fotografiami Tatr, m.in.: Giewont; Morskie Oko; Batyżowiecka Grań; Mnich nad
Morskim Okiem; Dolina Świstowa; Wielki Hińczowy Staw; Most w Roztoce nad Wodospadem Mickiewicza. Oryginalna okładka kartonowa ze złoconym tytułem na licu, grzbiet przewiązany sznurkiem,
karty przełożone bibułkami. Pieczątka: „Hurtownia Papieru Polskiego Czerwonego Krzyża, Kraków,
Grodzka 64”. Miejscami niewielkie zażółcenia kart, brak kilku bibułek, poza tym stan dobry.

583. Antoniewicz Włodzimierz. Metalowe spinki góralskie. Z 136 rycinami i 2 mapami
w tekście (Prace Komisji Etnograficznej Polskiej Akademji Umiejętności. Nr 8).
Kraków 1928. Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności, s. [4], 82, [6], ilustr.
w tekście 136, 25 cm, opr. ppł., zach. okł. brosz.
120,Ilustrowana monografia etnograficzna metalowych spinek góralskich. Zawiera rozdziały: Metalowe
spinki góralskie (Użytek, obszar występowania, technika wyrobu, typy spinek, motywy ornamentalne);
Współczesne analogie do metalowych spinek góralskich; Geneza spinek góralskich. Na końcu dodane
osobne odbicie ze Sprawozdań Polskiej Akademii Umiejętności za kwiecień 1927, przedstawiające
informacje o tej pracy. Niewielkie naddarcia i odbarwienia okładki, wewnątrz stan dobry.

584. Asnyk Adam. W Tatrach. Nad głębiami. Warszawa b.r. [1924]. Instytut Wydawniczy
„Bibljoteka Polska”, s. 54, 17 cm, opr. wyd. brosz.
60,Dwa cykle utworów poetyckich Adama Asnyka (1838-1897), wybitnego poety, dramatopisarza, nowelisty, w czasie powstania styczniowego członka Rządu Narodowego. Pierwszy z nich to poetyckie
obrazy z Tatr. Blok nieobcięty. Stan dobry.

585. Barabasz Stanisław. Sztuka ludowa na Podhalu. Cz. I-IV (w 3 wol.). Lwów-Warszawa 1928-1932, s. 17, tabl. ilustr. XII + XXXII; s. 18, tabl. ilustr. XXXVIII; s. 15,
tabl. ilustr. XL, 34 cm, teka wyd. karton.
500,Komplet. Monografia Stanisława Barabasza (1857-1949), malarza, architekta, nestora polskiego narciarstwa, w latach 1901-1922 kierownika Szkoły Przemysłu Drzewnego w Zakopanem. Części I-II
charakteryzują Spisz i Orawę, część III dotyczy Witowa, część IV gotyckiego, drewnianego kościoła
w Dębnie. Każda z części zawiera partię opisową omawiającą cechy charakterystyczne regionu oraz
tablice prezentujące wybrane zabytki. Wartość pracy podnosi fakt, że wiele opisanych i przedstawionych
eksponatów już w latach wydania pracy nie istniało. Część IV z biblioteki W. Nowakowskiego (ekslibris).
Część III w stanie bardzo dobrym, drobne naddarcia teki części I-II, zabrudzenia i uszkodzenia oprawy
oraz okładki części tekstowej teki IV (stan plansz bardzo dobry). Rzadkie w komplecie.

258

GÓRY

582. Album Tatr. 16 widoków.

583. Wł. Antoniewicz. Spinki góralskie. 1928.

585. St. Barabasz. Sztuka ludowa na Podhalu.
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587. L. Delaveaux. Gorale bieskidowi. 1851.
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589. W. Eljasz-Radzikowski. Przewodnik. 1900.

586. [Beskidy]. Mapy obszaru: Orawska Półgóra – Jordanów. [Berlin] 1944. Hrsg. vom
OKH/GenStdH. Arkusze 67,5 x 77,5 cm (dwukolorowe, rozkładane).
90,Skala 1:50.000. Dwa arkusze map topograficznych Słowacji. Niemieckie wydanie z kwietnia 1944 r.
oparte na powiększonych czechosłowackich mapach w skali 1:75.000 z 1932 r. Wydane jako mapy
taktyczne przez niemieckie służby kartograficzne. Oba arkusze (4162/1 i 4162/2) obejmują obszar
po stronie słowackiej Orawskiej Półgory w Żylińskim Kraju oraz terytoria tzw. Polskiego Spiszu
i Orawy z kilkunastoma wsiami wcielonymi do państwa słowackiego na mocy układu Słowacji
z III Rzeszą 21 listopada 1939 r. (Lipnica Wielka i Mała, Zubrzyca Górna i Dolna, Jabłonka. Podwilk i inne). Po stronie polskiej (ówczesne Generalne Gubernatorstwo) Stryszawa, Zawoja, Maków
Podhalański i Jordanów, z zaznaczoną granicą biegnącą od Korbielowa w Beskidzie Żywieckim po
Pasmo Babiogórskie, do Beskidu Orawsko-Podhalańskiego. Arkusze sklejone. Treść w języku polskim
i słowackim, opisy w języku niemieckim. Ślady składania, niewielkie zagniecenia i podklejenia w miejscach złożeń, poza tym stan dobry.

587. Delaveaux Ludwik. Gorale bieskidowi zachodniego pasma Karpat. Rys etnograficzny zwyczajów i obyczajów włościan okolic Żywca skreślił L. D. [krypt.].
Kraków 1851. Nakładem i drukiem Józefa Czecha, s. 151, [2], 17 cm, opr. z epoki,
płsk.
500,Wczesna rozprawa etnograficzna traktująca o życiu codziennym, pracy, zwyczajach i obyczajach
górali żywieckich, napisana na podstawie obserwacji mieszkańców Rycerki w pierwszej poł. XIX w.
przez jej właściciela Ludwika Delaveaux (1785-1870). Opr.: brązowy płsk, na licach pap. marm., na
grzbiecie tłocz. i złoc. W dolnej partii grzbietu superekslibris literowy Józefa Śniechowskiego (także podpis i pieczątka własnościowa). Stemple z okresu II wojny światowej. Stan bardzo dobry.
Rzadkie.
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588. Drohojowski Stanisław. Wrażenia z gór. Kraków 1902. Nakładem autora. Skład
główny w Księgarni G. Gebethnera i Sp., s. 126, 17 cm, opr. wyd. brosz. 180,Tomik wierszy poświęcony Tatrom i Pieninom autorstwa Stanisława Drohojowskiego, wybitnego działacza Towarzystwa Tatrzańskiego, ostatniego właściciela Czorsztyna, zasłużonego dla rozwoju
turystyki i ochrony przyrody Pienin. Utwory zebrane są w czterech częściach: „Podróż”, „Czorsztyn”,
„Szczawnica” i „Zakopane”. Blok nieobcięty. Pęknięcie okł. wzdłuż grzbietu, zaplamienia, blok poluzowany. Rzadkie.

589. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic.
Z 68-ma illustracyami, planem Zakopanego i mapą Tatr. Wyd. szóste znacznie
zmienione i powiększone. Kraków 1900. Nakładem autora, s. XII, 395, XXXVIII,
ilustr. 68 (drzeworyty i fotografie), plan Zakopanego oraz przełomu Dunajca,
6 rozkł. panoram Tatr, mapa rozkł., 15,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
300,Ostatnie, najobszerniejsze wydanie słynnego, wielokrotnie wznawianego, przewodnika Walerego
Eljasza-Radzikowskiego (1840-1905), malarza, wybitnego działacza Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i popularyzatora Zakopanego i góralszczyzny (wyd. 1. 1870). Obejmuje obszar Tatr Polskich
i Słowackich oraz Pienin. Praca powstała przy dużym udziale syna autora – Stanisława Eljasza-Radzikowskiego, który dostarczył ojcu wiele nowych opisów szlaków tatrzańskich oraz dodał (pod własnym
imieniem) obszerny artykuł naukowy „O Tatrach w ogólności”. Okładka, karta tyt. oraz ilustracje wg
rysunków autora. Wpis własnościowy. Defekty opr., pęknięcia pł., zabrudzenia. Stan dobry. Patrz
poz. 614.

590. Hoesick Ferdynand. Tatry i Zakopane. Przeszłość i teraźniejszość. Cz. 1.
Do Goszczyńskiego i Pola. Poznań–Warszawa b.r. [1921]. Nakładem Księgarni
Św. Wojciecha, s. [4], 317, tabl. ilustr. 14, 15,5 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
90,Pierwsza część z czteroczęściowego cyklu Ferdynanda Hoesicka (1867-1941), prezentującego historię
Tatr i Zakopanego w utworach literatury polskiej. „Cykl ten stanowi cenną antologię literatury tatrzańskiej
i daje zarys historii turystycznej i kulturalnej Zakopanego” (WET). Książka ozdobiona ilustracjami wykonanymi przez wybitnego taternika i artystę-fotografa Jana Jaroszyńskiego. Niewielkie przetarcia
oprawy, 2 karty z ubytkiem, podklejone. Brak stron 295-298. Stan dobry.

591. Hurban-Vajanský Svetozár. Tatry a more. Básne [...] Turč. Sv. Martin 1880 (właśc.
1879), s. 190, [2], 16 cm, opr. wyd. brosz.
300,Wydanie 1. Zbiór poezji o tematyce tatrzańskiej, będący jednym z najważniejszych tomików w dorobku Svetozára Hurbana-Vajanskiego (1847-1916), słowackiego poety, pisarza, publicysty, polityka
i działacza narodowego. Tomik zadedykowany Adolfovi Heydukovi (1835-1923), czeskiemu poecie,
który wspierał dążenia Słowaków do autonomii i uznania ich odrębności narodowej. Egzemplarz nieobcięty. Drobne zagniecenia krawędzi, przebarwienia i zaplamienia. Stan dobry.

592. [Kalatówki]. Stelmach Ambrozja. Albertyńska pustelnia na Kalatówkach. Roma
(Rzym), b.r. [ok. 1981]. Wyd. i Druk „Rycerza Niepokalanej” S. Severa, s. 15,
21 cm, opr. wyd. brosz.
40,Szkic o powstaniu pustelni (obecnie na terenie klasztoru albertynek), założonej przez brata Alberta (Adama Chmielowskiego) opodal polany Kalatówki u schyłku XIX w. Tekst uzupełnia wiadomość
o działalności założyciela zgromadzenia albertynów oraz modlitwy. Na przednim licu okładki widok
klasztorku albertynek z okresu po „halnym stulecia” (maj 1968 r.), kiedy to wiejący z prędkością
ponad 288 km/h wiatr powalił połać lasu, odsłaniając zupełnie zabudowania kompleksu (obecnie
znów skryte w gęstwinie drzew). Stan bardzo dobry.

593. [Karkonosze]. Winkler Paul. Meinhold’s Wanderkarte vom Riesengebirge. Dresden (Drezno) b.r. [po 1933]. Meinhold Verlagsgesellschaft. Arkusz 84 x 60 cm
(kolor. rozkł.), 20,5 x 12 cm.
100,-
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591. Poezja tatrzańska. 1880.
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594. T. Karyłowski. Sonety z Tatr. 1920.

Skala 1:50.000. Niemiecka mapa turystyczna Karkonoszy (i graniczących z nimi pasm, m.in. Gór
Izerskich), z zaznaczonymi szlakami, schroniskami i inną infrastrukturą turystyczną. Drobne zagniecenia, arkusz wzmacniany na odwrocie. Stan dobry.

594. Karyłowski Tadeusz. Sonety z Tatr. Kraków 1920. Gebethner i Spółka, s. 40,
16 cm, opr. wyd. brosz.
60,Zbiór utworów poetyckich Tadeusza Karyłowskiego (1882-1945), poety i tłumacza. Wiersze o tematyce
tatrzańskiej (m.in.: Z Gubałówki; Giewont; Siklawa Jelinka; Z Nosala; Kościeliska: Strążyska w zimie;
W dolinie Białego; Las Kuźnicki we mgle). Blok nieszyty, nieobcięty. Drobne zagniecenia krawędzi,
poza tym stan bardzo dobry.

595. Kłosy i kwiaty. Książka zbiorowa. Kraków 1869. W Drukarni K. Kirchmayera,
s. [4], 410, [2], 21 cm, opr. z epoki, płsk.
240,Zbiorowe wydawnictwo zawierające utwory literackie (wierszem i prozą), eseje i szkice. Dwa interesujące teksty poświęcone Tatrom: Leona Rzecznowskiego „Urywek z podróży do Tatr i Pienin” (liczne
wiadomości o życiu codziennym górali podhalańskich zebrane w trakcie podróży odbytej w 1860 r.)
oraz Maksymiliana Nowickiego „Nieprzyjaciele kozic tatrzańskich, niszczenie ich i różne rodzaje
łowów”. Podpisy własnościowe. Otarcia i ubytki skóry, przebarwienia pł., miejscami nieznaczne zaplamienia kart, poza tym stan dobry.

596. Kotarbiński Janusz. Nowele tatrzańskie. Z 5 linorytami wykonanymi przez autora. Poznań 1923. Nakładem Autora. Skład Główny w Księgarni L. Zwolińskiego
w Zakopanem, s. [6], 154, tabl. ryc. 4 (linoryty), linoryt na okł., 23 cm, opr. wyd.,
brosz.
150,Nowele oparte na wrażeniach z wędrówek górskich autora (w tym m.in. opowiadanie o polowaniu
w Tatrach oraz opowieść o Rusałce), ozdobione własnoręcznie wykonanymi linorytami (okł. i 4 na
tabl.). Janusz Kotarbiński (1890-1940), malarz i pisarz, właściciel kolekcji etnograficznej podarowanej
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595. Kłosy i kwiaty. 1869.

597. Pamiętnik Fizyjograficzny. 1881.

Muzeum Tatrzańskiemu, autor kontrowersyjnej polichromii w kościele na Krupówkach (której krytyka
spowodowała wyizolowanie się twórcy i zakończenie jego kariery). Blok nieobcięty. Drobne przebarwienie opr., poza tym stan bardzo dobry.

597. Pamiętnik Fizyjograficzny wydawany staraniem E[ugeniusza] Dziewulskiego
i Br[onisława] Zantowicza. T. 1. Warszawa 1881. Druk. K. Kowalewskiego, s. [6],
VI, [1], 463, [6], tabl. 14 (litografie, w tym 2 mapy i 2 tabl. rozkład.), 28 cm, opr.
współcz. ppł.
280,Tom poświęconego naukom przyrodniczym pisma wychodzącego w latach 1881-1900, a następnie
nieregularnie do 1914 r. Zawiera artykuły naukowe, m.in.: o obserwacjach meteorologicznych w Warszawie, wykaz stanu wody na Wiśle 1860-1880; Pięć Stawów w Dolinie Roztoki w Tatrach polskich z mapą Tatr; Pawlewski Bronisław, O wodach mineralnych buskich; Karo Ferdynand, Flora
okolic Częstochowy; Wałecki Antoni, Fauna zwierząt ssących Warszawy. Brak s. 391-410 oraz 4 tabl.
Stan dobry.

598. Rautenstrauchowa Łucja. Miasta, góry i doliny. T. 1-5 (w 2 wol.). Poznań 1844.
W Nowej Księgarni. Czcionkami W. Deckera i Spółki, s. [4], 182; 185; 209; 313;
337, 15 cm, jednolite opr. z epoki, skóra.
2400,Wydanie 1. pełne (wcześniej ukazały się jedynie fragmenty w „Przyjacielu Ludu”). Książka uważana
przez badaczy przeszłości Pienin i Tatr za jedno z najważniejszych wczesnych źródeł tematu i jeden
z pierwszych przekazów o wycieczkach krajoznawczych w Tatry. Łucja z Giedroyciów Rautenstrauchowa (1798-1886), pisarka, dramatopisarka, tłumaczka, autorka książek podróżniczych. W tomach
1-2 zawarto pełen obserwacji opis wycieczek podczas pobytu pisarki w Szczawnicy w 1839 r. m.in. do:
Czerwonego Klasztoru, Czorsztyna nad Dunajcem, Czarnego Stawu, Doliny Kościeliskiej i Morskiego
Oka. W tomach pozostałych znajdują się m.in. zbeletryzowane relacje z podróży autorki po Europie
(Bawaria, Alpy, Włochy, Wenecja). Opr.: ciemnobrązowa skóra marm., na grzbietach tłocz. i złoc. z tyt.
i ozdobnikami. Zbrązowienia na kartach, ślady zalania górnych marginesów ostatnich i pierwszych kart
dwóch tomów, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie, zwłaszcza w komplecie.
(Patrz tablica XXXII)
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598. Ł. Rautenstrauchowa. Miasta, góry i doliny.

601. M. B. Z. Stęczyński. Tatry. 1860.

599. Reychman Jan. Przewodnik po Podhalu, Spiszu, Orawie i północnej Słowacji.
Warszawa 1937. Główna Księg. Wojskowa, s. XVI, 258, mapek 7, 17 cm, opr.
wyd. brosz.
180,Pierwszy przewodnik przeznaczony dla „przebywającej pod Tatrami publiczności, która nie ogranicza
się do zwiedzania Tatr, lecz pragnie… zawadzić o Pieniny, Babią Górę, Zamki Orawskie, Jaskinie
Demenowskie…czy związane historycznie z Polską skrawki Spisza”. Praca Jana Reychmana (19101975), etnografa, pracownika Muzeum Tatrzańskiego i redaktora „Wierchów”, zawiera szczegółowy
opis tras turystycznych, zabytków, a także wskazówki informacyjne co do bazy noclegowej, wyżywienia, komunikacji etc. Na końcu dołączono zbiór 7 mapek omawianego terenu. Zabrudzenia oprawy,
nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

600. Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego.
R. 1850. Z. 3. Kraków 1850. W Drukarni Uniwersytetu, s. 325-504, [12], 22,5 cm,
opr. wyd. brosz.
120,Zeszyt periodyku naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego główny tekst stanowi obszerny
artykuł L. Zejsznera, poświęcony budowie geologicznej Tatr, Niżnych Tatr, Małej i Wielkiej Fatry,
Magury etc. („Opis skał plutonicznych i przeobrażonych wraz z ich pokładami metalicznemi w Tatrach
i w pasmach przyległych”). Ponadto obserwacje astronomiczne z obserwatorium UJ. Blok nieobcięty.
Przebarwienia krawędzi. Stan dobry.

– 24 widoki Tatr –
601. Stęczyński Maciej Bogusz Zygmunt. Tatry w dwudziestu czterech obrazach
skreślone piórem i rylcem. Dzieło ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury
zdjętymi i rylcem na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860. Nakładem Księgarni
i Wydawnictwa Dzieł Katolickich, Naukowych i Rolniczych, k. [8], s. 160, [8], tabl.
ryc. 80 (litografie), 23 cm, opr. z epoki, ppł.
2800,-
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Jedna z najpiękniejszych dawnych książek polskich poświęconych Tatrom, ozdobiona litografiami
z widokami Tatr i Pienin. Rysował z natury Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890), pisarz,
poeta, rysownik, twórca wielu unikalnych widoków o dużej wartości dokumentalnej, jeden z najlepszych
znawców Tatr i Podtatrza. „Szczególną autora zasługą jest niezmordowane i żarliwe poświęcenie się
w zbieraniu krajowych widoków oraz badanie historyczne dziejów ziemi naszej. Autor, pozbawiony
niezbędnych do podróżowania środków, przeszedł o chłodzie i o głodzie wszerz i wzdłuż część Polski
Galicyą zwanej, nie tylko piórem ją opisał ale i wiernie zdjął z jej okolic rysunki. Praca jest zbiorem
nie tylko wiadomości historycznych, ale i podań, legend tatrowych, opisów obyczajów ludu góralskiego i obrazów tamtejszej natury. Nikt bowiem w kraju nie zna dokładniej pasma karpackich gór od
naszego autora!” (ze wstępu). Opr. wykonana w krakowskim zakładzie introligatorskim Marcelego
Żenczykowskiego (sygn. pieczątkami tuszowymi): brązowe ppł., na licach pap. marm. Egzemplarz
po fachowej konserwacji. Otarcia pap. opr., stan dobry.

602. Sto obrazów natury ze ziem ojczystych. Z 57 drzeworytami. Wiedeń 1865.
W C.K. Nakładzie Książek Szkolnych, s. IV, 139, ryc. w tekście (drzeworyty),
23 cm, opr. z epoki, ppł.
240,Sto szkiców prezentujących najpiękniejsze i najciekawsze zakątki oraz cuda natury monarchii austriackiej. Znaczna część tekstów i ilustracji przedstawiająca Karpaty i ziemie galicyjskie – Wisła,
Wieliczka, Babia Góra, Łomnica (ówcześnie uznawana za najwyższy szczyt Tatr), Dolina Kościeliska,
Morskie Oko itd. Grzbiet uszkodzony z rozerwanym pł., otarcia pap., wewnątrz przebarwienia, poza
tym stan dobry.

603. Stopka Andrzej. Rycerze śpiący w Tatrach. Fantazye na tle podań ludowych.
Kraków 1898. Drukarnia Narodowa, s. [2], 179, 13,5 cm, opr. ppł.
120,Wydanie 1. Zbiorek gawęd opartych o podania górali podhalańskich opracowanych w gwarze przez
Andrzeja Stopkę-Nazimka (1868-1934), pisarza, badacza folkloru podhalańskiego. Na końcu zamieszczony słowniczek gwary góralskiej. Pieczątki biblioteki gimnazjum w Samborze. Brak grzbietu, blok
poluzowany, kilka luźnych kart, krawędzie kliku kart przedziurkowane.

604. Stopka Andrzej. Rycerze śpiący w Tatrach. Fantazye na tle podań ludowych. Pierwszy tysiąc. Kraków 1899. Drukarnia Narodowa, s. [6], 179, 14 cm,
opr. wyd. kart.
120,Wydanie 2 (zob. poz. poprzednia). Zbiorek gawęd opartych o podania górali podhalańskich opracowanych w gwarze przez Andrzeja Stopkę-Nazimka. Blok nieobcięty. Drobne defekty grzbietu, blok
lekko poluzowany, poza tym stan dobry.

605. Stopka Andrzej. Sabała. Portret. Życiorys. Bajki. Powiastki. Piosnki. Melodye.
Kraków 1897. L. Zwoliński i Spółka, s. [8], 140, portret 1, tabl. nut 7 (rozkł.),
16,5 cm, opr. pł., zach. okł. kart.
180,Wydanie 1. Monografia Sabały, właśc. Jana Krzeptowskiego (1809-1894), legendarnej postaci Tatr
i Zakopanego, gawędziarza i pieśniarza, honorowego przewodnika tatrzańskiego. Autorem był Andrzej
Stopka-Nazimek (1868-1934), pisarz, badacz folkloru podhalańskiego. Dzieło jest opowieścią o życiu
Sabały przeplecioną jego gawędami, legendami i pieśniami (przytoczonymi w gwarze góralskiej).
Portret Sabały (autorstwa W. Brzegi), tablice z nutami oraz słownik gwary góralskiej. Praca o ważnym
znaczeniu dla rozwoju piśmiennictwa tatrzańsko-podhalańskiego (Encyklopedia Tatrzańska, s. 1155).
Stan dobry. Rzadkie.

606. Tetmajer Kazimierz Przerwa. Na Skalnem Podhalu. Wydanie jubileuszowe.
Redakcja artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona Wyczółkowskiego. Rysunki
i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. Kraków 1914. Spółka Nakładowa „Książka”,
s. VIII, 448, [3], tabl. ilustr. 12 (w tym 10 barwnych), zdobniki w tekście, 22,5 cm,
opr. pł. z tłocz., brzegi kart złocone.
440,Wydanie jubileuszowe ozdobione dwunastoma kolorowymi reprodukcjami obrazów Leona Wyczółkowskiego. Rysunki w tekście i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. Jedno z arcydzieł polskiej
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605. A. Stopka. Sabała. 1897.
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606. K. Tetmajer. Na Skalnem Podhalu. 1914.

literatury neoromantycznej, a ponadto dzieło o ogromnej wartości poznawczej folkloru podhalańskiego
(Encyklopedia tatrzańska). W przedmowie autor pisze, że jego pisma góralskie są niezmiernie mało
wzięte, co mu wcale nie przeszkadza. Chciałby mieć tylko czterech słuchaczy: swojego Ojca; Seweryna
Goszczyńskiego; pierwszego proboszcza zakopiańskiego księdza Józefa Stolarczyka i nieśmiertelnej
tatrzańskiej pamięci doktora Tytusa Chałubińskiego: „przy wielkiej watrze gdzie u wierchu w Kościeliskach… mógłbym im czterem opowiadać te powieści, a oniby słuchali, rozumieli i czuli”. Z księgozbioru Stanisława Roupperta (1887-1945), generała Wojska Polskiego, lekarza naczelnego I Brygady
Legionów, członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (pieczątka). Niewielkie przebarwienia
okładek. Stan dobry. Patrz poz. 268.

607. Uhlig Viktor. Die Geologie des Tatragebirges. Cz. 1-4 (1 wol.). Wien (Wiedeń)
1897-1899. Aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, s. 44; [2], 43130, mapa 1 (litografia, rozkł., kolor.), tabl. ilustr. 10, ilustracje w tekście, 31,5 cm,
opr. pap.
400,Pierwsze szczegółowe i oparte o szeroko zakrojone badania terenowe studium geologiczne Tatr,
którego autorem był Viktor Uhlig (1857-1911), austriacki geolog i paleontolog pochodzący ze Śląska
Cieszyńskiego, profesor uniwersytetów w Pradze i Wiedniu, badacz geologii Karpat i Alp. Poszczególne
części publikowane pierwotnie w czasopiśmie Cesarskiej Akademii Nauk. Praca przedstawia historię
geologiczną najwyższych gór Polski, charakterystykę ich budowy oraz wiadomości o tektonice regionu.
Rozkładana mapa geologiczna Tatr (89 x 62 cm). Stan bardzo dobry.

608. Zakopane. Fox-trot. Muzyka Czesław Żak. Sł. Michał Ochorowicz. Warszawa –
Kraków 1949. Wydawnictwo E. Kuthana, s. 4, 33 cm, opr. brosz.
60,Słowa Michała Ochorowicza (1907-1998), poety i satyryka: „Bo każdy ci to powie, że góry to zdrowie!”. Muzyka Czesława Żaka (1895-1959), kompozytora (ucznia K. Szymanowskiego i G. Bacewicz).
Okładka sygnowana: „Witold Kalicki 49” – Witold Kalicki (1915-1983), malarz i grafik. Po konserwacji
(ubytek pap. uzupełniony), zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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609. E. Kronbach. Widok doliny Dunajca. 1823. Litografia kolorowana.

609. [Czorsztyn, Niedzica] – „Ansicht der Gegend um Czorstyn, nebst dem Lauf des
Grӓnz-Fluises Dunajec und dem Ungarischen Grӓnz-Schlois Niedziec”. Rys. i lit.
E. Kronbach. 1823 r.
2000,Litografia kolorowana w epoce; 23,5 x 43 (30,5 x 44 w świetle oprawy)
Rozległy, malowniczy widok doliny Dunajca, spod zamku Czorsztyn, w kierunku zamku Niedzica.
Poniżej panoramy tytuły w języku niemieckim i francuskim oraz sygnatury. Rysował z natury oraz
litografował Emanuel von Kronbach (1778-1861), wyższy urzędnik austriacki narodowości czeskiej.
Pracując m.in. jako komisarz cyrkularny w Nowym Sączu, postanowił opracować obszerne, ilustrowane
wydawnictwo poświęcone Galicji. Ostatecznie ukazała się tylko część I poświęcona cyrkułowi sądeckiemu wraz z Tatrami. Album zawierał 30 romantycznych litografii ręcznie kolorowanych, wydawanych
w zeszytach w Wiedniu od 1823 r. Dzieło to uważane jest za jedno z najważniejszych wydawnictw,
ukazujących urodę tego regionu Polski. Niewielkie zabrudzenia, papier pożółkły, poza tym stan dobry.
Oprawiona w ramę 50 x 63 cm. Piękne, stare kolorowanie. Rzadkie.

610. [Nowy Targ] – „Nowytarg (!) w obwodzie Sądeckim”. Lit. K. Auer. 18371838 r.
500,Litografia; 16 x 23 (pl. 22,3 x 29)
Panorama miasta na tle gór, pochodząca z albumu „Galicja w obrazach”, wydanego przez Piotra
Pillera we Lwowie w latach 1837-1838. Litografowana przez Karola Auera (ok. 1818-?), litografa lwowskiego, cenionego za widoki miejscowości galicyjskich, stałego współpracownika Pillera. Widok powstał
według rysunku Adama Gorczyńskiego (1801-1876), malarza, pisarza i działacza społecznego,
gorącego propagatora polskiego malarstwa pejzażowego. Gorczyński podróżował po Galicji, zbierając
materiały do prac literackich, ale także tworzył szkice rysunkowe (14 z nich znalazło się w albumie
„Galicja w obrazach”). Na marginesie pieczątka kolekcji Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), znanego
lwowskiego architekta. Po konserwacji, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Opałek, Litografia lwowska, Wrocław 1958, s. 22-24

611. [Pieniny] – „Wieś Frydman”. J. Szalay. 1858 r.

1500,-

Litografia kolorowana w epoce; 19,5 x 25,5 (24 x 28 w świetle oprawy)
Dekoracyjny widok spiskiej wsi Frydman z charakterystyczną, renesansową wieżą kościoła, na tle
rozległej panoramy Pienin z widocznym w oddali zamkiem w Czorsztynie. Poniżej tytuł oraz sygnatury.
Autorem rysunku jest Józef Stefan Szalay (1802-1876), właściciel i twórca uzdrowiska Szczawnica,
który dla rozpropagowania tego regionu napisał przewodniki dla kuracjuszy oraz wydał zbiór litografii
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611. J. Szalay. Pieniny – wieś Frydman. 1858. Litografia kolorowana.
„Album Szczawnickie” (oferowana grafika nosi nr 2). Litografie wykonano w Artystycznym Instytucie
Reiﬀensteina i Röscha w Wiedniu. Stan dobry, oprawiona w ramę 44 x 46,5 cm. Bardzo ładny stary
kolor – ryciny kolorowane z tej serii należą do rzadkości.

612. [Tatry] – „Tatry od wsi Bukowiny, w obwodzie Sandeckim, od wschodu”.
M. B. Z. Stęczyński. 1847 r.
500,Litografia; 14 x 19 (w świetle oprawy)
Malownicza panorama Tatr, ukazana od strony Bukowiny Tatrzańskiej, z góralem i rysownikiem na
pierwszym planie. Grafika sygnowana poniżej kompozycji – rysował i litografował wielki miłośnik polskiej przyrody i historii Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890). Efektem jego wędrówek po
kraju, w czasie których sporządzał rysunki, dokumentujące zabytki oraz piękno przyrody, było wydanie
w latach 1847-1848 serii „Okolice Galicji”, z której pochodzi oferowana rycina. Odbita w lwowskim
zakładzie Piotra Pillera. Równomierne zażółcenie pap., poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę.

613. [Tatry] – „Wodospad w górze „Goreckowa”, we wsi „Zakopana” w Tatrach,
w obwodzie Sandeckim, od północy”. M. B. Z. Stęczyński. 1847 r.
500,Litografia; 14 x 19 (w świetle oprawy)
Widok Wywierzyska Bystrej, wywierzyska w Dolinie Bystrej w Zakopanem, odwadniającego masyw
Giewontu. Grafika sygnowana poniżej kompozycji – rysował i litografował wielki miłośnik polskiej
przyrody i historii Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890). Pochodzi z serii „Okolice Galicji”,
wydanej w latach 1847-1848 . Odbita w lwowskim zakładzie Piotra Pillera. Równomierne zażółcenie
pap., poza tym stan dobry. Oprawiona w ramę.

614. Eljasz-Radzikowski Walery (1841-1905) – Na przełęczy. 1874 r.
Akwaforta; 16 x 10,5 (24,5 x 17,5 w świetle oprawy)

300,-
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612. M. B. Z. Stęczyński. Tatry od wsi Bukowiny. 1847.

Sygnatura na płycie zatarta. Walery Eljasz-Radzikowski, malarz, grafik, ilustrator, gorący miłośnik Tatr.
Wykształcony w Krakowie i Monachium, działał w 1863 r. na rzecz polskich uchodźców w Niemczech.
Po powrocie do kraju związany z Krakowem i Zakopanem. Największe zasługi oddał popularyzacji
Tatr – napisał m.in. wielokrotnie wznawiany „Przewodnik do Tatr i Pienin” (patrz poz. 589). Papier
pożółkły, poza tym stan dobry, oprawiona w ramkę 26,5 x 19,5 cm.

615. [Śnieżka – Karkonosze] – „Schneekoppe”. Około 1900 r.

1000,-

Malowane i wyklejane na szkle; 16,5 x 22 (w świetle oprawy)
Widok najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki, z kaplicą św. Wawrzyńca, obserwatorium meteorologicznym i schroniskiem. Na pierwszym planie wędrujący turyści. Praca malowana na szkle,
wyklejana, m.in. macicą perłową (technika stosowana głównie w końcu XIX w.). Oprawiona w ramę
26 x 32 cm.
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616. Chodźko Ignacy. Pamiętniki kwestarza. Z dwunastoma rycinami E. M. Andriollego.
Wyd. 2. Warszawa 1901. Gebethner i Wolﬀ, s. [4], 262, [2], tabl. ilustr. 11, 23 cm,
opr. pł. z tłocz. i złoc.
240,Najpoczytniejsze dzieło Ignacego Chodźki. Cykl nowel zaprawionych humorem, często rubasznym, ukazujących galerię oryginalnych postaci zamieszkujących dwory i dworki kresowe. 12 ilustracji wg rysunków M. E. Andriollego, jednego z najważniejszych ilustratorów polskich drugiej połowy XIX w. (obok J. Kossaka i W. Gersona). Efektowna oprawa wydawnicza w płótno z bogatą
złoconą dekoracją na licu i grzbiecie, na tylnej okładzinie sygnatura ślepym tłokiem: „K. Wójcik. Introligator. Kraków”. Przetarcia oprawy, blok wklejony w oprawę paskami papieru. Zażółcenia i naddarcia papieru, nieaktualne wpisy własnościowe, ślady ołówka. Brak 1 tabl., poza tym
stan dobry.
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616. I. Chodźko. Pamiętniki kwestarza. 1901.

617. Czasopismo „Galicia”. 1841.

617. Galicia. Zeitschrift zur Unterhaltung, zur Kunde des Vaterlandes, der Kunst, der
Industrie und des Lebens. R. 1, nr 1-77. R. 2, nr 1-114 (1 wol.). Lemberg (Lwów)
1841. Joseph Edler von Mehoﬀer. Gedruckt mit Piller’schen Schriften, s. 308, 456,
26,5 cm, opr. z epoki, płsk z tłocz. i złoc.
500,Galicyjskie pismo wydawane w latach 1840-1841 przez Josepha Edlera von Mehoﬀera, austriackiego
urzędnika, dziennikarza i publicystę, dziadka polskiego malarza Józefa Mehoﬀera. W piśmie prócz
najróżniejszych informacji i korespondencji z kraju i świata zamieszczano m.in. wiadomości historyczne, geograficzne, krajoznawcze i etnograficzne z Galicji (dział „Bilder aus Galizien”), tłumaczenia literatury polskiej i zagranicznej. Komplet numerów pisma od lipca 1840 do października 1841 r. Ekslibrisy Lecha Kokocińskiego. Pęknięcie skóry wzdłuż grzbietu. Zabrudzenia i przebarwienia, stan dobry.

618. [Galicja]. Jäkl Marceli, żołnierz, rekrut w Sanoku. List do stryja Jana we Lwowie.
Dat. Sanok 16 VI 1876 r. Bifolium, s. [4], 17 x 21 cm.
120,Pismo odręczne Marcelego Jäkla. Język polski. Dramatyczny list ciężko chorego żołnierza do stryja – urzędnika, rewidenta w c.k. Krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie. Zawiera prośbę o wsparcie
finansowe oraz opis warunków w wojsku i sytuacji epidemicznej. Na s. 4 adres lwowski odbiorcy ze
znaczkiem z podobizną cesarza i stemplem pocztowym „Lemberg”. Ślady składania i otwarcia listu,
niewielkie ubytki pap. Stan dobry.

619. [Galicja – podatki]. Pobór powszechnego podatku konsumpcyjnego
w roku administracyjnym 1848. Lwów, 12 lipca 1847 r. B.w. K. [2], 35,5 cm,
bez opr.
120,Tekst równoległy, polski i niemiecki (ten sam na obu kartach). Rozporządzenie w sprawie podatków
na rok 1848 r., podpisane w druku przez Leopolda hrabiego Lažansky’ego (1808-1860), wiceprezesa
rządu krajowego c.k. we Lwowie, potem gubernatora Moraw, honorowego obywatela Lwowa; Andrzeja
Ettmayera Ritter von Adelsburg (1791-1886), radcę nadwornego (zasłużonego dla ocalenia Katedry
Wawelskiej przed zamianą na kościół garnizonowy); Józefa Ritter von Bobowskiego, członka rady
Gubernium Galicji. Zapiski z epoki, zabrudzenia atramentem, ślady składania, stan dobry.
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620. J. M. Giżycki. Bazylianie we Włodzimierzu.

623. J. I. Kraszewski. Wilno. 1840.

620. Giżycki Jan Marek. Bazylianie we Włodzimierzu i Tryhórach przez Wołyniaka.
Kraków 1912. Nakładem Kilku Ziemian Wołyńskich. Na składzie w księgarni
G. Gebethnera i Ski., s. VIII, 170, [3], 20,5 cm, opr. z epoki ppł.
150,Wydano w nakładzie 200 egzemplarzy. Obszerny opis szkół prowadzonych na przestrzeni dziejów
przez zakon Bazylianów we Włodzimierzu Wołyńskim („niecących światło w zapadłych zakątkach
byłej Rzeczypospolitej”), a także dzieje klasztoru Bazylianów w Tryhórach (ob. na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim). W tekście wiele nazwisk osób związanych ze szkołami, na końcu „Genealogia
Woroniczów”. Autorem wydanej anonimowo monografii jest Jan Marek Giżycki (1844-1925), historyk
ziem wschodnich, szkolnictwa i zakonów, używający pseudonimu Wołyniak. „Prace jego, oparte na
bogatym materialne archiwalnym, nieraz bardzo trudno dostępnym, zachowały do dziś wartość naukową” (Słownik historyków polskich, s. 149). Pieczątki i nalepki biblioteczne, poza tym stan dobry.

621. Gulczyński Eugeniusz. Rok 1830-31 w Wilnie. Wilno 1933. Drukarnia „Lux”,
s. 64, [4], 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Autorska odbitka z „Alma Mater Vilnensis” w nakładzie 150 egzemplarzy. Rozprawa Eugeniusza Gulczyńskiego (1903-1944), historyka, ucznia Stanisława Kościałkowskiego, badacza dziejów Wielkiego
Księstwa Litewskiego, w czasie wojny żołnierza Armii Krajowej, rozstrzelanego przez Niemców w Ponarach w czerwcu 1944 r. Dzieje powstania listopadowego w Wilnie i na terenie Litwy. Niewielkie
naddarcia okładki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

622. Kossak-Szczucka Zofia. Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919. Z przedmową prof. St[anisława] Estreichera. Kraków 1922. Nakładem Krakowskiej Spółki
Wydawniczej, s. X, 433, [1], 17,5 cm, opr. z epoki, ppł.
100,Wydanie 1. Pierwsza książka w literackim dorobku Zofii Kossak-Szczuckiej (1890-1968), ukazująca
losy polskich dworów na ogarniętym bolszewicką zawieruchą Wołyniu. „Niesie ta książka z sobą
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miłość ojczystych kresów” (ze wstępu St. Estreichera). Wpisy własnościowe. Otarcia opr., poza tym
stan dobry.
Lit.: Maliszewski, Bibliografia pamiętników…, poz. 4131.

623. Kraszewski Józef Ignacy. Wilno od początków jego do roku 1750. Wydanie
Adama Zawadzkiego. T. 1. Wilno 1840. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego,
s. XXIV, 477, [3], portretów 4 (litografie), plan Wilna (litografia rozkł.), 21,5 cm,
opr. płsk z epoki z tłocz. i złoc.
420,Obszerna, najbardziej szczegółowa monografia miasta, zawierająca chronologiczne dzieje miasta,
historię ważniejszych budowli miejskich (ratusz, kościoły, pałace), dzieje instytucji miejskich i cechów,
prawa i przywileje. Cztery litografowane portrety królów polskich (Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy) oraz plan miasta z roku 1550. Całość obejmowała 4 tomy, które ukazały się w latach 1840-1842. Niewielkie ubytki skóry na grzbiecie, przetarcia
oprawy, nieaktualna pieczątka własnościowa, w tekście charakterystyczne zażółcenia, ślady kredki na
jednej z tablic, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Liceum Krzemienieckie –
624. [Krzemieniec – Liceum]. Harcerz z nad Ikwy. Jednodniówka. Listopad 1923.
Krzemieniec. Wydawnictwo i nakład Komendy Hufca Męskiego ZHP, s. 29, [2],
22,5 cm, opr. wyd. brosz.;
Zadróżny Mieczysław. O doborze książek do konkursu czytania. Krzemieniec
1934. Odbitka z nr. 9 „Życia Krzemienieckiego”, s. 9, 23,5 cm, opr. wyd. brosz.;
Droga Pracy. Miesięcznik. Rok II. Nr 7. Wrzesień 1938; oraz: Rok III. Nr. 4 i nr 5.
Kwiecień. Maj 1939. Krzemieniec. Wydawca: Zrzeszenie Byłych Wychowanków Liceum Krzemienieckiego. Komitet Redakcyjny pod przewodnictwem J. Sułkowskiej,
s. 133-148; 69-94; 95-122, 23,5 cm, opr. wyd. brosz.
150,Zespół pięciu broszur wydanych przez środowisko skupione wokół Liceum Krzemienieckiego, założonego w 1805 r. przez Tadeusza Czackiego, reaktywowanego w latach 1922-1939. Pozycja pierwsza to jednodniówka poświęcona drużynom harcerskim działającym przy Liceum („Polska
zmartwychwstała. Gród Słowackiego ożył. W murach licealnych znowu gwarno i rojno od polskiej
młodzieży. [...] Największą organizacją szkolną, mająca na celu wychowanie nie tylko fizyczne, ale
i moralne jest Związek Harcerstwa Polskiego...”). Praca druga napisana została przez Mieczysława
Zadróżnego, kierownika Głównej Biblioteki Naukowej Liceum Krzemienieckiego. Ostatnie trzy broszury,
wydawane przez byłych wychowanków Liceum, zawierają artykuły dotyczące spraw społeczności akademickiej, tematów kulturalnych („Wiersze o Wołyniu”) i politycznych („Narodowy socjalizm i Trzecia
Rzesza. Kultura w Trzeciej Rzeszy”). Numer z kwietnia 1939 r. niemal w całości poświęcony Juliuszowi
Słowackiemu (absolwentowi szkoły). Brak 1 strony w nr. 4 „Drogi Pracy”, zabrudzenia i przedarcia
opraw, papier pożółkły.

625. [Krzemieniec – Liceum]. Nasz Widnokrąg. Miesięcznik młodzieży Liceum Krzemienieckiego. Rok VI. Nr 3 (grudzień 1930); Nr 4 (styczeń 1931); Rok VII. Zeszyt 1.
Zeszyt 2. Zeszyt 5 (kwiecień 1933). Rok X. Zeszyt 6-7 (kwiecień-maj 1936). Rok
XIII. Zeszyt 1 (marzec 1939); s. 16; 16; 26; 14; 16; 56-100; 26; wym. 22-24 cm,
opr. wyd. brosz.
150,Siedem numerów pisemka wydawanego nieregularnie w latach 1926-1939 przez społeczność Liceum Krzemienieckiego (m.in. Koło Krajoznawcze im. dr. Wilbalda Bessera; Zjednoczenie Organizacji
Młodzieży Liceum Krzemienieckiego). Wśród redaktorów: St. Poznański, H. Cielecka, M. Cisińska,
H. Jacuńska. W treści artykuły z życia szkoły (pożegnanie odchodzących nauczycieli, przygotowania
do matury i studiów na Politechnice, zjazdy absolwentów), wrażenia z wycieczek (np. w Tatry, do Częstochowy), teksty o tematyce regionalnej (Obrzędy ludowe na Wołyniu). Uszkodzenia opraw, drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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625. Liceum Krzemienieckie. Miesięcznik.

626. Życie Krzemienieckie. Miesięcznik.

626. [Krzemieniec]. Życie Krzemienieckie. Miesięcznik społeczny. Rok I. 1932. Nr 1
(styczeń) – 4 (kwiecień). Rok IV. 1935. Nr 4 (kwiecień) oraz numer nadzwyczajny
(maj 1935); s. 32; 36; 44; 36; 135-186; 187-230, 24 cm, opr. wyd. brosz. 150,Sześć numerów pisma wydawanego w latach 1932-1939 (miesięcznika, a potem dwutygodnika).
Redaktor ogólny Stanisław Sheybal (1891-1976), artysta fotografik (prowadzący pracownię fotograficzną w Liceum Krzemienieckim); redaktor spraw pedagogicznych Kazimierz Henryk Groszyński.
Wydawcy: Liceum Krzemienieckie, Samorząd Powiatu Krzemienieckiego, Zjednoczenie Organizacji
Społecznych Powiatu Krzemienieckiego. Jak napisano w numerze 1. pismo miało na celu „ułatwienie
swobody wypowiadania myśli” w związku z „szybkim tempem rozrostu życia kulturalnego Krzemieńca”.
Zawiera teksty dotyczące pracy samorządu miasta, życia kulturalnego (wystawy, koncerty, itp.), sportu, spraw społecznych, turystyki. Numer z kwietnia 1935 r. poświęcony jubileuszowi 15-lecia Liceum
(m.in. „Znaczenie Liceum Krzemienieckiego dla Wołynia”), pismo z maja 1935 r. to „Nadzwyczajny
numer żałobny z powodu śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Zapiski własnościowe, uszkodzenia
oprawy, poza tym stan dobry.

---------------------------------627. Lwów. Lemberg. Lwów, 1917. Nakład: Lwowskie Wydawnictwo Leon Propst,
k. [15], 14 x 18 cm, opr. wyd. karton przewiązany sznureczkiem.
150,Album widoków Lwowa – placów, kościołów, teatrów, muzeów, m.in.: ratusz, Namiestnictwo, Politechnika, Kopiec Unii Lubelskiej, Wały Hetmańskie, panorama miasta. Każdy widok opisany po polsku
i niemiecku. Na okładce zapisek z epoki, stan dobry.

628. [Lwów]. Dodatek do Gazety Lwowskiey [1816 r.]. Do nr 107-205, 208-209. Lwów
1816. B.w., s. 821-1609, 1633-1646, 24 cm, opr. współcz., pł.
600,Niemal kompletny zbiór dodatków do „Gazety Lwowskiej” z drugiego półrocza 1816 r. „Gazeta Lwowska” ukazywała się we Lwowie od 1810 r. do II wojny światowej i początkowo miała charakter przede
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628. Dodatek do Gazety Lwowskiey. 1816.
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630. Prasa lwowska. Bibliografia. 1994.

wszystkim oficjalnego organu władz austriackich. W dodatkach, podobnie jak na łamach podstawowych
numerów, drukowano doniesienia urzędowe (po polsku i niemiecku), obserwacje meteorologiczne,
kursy walutowe itp. Ekslibris L. Kokocińskiego. W oferowanym zbiorze brak nr 206-207. Miejscami
zaplamienia i zabrudzenia, w kilku miejscach strony podklejone, poza tym stan dobry. Rzadkie.

629. [Lwów]. Jarowiecki Jerzy. Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia.
Kraków 2002. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 553, [2], tabl.
ilustr. 19, 25 cm, opr. luksusowa M. Bauera, płsk.
600,Z odręczną dedykacją autora dla Lecha Kokocińskiego. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Bibliografia prasy lwowskiej opracowana przez Jerzego Jarowieckiego (ur. 1930), historyka, prasoznawcę,
literaturoznawcę, specjalizującego się w badaniach nad polską prasą XIX i XX w. Opr. sygn. ślepym
tłokiem „Marek Bauer. Warszawa”: bordowy, szeroki płsk, tłocz. i złoc. W dolnej partii grzbietu
superekslibris literowy „L.K.”. Zachowana okł. brosz. Dołączone nadbitki artykułów z pism naukowych
poświęconych prasie galicyjskiej oraz zbiorom prasy lwowskiej należącym do L. Kokocińskiego. Stan
bardzo dobry.

630. [Lwów]. Jarowiecki Jerzy. Góra Barbara. Prasa lwowska w dwudziestoleciu
międzywojennym. Próba bibliografii. Kraków 1994. Wydawnictwo Naukowe WSP,
s. 422, 24,5 cm, opr. luksusowa M. Bauera, płsk.
600,Z odręczną dedykacją autorów dla Lecha Kokocińskiego. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Bibliografia prasy lwowskiej opracowana przez Jerzego Jarowieckiego i Barbarę Górę. Opr. sygn. ślepym
tłokiem „Marek Bauer. Warszawa”: bordowy, szeroki płsk, tłocz. i złoc. W dolnej partii grzbietu superekslibris literowy „L.K.”. Ekslibris L. Kokocińskiego. Dołączone nadbitki artykułów z pism naukowych
poświęconych prasie lwowskiej. Stan bardzo dobry.

631. [Lwów]. Jarowiecki Jerzy. Dzieje prasy polskiej we Lwowie. Kraków–Wrocław
2008. Księgarnia Akademicka. Edukacja, s. 502, 25 cm, opr. luksusowa M. Bauera,
płsk.
600,-
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632. Nowiny. Opr. A. Semkowicza.

633. Pamiętnik Lwowski. 1816-1817.

Z odręczną dedykacją autora dla Lecha Kokocińskiego. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Rozprawa
poświęcona historii prasy lwowskiej autorstwa Jerzego Jarowieckiego. Opr. sygn. ślepym tłokiem
„Marek Bauer. Warszawa”: bordowy, szeroki płsk, tłocz. i złoc. W dolnej partii grzbietu superekslibris
literowy „L.K.”. Zachowana okł. brosz. Stan bardzo dobry.

632. [Lwów]. Nowiny. Rok trzeci. Wydawca i odpowiedzialny za redakcję H. W. Kallenbach. Lwów 1856. Nr 1 (1 stycznia) – 52 (1 maja). Druk E. Winiarza, od nr. 39
Drukarnia Zakładu Narodowego Ossolińskich, s. 416 (każdy numer s. 8), 30,5 cm,
współopr., oprawa introligatorska A. Semkowicza, ppł.
500,Z biblioteki Aleksandra Semkowicza. Ostatni, kompletny półrocznik pisma wydawanego we Lwowie
od 1854 r. przez Henryka Wilhelma Antoniego Kallenbacha (1818-1895), księgarza i wydawcę, sprzedającego m.in. publikacje Ossolineum, Pillerów i drukarni Stauropigialnej, współpracującego z licznymi autorami (m.in. J. I. Kraszewskim), grafikami i kompozytorami. W treści teksty literackie (Józefa
Dzierzkowskiego, Pietruskiego, Jana Zachariasiewicza), wiadomości z kraju i zagranicy oraz „Nowiny
lwowskie” (z kroniką towarzyską miasta). Poza tym liczne reklamy firm galicyjskich. Pismo wychodzące
trzy razy w tygodniu, redagowane było przez Jana Dobrzańskiego (1820-1886), lwowskiego publicystę,
redaktora, działacza społecznego, uczestnika Wiosny Ludów, współwłaściciela drukarni. Ponieważ
redaktor starał się przemycać w „Nowinach” treści narodowe, co groziło zawieszeniem wydawnictwa,
od 1 maja 1856 r. rozpoczął wydawać pismo pod tytułem upadłego przed dwoma laty „Dziennika
Literackiego” [Łojek]. Aleksander Semkowicz (1885-1954), lwowski introligator, bibliofil, wielki znawca
twórczości Adama Mickiewicza. Pieczątka heraldyczna, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

633. [Lwów]. Pamiętnik Lwowski. T. 2 (1816): maj, czerwiec, lipiec, sierpień; T. 4-5
(1817): styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień (w 3 wol.).
Lwów 1816-1817. Nakładem Karola Wilda. W Drukarni Józefa Schnaydera, s. 385,
[3]; 382, [3]; 384, [4], tabl. ryc. 1 (miedzioryt rozkł.), 19 cm, jednolite opr., tektura
oklejona pap. marm.
440,-
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634. Przewodnik Naukowy i Literacki. 1876.

635. Przyjaciel Ludu. 1848.

Trzy tomy pisma lwowskiego ukazującego się w latach 1816-1819 pod redakcją Adama Tomasza Chłędowskiego. W późniejszych latach wydawane pod zmienionym tytułem – „Pszczoła Polska”. Artykuły
zebrane według działów: historia, historia literatury, ekonomia polityczna, edukacja, fizyka, budownictwo,
leśnictwo, podróże, teatr, poezja i varia. W oferowanych woluminach m.in.: O domaganiu się Żydów
prawa obywatelskiego w Niemczech; O budowli włościańskiej przez Xawiera Bohusza; O Tunecie
i Kartaginie; Wyjątek z podróży p. F. A. Chateubriand; korespondencja dyplomatów francuskich
w Polsce z 1689 r., stanowiącą istotny materiał źródłowy, zwłaszcza do stosunków na pograniczu turecko-tatarskim; opisanie termolamp, służących do oświecenia ulic, domów i rękodzielni
z dokładnym opisem technicznym urządzenia ilustrowanym sztychem w miedziorycie. Ekslibris Lecha
Kokocińskiego. Miejscami drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

634. [Lwów]. Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do „Gazety Lwowskiej”.
1876. Rocznik czwarty. Odpowiedzialny redaktor: Władysław Łoziński. Lwów
1876. Nakładem Wydawnictwa „Gazety Lwowskiej”. Z Drukarni E. Winiarza,
s. [4], 576; [577]-1148, 23,5 cm, opr. jednolita z epoki w 2 wol., płsk, brzegi kart
marm.
480,Kompletny rocznik lwowskiego czasopisma naukowego wydawanego w latach 1873-1919. Na łamach periodyku zamieszczano przede wszystkim artykuły historyczne, ich autorami byli najwybitniejsi
ówcześni historycy i badacze polscy. W tomie m.in.: Testament Bolesława Krzywoustego (A. Małecki); Wyprawa żwaniecka (L. Kubala); Oświata na dawnych Kresach 1795-1832 (Dr Antoni J.); Listy
Joachima Lelewela do Grodka Ernesta, profesora klasycznej literatury w Wilnie; Ulryk Werdum
i dziennik podróży jego po Polsce w latach 1670-1672 (X. Liske); Jerzy Ożarowski i kardynał Fleury
(J. Szujski); Charakterystyka Kazimierza Wielkiego (J. Szujski); Polityka rosyjska w Polsce od 1752
do 1762 roku (Dr Antoni J.); Spiż (M. Dzieduszycki); Wojewodowie kijowscy w wieku XV i XVI;
Obecne stanowisko etnografii (O. Kolberg); Losy kresowego miasteczka – Studzienica (Dr Antoni J.); Królewicz Jan Kazimierz (L. Kubala); Niedoszłe Legiony (Dr Antoni J.); O Jabłonowskich herbu
Prus III (W. Kętrzyński); Listy Tadeusza Czackiego do Godfreda Ernesta Grodka; Silva rerum Sasinów Kaleczyckich (Z. Gloger). Niewielkie otarcia oprawy, stare nalepki własnościowe na grzbiecie,
poza tym stan dobry.
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– Wiosna Ludów –
635. [Lwów]. Przyjaciel Ludu. Pisemko dla oświaty i zabawy ludu wiejskiego. Rok I.
Lwów, 21 maja – 24 września 1848 r. Nr (1-3), 4-22. Redaktor Julian Aleksander
Kamiński. Drukiem Piotra Pillera oraz Instytutu Ossolińskich, s. 92 (każdy numer
s. 4), 27,5 cm, współopr., opr. współcz. skóra ze złoc.
1200,Komplet wydawnictwa (więcej nie wyszło). „Pismo dla ludu” redagowane i wydawane we Lwowie
przez Juliana Aleksandra Kamińskiego (1805-1860), kancelistę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
popularyzatora oświaty ludowej (jak opisywano go w pamiętnikach: „ostatni we Lwowie zabytek kontuszowego społeczeństwa”). Wydawanie pisma rozpoczęto wiosną 1848 r., co spowodowane było
rozwojem sytuacji politycznej w okresie Wiosny Ludów, a szczególnie świeżymi jeszcze wspomnieniami
z rzezi galicyjskiej 1846 r. oraz zniesieniem pańszczyzny przez cesarza Ferdynanda. Na wstępie tomu
(zamiast numerów 1-3, numeracja stron ciągła) trzy odezwy Kamińskiego skierowane do chłopów:
1. Co to się stało we Lwowie? Bracia i siostry! (dat. 22 marca 1848 r., z opisem aktualnej sytuacji
politycznej oraz tekstem adresu skierowanego do cesarza 19 marca; na końcu apel: „Oby tylko Bóg
błogosławił chęciom naszym i trwała między nami: Jedność! Spokój! Zgoda!”); 2. Co to jest Konstytucja? (dat. 29 marca 1848 r., tekst tłumaczący chłopom istotę zachodzących zmian: „Wy zaś, moi
bracia, wy wieśniacy czyli rolnicy, jesteście najpożyteczniejszemi w kraju, i na was to właśnie polega
największa nadzieja szczęścia i dobrego bytu”); 3. Jakie korzyści przyniesie zniesienie pańszczyzny? Bracia rolnicy! (dat. 5 kwietnia 1848 r.: „Bóg ulitował się nędzy waszej i zniósł ciężką niewolę
waszą. Panowie zapomnieli srogich mordów w roku 1846 przez braci waszych popełnionych...”).
Dalej następują kolejne numery pisma, wydanego w ogromnym jak na owe czasy nakładzie 5 tysięcy
egzemplarzy, przy wsparciu finansowym Henryka Lubomirskiego, Adama Zamoyskiego i Gwalberta
Pawlikowskiego. Większość artykułów pisał sam Kamiński, poza tym m.in. Paulina Wilkońska, Mieczysław Darowski, Baltazar Szczucki. W treści teksty dotyczące historii Polski, spraw społecznych
(głównie zniesienia pańszczyzny – chłopi powinni uzyskany w ten sposób czas wolny przeznaczyć na
pracę, gdyż tylko uczciwa praca prowadzi do bogactwa), polityki (zmiany zachodzące w Europie skutkiem Wiosny Ludów). Z biblioteki Lecha Kokocińskiego (ekslibris). Oprawa współczesna, sygnowana
nalepką „Introligatornia Andrzej i Grzegorz Strusińscy” – pełna skóra, ze złoc. na licu i grzbiecie.
Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: G. Gzella, Julian Aleksander Kamiński – kancelista Ossolineum jako wydawca „pism dla ludu”
[w:] Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1994, z. 5, s. 125-138 (artykuł
dołączony do książki)

636. [Lwów]. Rocznik Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw
Południowo-Wschodnich. T. 1-2 (1 wol.). Źródła do Dziejów Walk o Lwów i Województwa Południowo-Wschodnie 1918-1920. Seria II. Lwów 1936-1937. Nakładem
Towarzystwa, s. 155, plan 1 (rozkł.), mapa 1 (rozkł.); [8], 153, 24,5 cm, opr.
z epoki, pł.
120,Każdy z roczników odbity w nakładzie 1000 numerowanych egzemplarzy, oferowane noszą nr 814
(t. 1) i 748 (t. 2). Po edycji serii I w formie wydawnictwa zwartego p.t. „Obrona Lwowa” rozpoczęto
wydawanie kolejnej serii w formie rocznika (ukazały się oferowane 2 tomy). Tom 1 zawiera m.in.: Z życia
młodzieży lwowskiej szkolnej w latach 1917-1918; Lwowskie Harcerstwo w obronie Lwowa; Organizacja
wojsk samochodowych w czasie listopadowej obrony Lwowa; Lwowski pociąg pancerny 3; Obrona
Borysławia i przebicie się kompani borysławskiej do Sanoka. Tom 2 zawiera m.in.: Z życia lwowskiej
młodzieży szkolnej przed listopadem 1918; Wspomnienia o wojskach samochodowych w czasie listopadowej obrony Lwowa; Harcerki lwowskie w listopadowej obronie Lwowa; O odsiecz dla Lwowa;
Diariusz listopadowej obrony Lwowa. Zachowana okł. brosz. t. 1. Ekslibris oraz zatarta nota własnościowa. Zabrudzenia okł. brosz., krawędzie kilku k. wzmacniane, zagniecenia, poza tym stan dobry.

637. [Lwów]. Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej, rok 1824. Nr 1-52.
Lwów 1824. Nakładem Redakcyi. Drukiem Pillerów, k. [5], s. 416, 8, 25 cm, opr.
z epoki, płsk.
500,Rocznik tygodnika (o charakterze dodatku kulturalno-literackiego), wydawanego przez redakcję „Gazety
Lwowskiej” (zob. poz. następne). Publikowano w nim wiadomości naukowe i kulturalne, utwory literac-
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637. Rozmaitości. 1824.

639. Rozmaitości. 1828.

kie, szkice krajoznawcze, rozprawy naukowe, porady gospodarskie, nekrologi itp. W oferowanym tomie
teksty poświęcone m.in.: samobójstwom we Francji, mapom Indii, ludności Petersburga, zwyczajom
warszawskim, obrazom sprzedanym na aukcji w Warszawie, papierni warszawskiej, handlowaniu
książkami, obserwacjom astronomicznym, wezbraniu Wisły, syrenie na brzegach Japonii, sadzeniu
ziemniaków. Dodatkowo dołączono dodatek nadzwyczajny do nr. 131 Gazety Lwowskiej (posiedzenie
sejmu galicyjskiego). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Kilka kart luźnych, s. 41/2 wprawione w mylnym
miejscu. Stan dobry.

638. [Lwów]. Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej, rok 1827. Nr 1-52.
Lwów 1827. Nakładem Redakcyi. Drukiem Piotra Pillera, k. [4], s. 434, 24,5 cm,
opr. z epoki, kart.
500,Z księgozbioru Stanisława Tomkowicza (1850-1933), krakowskiego historyka sztuki, konserwatora zabytków, redaktora „Czasu” (pieczątka). Rocznik tygodnika (o charakterze dodatku kulturalno-literackiego) wydawanego przez redakcję „Gazety Lwowskiej” (zob. poz. poprzednie i następne).
W oferowanym tomie teksty poświęcone m.in.: kopalni soli w Wieliczce, Przeworskowi, zwyczajom
ślubnym Lapończyków, znaleziskom w Pompejach, teatrowi lwowskiemu, księgozbiorowi Ossolineum, sonetom Adama Mickiewicza (wydanym we Lwowie w 1827 r.). Ekslibrisy, m.in. Mateusza
Bednarskiego i L. Kokocińskiego Otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

639. [Lwów]. Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej, rok 1828. Nr 1-52.
Lwów 1828. Nakładem Redakcyi. Drukiem Piotra i Augusta Pillerów, k. [4], s. 432,
24,5 cm, opr. kart.
500,Z księgozbioru Stanisława Tomkowicza (pieczątka). Rocznik tygodnika (o charakterze dodatku
kulturalno-literackiego), wydawanego przez redakcję „Gazety Lwowskiej” (zob. poz. poprzednie i następne). W oferowanym tomie teksty poświęcone m.in.: konsumpcji wódki w Europie, „O Ukrainie,
Wołyniu i Podolskich Żydach”, literaturze czeskiej, podróży żyrafy do Wiednia, księgozbiorom w Petersburgu. Ekslibrisy, m.in. Mateusza Bednarskiego i L. Kokocińskiego. Otarcia opr., poza tym stan
bardzo dobry.
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641. Rozmaitości. 1842.

643. Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie.

640. [Lwów]. Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej. 1841. Nr 1-52.
Lwów 1841. Nakładem spadkobierców Franciszka Krattera. Drukiem Piotra Pillera,
s. VIII, 420, 25,5 cm, opr. z epoki, kart.
500,Z księgozbioru Stanisława Tomkowicza (pieczątka). Rocznik tygodnika (o charakterze dodatku kulturalno-literackiego), wydawanego przez redakcję „Gazety Lwowskiej” (zob. poz. poprzednie i następne).
W oferowanym tomie m.in.: Anegdoty z życia Napoleona, Anegdota o Kościuszce, Słów kilka o Japończykach, Ropucha zabójcą, Guziki i dziurki do guzików, Spis dzieł drukowanych lub nakładanych we
Lwowie, Teatr warszawski, Oświetlenie gazem w Londynie, Koleje żelazne w Stanach Zjednoczonych,
Śpiew pomocny w zdrowiu, Tani sposób ogrzewania pokoi, Przestroga względem kartofli. Ekslibrisy,
m.in. Mateusza Bednarskiego i L. Kokocińskiego. Otarcia opr., blok nieco poluzowany, zagniecenia,
drobne ubytki krawędzi początkowych k., poza tym stan dobry.

641. [Lwów]. Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej. 1842. Nr 1-53.
Lwów 1842. Nakładem spadkobierców Franciszka Krattera. Drukiem Piotra Pillera,
s. 424, 25 cm, opr. współcz., skóra.
500,Rocznik tygodnika, wydawanego przez redakcję „Gazety Lwowskiej”. W oferowanym tomie m.in.:
o lekarstwie na koklusz, obserwacjach astronomicznych i meteorologicznych, politechnice wiedeńskiej,
polowaniach w Indiach. Nr 22 we współczesnej kopii. Oprawa sygn. Andrzeja i Grzegorza Strusińskich: skóra ze złoc. na licu i grzbiecie. Stan bardzo dobry.

642. [Lwów]. Rozmaitości. Pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej. 1847. Nr 1-52.
Lwów 1847. Nakładem spadkobierców Franciszka Krattera. Drukiem Piotra Pillera,
s. VIII, 416, 26,5 cm, opr. z epoki, ppł.
500,Z księgozbioru Stanisława Tomkowicza (pieczątka). Rocznik tygodnika (o charakterze dodatku
kulturalno-literackiego), wydawanego przez redakcję „Gazety Lwowskiej” (zob. poz. poprzednie). W oferowanym tomie m.in.: Napoleon katechetą; Etykieta w Anglii; Ulice Londynu; Wstręt gadzin do tytoniu;
Zalety płci pięknej; Papier z drzewa; Patent na przywrócenie piękności. Ekslibris L. Kokocińskiego.
Otarcia opr., przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.
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643. [Lwów – Towarzystwo Pedagogiczne]. I. Krótki pogląd na działanie dziesięcioletnie Towarzystwa Pedagogicznego (1868-1878). II. Sprawozdanie z czynności
Towarzystwa Pedagogicznego za czas od 10. lipca 1877. do 10. lipca 1878 [...]
Lwów 1878. Nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, s. 88, XI, 31, [16]; adl.;
[Sprawozdania z czynności Towarzystwa Pedagogicznego za lata 1869-1877]
(8 broszur). [Lwów 1870-1877. Towarzystwo Pedagogiczne], 16, [2]; 16, [2]; 21,
[3]; 31, [1]; 49, [1]; 45; 54; 58, 13, adl., 28 cm, opr. współcz., płsk.
420,Szkic poświęcony działalności lwowskiego Towarzystwa Pedagogicznego napisany przez Teofila Gerstmanna z okazji dziesięciolecia jego założenia oraz sprawozdania przedstawiane rokrocznie przez
zarząd Towarzystwa na zjazdach członków. Na końcu protokół ze zjazdu odbytego w 1878 r. w Nowym
Sączu. W sprawozdaniach informacje finansowe, opisy działań podejmowanych przez władze stowarzyszenia, wykazy członków. Ekslibris L. Kokocińskiego. Opr. sygn. nalepką – Andrzej i Grzegorz
Strusińscy. Introligatornia: szeroki, bordowy płsk, na grzbiecie i licach tłocz. i złoc., na licach pap.
marm. Drobne zagniecenia krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.

644. [Lwów]. Wielki Lwów. Przewodnik i informator. Lwów 1933. Nakładem Komitetu
Wydawniczego. Odbito w Drukarni Urzędniczej we Lwowie, s. [4], 136, [44 –
reklamy], 23 cm, opr. wyd. brosz.
150,Ozdobione zdjęciami zabytków lwowskich wydawnictwo, podzielone na trzy części: historyczną (dzieje
miasta doprowadzone do bohaterskiej obrony lat 1918-1920 i odznaczenia grodu orderem „Virtuti
Militari”), właściwy przewodnik (ułożony dzielnicami według dawnego podziału, sprzed przyłączenia
do miasta gmin podmiejskich) oraz część informacyjną (tu m.in. alfabetyczny wykaz ulic, spis urzędów
i różnego rodzaju instytucji, a także lista lekarzy, adwokatów, architektów). Na końcu obszerny dział
z reklamami firm z terenu całej Rzeczypospolitej (Książnica Atlas ze Lwowa). Książka wydana „Na
dochód Funduszu Zapomogowego Wdów i Sierot po Funkcjonariuszach Policji Państwowej”. Grzbiet
wzmocniony pap., drobne zabrudzenia oprawy, kilka składek luźnych, papier pożółkły.

645. [Lwów – wrzesień 1939 r.]. Przepustka – zezwolenie na opuszczenie Lwowa. Dat.
Lwów, 30 września 1939 r. Maszynopis oraz odręczna notatka wraz z podpisem
(nieczytelny), pieczątki Milicji m. Lwowa oraz Komendy Gwardii Robotniczej miasta
Lwowa, k. [1], 34 x 21 cm.
240,Język polski (maszynopis) oraz rosyjski (notatka i pieczątki). Zaświadczenie nr 80 wydane przez
Komendę Gwardii Robotniczej miasta Lwowa, zajętego przez wojska sowieckie, dla inżyniera
Andrzeja Madeyskiego, Aliny i Marka Madeyskich, Anieli Jaworowskiej, Zofii Jakubowskiej oraz Wandy
Żeromskiej. Dotyczy powrotu do miejsca stałego zamieszkania w Dąbrowie Śląskiej samochodem marki
„Chevrolet”. Ślady składania, drobne zabrudzenia i uszkodzenia, poza tym stan dobry.

646. [Łuck]. Polska. Redaktor: Jerzy Grabowski. Nr 37. Rok II. Warszawa, 13 września
1936. Wydawca: Światowy Związek Polaków z Zagranicy, s. 8, 31,5 cm, ochronna
opr. karton.
50,Numer poświęcony historycznej stolicy Wołynia – Łuckowi (obecnie na Ukrainie), w okresie międzywojennym siedzibie władz województwa wołyńskiego (od 7 września 1939 r. tymczasowej siedzibie
rządu RP). Tekst dotyczy historii i zabytków miasta, bogato ilustrowany zdjęciami (m.in.: panorama,
zamek, katedra, bożnica, budynki państwowe). Pismo wydawane przez Światowy Związek Polaków
z Zagranicy (organizację utworzoną w 1934 r.), pod redakcją Jerzego Grabowskiego (1896-1981), szefa
Biura Prasowego Związku, architekta, zasłużonego dla walki o polskość Śląska, wybitnego działacza
sportowego, po wojnie zaangażowanego w odbudowę stolicy. Drobne zabrudzenia i uszkodzenia
(podklejone), stan dobry.

647. [Polesie]. Most na rzece Stwiga we wsi Korotycze w gm. Chorsk, pow. Łuniniec,
woj. poleskiego zbudowany przez jednostkę saperów Wojska Polskiego w lecie
1928 r. Fotografia niesygnowana 17,5 x 23,5 cm.
180,-
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646. Polska. 1936.

648. J. Remer. Wilno. 1930.

Fotografia zbiorowa jednostki saperów na świeżo zbudowanym moście polowym we wsi poleskiej
Korotycze (Koroticzi) nad rzeką Stwiga (Stwiha), stanowiącą dopływ Prypeci. Dawna wieś to obecnie
agromiasteczko na Białorusi, przed 1939 r. w pobliżu granicy Polski z ZSRR. Na odwrocie podpis:
„Most na rzece Stwidze we wsi Kurotycze [sic!] budowany przez 1/9 komp. na poligonie w roku 1928,
13 lipiec – 25 wrzesień”. Niewielkie zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry.

648. 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.
140,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 19301937. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

– Monumentalne dzieło o Huculszczyźnie –
649. Szuchiewicz Włodzimierz. Huculszczyzna. T. 1-4 (w 2 wol.). Lwów 1902-1908.
Staraniem i nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, s. IX, [1], 373,
[3], mapa 1, tabl. barwne 5 (chromolitografie); [4], 277, [3], nuty; [4], 298, tabl.
barwnych 3 (chromolitografie); [4], 367, 25 cm, opr. jednolita współcz. płsk
z tłocz. i złoc.
6000,Fundamentalne dzieło dotyczące Huculszczyzny autorstwa Włodzimierza Szuchiewicza (18491915), ukraińskiego folklorysty, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, kustosza działu etnograficznego
Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Dzieło, będące plonem 20 lat badań autora, obejmuje całokształt kultury materialnej, duchowej i społecznej górali huculskich. Tom 1 zawiera charakterystykę
etnograficzną i statystykę Huculszczyzny, omawia typową wieś huculską, budownictwo, cerkwie, stroje
ludowe i potrawy, opisuje typowe zajęcia Hucułów (rolnictwo, hodowla, myślistwo, rybołówstwo) oraz
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649. W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. Nakł. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. 1902-1908.
przemysł domowy. Tom drugi poświęcony jest zwyczajom rodzinnym (w tym weselnym i pogrzebowym)
oraz tańcom i pieśniom. Tom trzeci zawiera pionierskie opracowanie obrzędowości dorocznej Hucułów,
uwzględniające wszystkie święta kościelne i obrzędy z nimi związane. Tom czwarty wypełnia zbiór
unikalnych tekstów mitologicznych, apokryficznych, legendowych i baśniowych, a także rozdziały o wierzeniach ludowych, czarach i lecznictwie. Na końcu słownik huculsko-polski nazw, wyrażeń i terminów.
Monumentalna praca Szuchiewicza stanowi największy literacki pomnik, a zarazem dokument naukowy
poświęcony Huculszczyźnie. Oprawa: półskórek wiśniowy, grzbiet podzielony na pięć pól, w trzech
polach tłoczona i złocona tytulatura, papier okładzin i wyklejek marmoryzowany. Nieaktualne pieczątki
własnościowe, karta IX w tomie I z ubytkiem papieru bez szkody dla tekstu, niewielkie zabrudzenia
kilku kart, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

---------------------------------650. [Nowogródek] – „Dom Mickiewiczów w Nowogródku. Rysował na drzewie
Fabijański”. Ryt. K. Przykorski. 1862 r.
440,Drzeworyt sztorcowy kolorowany ręcznie; 15 x 21 (w świetle oprawy)
Widok domu rodzinnego Adama Mickiewicza w Nowogródku, rytowany przez Konstantego Przykorskiego (1840-1882), warszawskiego drzeworytnika, pracującego dla „Tygodnika Ilustrowanego”
(z którego pochodzi oferowana grafika); sygnowany monogramem „KP” na klocku. Powstał według
rysunku Erazma Fabijańskiego (1826-1892), malarza współpracującego z prasą warszawską. Stan
dobry, oprawiony w ramkę 32 x 36 cm.

651. [Tuhanowicze] – „Tuhanowicze: Murowanka (mieszkanie Adama Mickiewicza)”.
Ryt. K. Roch. 1876 r.
440,Drzeworyt sztorcowy kolorowany ręcznie; 17 x 23,5 (w świetle oprawy)
Widok Tuhanowicz (obecnie Korczowa na Białorusi), majątku Wereszczaków, gdzie urodziła się wielka
miłość Adama Mickiewicza – Maryla i gdzie poeta bywał w latach 1818-1821. Rycina z tygodnika
„Kłosy”, sygnowana na klocku „K. Roch” (być może Roch Kosiński, autor podręcznika „Zasady sztuki
drzeworytniczej”). Stan dobry, oprawiony w ramkę 34 x 39,5 cm.
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652. [Andriolli Michał Elwiro]. Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz z treściwym opisem okolic miasta (132 ilustracyj w tekście oraz plan Warszawy i Pragi).
Warszawa 1893. Nakład Redakcyi „Wędrowca”, s. XV, [1], 292, mapa rozkł.,
k. [8 – inseraty reklamowe], 19 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
360,Pierwszy tak szczegółowy przewodnik po Warszawie, opracowany przez zespół redakcji czasopisma „Wędrowiec” na wzór słynnych przewodników „Baedekera”. Autorami tekstów byli: dziennikarz
i varsavianista Eryk Jachowicz (1842-1893), dziennikarz i literat Aleksander Messyng (1852-1893),
pisarz i historyk Walery Przyborowski (1845-1913), dziennikarz Antoni Skrzynecki (1853-1923), Ludwik Zieliński i pisarz Władysław Kornel Zieliński (1836-1895). Ozdobą książki są liczne ilustracje
(w tym całostronicowe), wykonane głównie przez cenionego rysownika Michała Elwiro Andriollego (1836-1893) oraz Ludomira Illinicza-Zajdela (1858-1904). Na końcu: „Plan Warszawy i Pragi
z przyłączonemi świeżo przedmieściami”, z oznaczonymi liniami tramwajowymi i pocztami. Oprawa wydawnicza, pł. niebieskie z bogatymi barwionymi tłocz., sygnowana na tylnej okładzinie ślepym tłokiem, wykonana w warszawskim zakładzie Franciszka Ksawerego Niedbalskiego. Uszkodzenia oprawy, drobne zabrudzenia i naddarcia kart, przedarcia i ubytki pap. planu. Rzadkie.

653. Bierut Bolesław. Sześcioletni plan odbudowy Warszawy. Szatę graficzną, wykresy, plany i perspektywy opracowano na podstawie materiałów i projektów Biura
Urbanistycznego Warszawy. Warszawa 1951. Książka i Wiedza, s. 368, liczne
ilustracje, projekty i plany, w tym kolor., w większości całostronicowe, 33,5 cm,
opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
280,Propagandowa księga dokumentująca wygląd i stan Warszawy po zakończeniu wojny oraz heroiczną
i mozolną odbudowę miasta w ciągu następnych lat, opracowana pod redakcją architekta Stanisława Jankowskiego (osobistego adiutanta gen. Bora-Komorowskiego). Motywem przewodnim książki
jest rysująca się perspektywa „świetlanej przyszłości ludu robotniczego stolicy” pod wodzą Bolesława
Bieruta i przy wielkiej pomocy bratniego narodu radzieckiego. Album stanowi ilustrację referatu Bieruta
wygłoszonego na konferencji warszawskiej PZPR w dniu 3 lipca 1949 r. Ogromna liczba fotografii
miasta i jego mieszkańców, poza tym na 25 rozkładanych planszach architektoniczne wizje wyglądu
miasta w 1955 r., po odbudowie w duchu socrealizmu (autorstwa czołowych architektów czasów odbudowy: Jana Knothe oraz Zygmunta Stępińskiego). Dodatkowo 15 barwnych planów Warszawy,
ukazujących przemiany w różnych dziedzinach życia (przemysł, komunikacja, zieleń, itp.). Osobny
rozdział poświęcono planowanej budowie metra. Niewielkie zabrudzenia i przetarcia oprawy, poza
tym stan dobry.

654. Fabryka Parowa Pierników, Czekolady, Świec, Wyrobów Woskowych i Skład
Główny Świec Stearynowych Jana Wróblewskiego w Warszawie. Cennik detaliczny. Warszawa 1900. B.w., s. 14, 19 cm, opr. brosz.
200,Cennik sprzedaży detalicznej słynnej warszawskiej fabryki słodyczy i świec, założonej przez Jana
Feliksa Wróblewskiego w 1842 r. (na kilka lat przez otwarciem parowej wytwórni Wedla). Zakład
mieścił się przez lata przy ul. Kapitulnej 8 (w czasie powstania styczniowego znajdowała się tam
skrzynka kontaktowa Rządu Narodowego), a sprzedaż detaliczną prowadzono też w filiach na Nowym
Świecie 33 i Marszałkowskiej 153. Wyroby firmy zostały wyróżnione złotym medalem na wystawie
w Madrycie w 1898 r., a w końcu XIX w. przedsiębiorstwo otrzymało tytuł Dostawcy Dworu Jego Cesarskiej Mości. Okł. w wielobarwnej litografii. Drobne przetarcia, zagniecenia i zaplamienia, poza tym
stan dobry.

655. Jankowski Stanisław. MDM Marszałkowska 1730-1954. Warszawa 1955. Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, s. 371, [5], 33,5 cm, opr. wyd. pł. lniane ze złoc.
tyt. na licu i grzbiecie, obwoluta.
240,Propagandowy album dokumentujący szczegółowo budowę Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, opracowany pod redakcją Stanisława Jankowskiego (1911-2002), architekta, cichociemnego,
powstańca warszawskiego, osobistego adiutanta gen. Bora-Komorowskiego, pracującego w Biurze
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652. Przewodnik po Warszawie. 1893.

653. Plan odbudowy Warszawy. 1951.

654. Cennik fabryki słodyczy. 1900.

655. S. Jankowski. Budowa MDM. 1955.

Odbudowy Stolicy, współautora MDM-u. Bogato ilustrowany zdjęciami wielu wybitnych fotografików,
m.in.: Janusza Bułhaka, Leonarda Sempolińskiego, Edwarda Hartwiga, Zbyszka Siemaszko,
Edmunda Zdanowskiego. Opracowanie graficzne Andrzeja Heidricha, grafika, projektanta znaczków
i banknotów. Na karcie przedtytułowej odręczna dedykacja dla dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa
Remontowo-Budowlanego Warszawa-5, z wieloma podpisami, dat. 27.VI.1956 r. Obwoluta podklejana,
poza tym stan dobry.
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656. Okolice Warszawy. 1927.

659. A. Kraushar. Zamek Królewski. 1924.

656. [Janowski Aleksander i in.]. Okolice Warszawy. Krajobraz i zabytki. Praca zbiorowa. Warszawa 1927. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, s. 56, ilustr. w tekście,
16,5 cm, opr. wyd. brosz.
180,Praca zbiorowa opisująca okolice Warszawy autorstwa m.in. A. Janowskiego (1866-1944), podróżnika,
współzałożyciela i prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a także Kazimierza Konarskiego,
(Wojenne przeżycia Warszawy i okolic) oraz Wincentego Trojanowskiego (Zabytki okolic Warszawy).
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Stan dobry.

657. Kalendarzyk polityczno-historyczny miasta stoł. Warszawy na rok 1916.
Warszawa [1916]. Wydany staraniem Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy,
s. [4], 558, portrety 2, tabl. ilustr. 12 (w tym 2 kolor.), ilustr. w tekście, 12 cm, opr.
wyd. brosz.
180,Kalendarzyk zawiera m.in. historię herbu Warszawy, dzieje Warszawy w okresie pierwszych dwóch
lat wojny światowej, opis historycznych budynków Warszawy (autorstwa Aleksandra Kraushara) oraz
obszerny dział informacyjny. Ponadto zamieszczono w nim skład osobowy stowarzyszeń, komitetów, wydziałów miejskich, instytucji i organizacji publicznych działających w Warszawie.
Dwie kolorowe tablice z 16 odznakami wydanymi przez Komitet Obywatelski m.st. Warszawy. Podpis
własnościowy. Drobne zagniecenia okł., jedna składka poluzowana, podkreślenia w tekście, poza
tym stan dobry.

658. Kalendarzyk polityczno-historyczny miasta stoł. Warszawy na rok 1917.
Warszawa [1916]. Magistrat m. Stołecznego Warszawy, s. [4], 644, [2], tabl. 12,
ilustr. w tekście, 12 cm, opr. wyd. brosz.
120,Zawiera obszerny informator miejski obejmujący m.in. nazwiska członków i pracowników ważniejszych instytucji, organizacji świeckich i kościelnych, wydawnictw, ponadto charakterystykę istotnych
wydarzeń mijającego roku. W dziale literackim m.in. tekst o rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
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660. Kurjer Warszawski. Rok 1840.

szkic prezentujący dzieje pomników warszawskich pióra Aleksandra Kraushara oraz historię powstania
Wielkiej Warszawy autorstwa Władysława Korotyńskiego. Z dubletów Biblioteki Jagiellońskiej (nalepka
i adnotacja). Stan bardzo dobry.

659. Kraushar Aleksander. Zamek Królewski w Warszawie. Zarys historyczno-obyczajowy. Z 57 ilustracjami (Dawne Pałace Warszawskie. Zarysy historyczno-obyczajowe ilustrowane). Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1924. Nakład Księgarni
św. Wojciecha, s. [4], 73, [3], tabl. ilustr. 57, s. [2], 27 cm, opr. luksusowa płsk
z tłocz. i złoc.
500,Pierwsza pełna monografia Zamku Królewskiego w Warszawie autorstwa Aleksandra Kraushara (18431931), historyka, miłośnika i znawcy Warszawy. Oprawa luksusowa z epoki: psk, zwięzy wypukłe,
ze złoc. tytulaturą. Zażółcenia papieru, poza tym stan dobry.

660. Kurjer Warszawski. Rok 1840. Nr 5-7, 9-31, 33-40, 42-150, 152-184, 193-197,
199-202, 206-209, 216-229, 231-290, 292, 294-320, 322-323, 325-332, 334-336,
338, 342-347 (styczeń-grudzień). Warszawa 1840. B.w. (Kurier Warszawski),
22,5 cm, opr. współcz. kart.
900,Większość numerów z rocznika 1840 „Kuriera Warszawskiego”, ukazującego się nieprzerwanie
przez 118 lat najbardziej charakterystycznego dziennika Warszawy. Franciszek Maksymilian Sobieszczański w 1848 r. wspominał: „Prędko po swoim ukazaniu się od wszystkich został lub chciał być
czytany, a tym sposobem «Kurier» tysiące ludzi nauczył czytać. Sam widziałem żebraków z zapałem
sylabizujących jego kartki, woźnice i przekupki czytających kurierka”. „Kurier” przyciągał nie tylko
wiadomościami z kraju i świata, lecz także obszerną rubryką ogłoszeń (reklamy, sprzedaż, zaginięcia
psów i przedmiotów, towarzyskie), których poszczególne kategorie wyróżniane były drzeworytową
winietką (z podobizną psa, domu, pojazdu itp.). Dodatki do nr 52, 106, 109, 296, 303, 341, 346.
Nr 150 i 168 z brakującymi stronami. Na s. tyt. znacznej części numerów wpis lub pieczątka „Grajewo”. Stan dobry. Rzadkie.
Lit.: J. Łojek, Historia prasy polskiej, t. 1, s. 76-77.

661. Orłowicz Mieczysław. Krótki ilustrowany przewodnik po Warszawie. Z 96 ilustracjami w tekście, planem miasta i mapą okolicy. Warszawa 1922. Nakładem
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663. Staroświecki sklep. 1938. 10 drzeworytów.

664. Taksa placów w Warszawie. 1911.

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, s. 215, [1], plan 1 (kolor., rozkł.), mapa 1
(rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd. brosz.
120,Zwięzły przewodnik z opisem najważniejszych zabytków Warszawy i okolicy, napisany przez Mieczysława Orłowicza (1881-1959), współorganizatora Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego
Towarzystwa Krajoznawczego, autora wielu cenionych przewodników po Polsce i Europie. Zawiera
historię miasta, adresowy informator miejski oraz wskazówki praktyczne dla odwiedzających. Na końcu
rozkładany plan Warszawy i mapa okolic (od Zegrza po Czersk i od Błonia po Otwock). Uszkodzenia
i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

662. Singer Bernard. Moje Nalewki. Warszawa 1959. Czytelnik, s. 170, [6], 20 cm,
opr. wyd. brosz., obwoluta.
150,Z odręczną dedykacją autora („Drogiemu przyjacielowi Stefanowi. Bernard. 7/X 59.”). Niezwykle
barwny i wciągający obraz życia warszawskiej dzielnicy żydowskiej przełomu XIX i XX w. odmalowany w świetnie napisanych wspomnieniach Bernarda Singera, ps. „Regnis” (1893-1966), dziennikarza, publicysty, reportera, słynącego w okresie międzywojennym z ciętych felietonów politycznych
i sprawozdań parlamentarnych, który od czasów wojny przebywał w Londynie, współpracując z „The
Economist” i „The Observer”. Uszkodzenie górnej partii bloku i okł. (podklejona), wewnątrz bez szkody
dla tekstu. Poza tym stan dobry.

663. Staroświecki sklep. Warszawa 1938. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, s. 227,
[3], tabl. ryc. 10 (drzeworyty), 20 cm, opr. wyd. karton.
240,Zbiór opowiadań różnych autorów (m.in. Jarosława Iwaszkiewicza), wyróżnionych w konkursie literackim, ogłoszonym z okazji jubileuszu firmy „E. Wedel”, poświęconych istniejącemu do dziś na ul.
Szpitalnej w Warszawie „Staroświeckiemu sklepowi”, wraz z pijalnią czekolady. Z przedmową Juliana
Tuwima, k. tyt. projektu Edwarda Manteuﬄa. Każde opowiadanie ilustrowane całostronicowymi
drzeworytami odbitymi z oryginalnych klocków, wykonanymi przez czołowych polskich grafików okresu międzywojennego: Janinę Konarską, Edmunda Bartłomiejczyka, Wiktora Podoskiego,
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665. Warsaw. The city of work and peace. Ok. 1960. Album fotografii.

Edwarda Manteuﬄa, Jadwigę Hładki, Stanisława Ostoję-Chrostowskiego, Stefana Mrożewskiego,
Bognę Krasnodębską-Gardowską, Zofię Fijałkowską, Tadeusza Cieślewskiego. Drobne defekty okł.,
poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, s. 109, il. 62, poz. 45

664. Taksa placów w mieście Warszawie i przedmieściu Pradze stosowana przez
Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy przy udzielaniu pożyczek. Warszawa
1911. W Drukarni Noskowskiego, s. 52, adl.;
[Wiadomost’ cyn na zjemlju...] Warszawa 1912. Drukarnia Noskowskiego, s. 57,
20,5 cm, opr. współcz., płsk.
300,Wydanie 1. Wykaz cen placów stosowany do szacowania wartości gruntu przez Towarzystwo Kredytowe Miasta Warszawy. Zawiera listę ulic Warszawy i Pragi wraz z cenami ziemi za metr kwadratowy. W oferowanym egzemplarzu wspólnie oprawiono edycję polską i rosyjską spisu. Współcz.
ekslibrisy. W wersji rosyjskiej drobne przebarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

665. Warsaw. The city of work and peace. B.m., b.r. (ok. 1960), b.w., k. [2] (tekst),
tablic 20 (pojedynczych), tablic 12 (podwójnych) z oryginalnymi fotografiami,
24,5 cm, teka wyd. pł.
1200,Pięknie wydana teka fotografii prezentująca odbudowaną ze zniszczeń wojennych Warszawę.
Wstęp w języku angielskim napisany przez Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego (1907-1985), poetę,
prozaika, tłumacza, powstańca warszawskiego, członka PZPR, pełniącego liczne funkcje w aparacie
i instytucjach państwowych. Na tablicach podwójnych umieszczono pary zdjęć obrazujące te same
części miasta po zniszczeniach wojennych i już po odbudowie (m.in.: Starówka, Plac Trzech
Krzyży, ul. Marszałkowska, Muranów, Pałac Ostrogskich). Na tabl. pojedynczych fotografie przedstawiające zarówno proces niszczenia miasta po powstaniu oraz powojenne, nowo wybudowane obiekty
(m.in.: MDM, Muranów, Most Gdański, Trasa N-S (obecnie Al. Jana Pawła II), Żerań. Na otwieranych
passe-partout podpisy w jęz. polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Teka pł. zamykana pasami z tłocz. ozdobnikami, w centrum przedniego lica tłocz. herb Warszawy. Stan bardzo
dobry. Rzadkie.
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666. Album Warszawy. Karol Sommer. Po 1894. (20 widoków)

WIDOKI WARSZAWY
666. Album Warszawy. Warszawa, b.r. [po 1894]. Wydanie i własność Składu Rycin
i wszelkich przedmiotów używanych w malarstwie Karola Sommer, k. [20] – leporello, 11,5 x 16 cm, opr. wyd. pł. czerwone z tłocz. i złoc. tyt. na licu.
360,Album zawierający 20 czarno-białych widoków Warszawy z XIX w., m.in.: panoramy od strony Pragi
i z dzwonnicy kościoła św. Anny, Zamek Królewski, Ratusz, Ogród Saski, Trakt Królewski, Łazienki,
nowo wzniesiony gmach Biblioteki Uniwersyteckiej na Krakowskim Przedmieściu (otwarty w 1894 r.).
Każdy widok opisany po francusku, niemiecku, rosyjsku i polsku. Albumik wydany przez Karola Sommera, prowadzącego w Warszawie od lat 70. XIX w. do ok. 1914 r. skład rycin i wydawnictwo. Otarcia
i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

667. Album Warszawy. Warszawa, b.r. [przed 1900]. Wydanie i własność Składu Rycin
Karola Sommer, k. [24] – leporello, 10 x 14,5 cm, opr. wyd. pł. czerwone z tłocz.
i złoc. tyt. na licu.
360,Album zawierający 24 czarno-białe widoki (reprodukcje litografii) Warszawy z XIX w., m.in.: panorama
od strony Pragi, most Kierbedzia, Zamek Królewski, Ratusz, Ogród Saski, Trakt Królewski, Plac Saski,
Łazienki, prawosławny katedralny sobór, Nowa Synagoga. Każdy widok opisany po francusku, niemiecku, rosyjsku i polsku, sygnowany na ostatniej karcie (reprodukcje litografii wykonane przez Johanna
Louisa Glasera w Lipsku – wydawnictwo działające w latach 1881-1915). Albumik wydany przez Karola
Sommera, prowadzącego w Warszawie przy ul. Miodowej od lat 70. XIX w. do ok. 1914 r. skład rycin
i wydawnictwo (wydające głównie warszawskie pocztówki w technice fototypii). Otarcia i zabrudzenia
oprawy, karty częściowo luzem, drobne zabrudzenia, wpis własnościowy, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Lejko, Warszawa zapomniana, Warszawa 1994, s. 69, poz. 7 (składanka z 20 ilustracji)

668. Album widoków miasta Warszawy. Seria I. Warszawa 1901. Ferdynand Hösick,
k. [1], [12 – cynkografie], [1], 13,5 x 17,5 cm, opr. wyd. ppł. niebieskie, z tłocz.
i złoc. tyt. na licu.
150,-
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667. Album Warszawy. Karol Sommer. Przed 1900. (24 widoki)

Album fotografii ukazujących Warszawę początku XX w., m.in.: Krakowskie Przedmieście z ożywionym ruchem, nowo wzniesiona filharmonia (otwarcie w 1901 r.), gmach Towarzystwa Ubezpieczeń
„Rosja”, Instytut Politechniczny Cesarza Mikołaja II Aleksandrowicza (działający w latach 1898-1914).
Każdy obiekt opisany, poniżej reklamy firm warszawskich (m.in. Księgarni Hösicka, „E. Wedel. Pierwsza w kraju fabryka czekolady i kakao”). Klisze cynkograficzne wykonano w zakładzie fotochemicznym B. Wierzbickiego, drukowano w zakładach G. Paprockiego. Oprawa zakładu introligatorskiego
W. Wiśniewskiego. Uszkodzenia oprawy, blok odchodzi od oprawy, drobne zabrudzenia kart, poza
tym stan dobry.

669. Warszawa [tytuł w języku rosyjskim]. Warszawa, b.r. [pocz. XX w.]. Zakład Fotochemigraficzny B. Wierzbickiego, k. [24], 24,5 x 33 cm, opr. wyd. pap.
180,Album zawierający 20 widoków Warszawy początku XX w. (m.in. targ na rynku Starego Miasta, przeniesiony w 1913 r., Dom Technika na ul. Czackiego, ukończony w 1905 r.). Na ostatnich czterech
tablicach czarno-białe reprodukcje obrazów Konstantego Górskiego (1868-1934), ukazujące sceny
rodzajowe z warszawskiej ulicy. Dużych rozmiarów fotodruki, opisane w języku rosyjskim. Zabrudzenia
i uszkodzenia oprawy, zabrudzenia i drobne uszkodzenia kart.

670. Warszawa. Warszawa, b.r. [1911-1915]. Nakładem Składu Papieru St. Winiarskiego, k. tyt., k. [50], 24 x 31 cm, opr. wyd. teka pł. ze złoc.
400,Teka z 50 widokami Warszawy z początku XX w., na oddzielnych kartach o dużym formacie, opisanych
po angielsku, niemiecku, rosyjsku, polsku i francusku. Na karcie tytułowej herb Warszawy wg rysunku
cenionego malarza i ilustratora Stanisława Sawiczewskiego (1866-1943). Wśród zdjęć ukazujących
piękną, wielkomiejską Warszawę wiele wzniesionych właśnie gmachów (Politechnika, Biblioteka Uniwersytecka, Filharmonia), a także rzadziej ukazywanych miejsc, np. cyrk na ul. Okólnik, poczta na
ul. Kotzebue, Teatr Nowości. Zabrudzenia i uszkodzenia teki, charakterystyczne plamki na karcie tyt.,
stan plansz dobry.
Lit.: K. Lejko, Warszawa zapomniana, Warszawa 1994, s. 69, poz. 10

671. Warszawa. Warszawa [przed 1914]. Nakładem A. J. Ostrowskiego, k. 18 (z 36 naklejonymi ilustr.), 21,5 x 27,5 cm, opr. wyd. kart.
150,-
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670. Warszawa. Stanisław Winiarski. 1911-1915.

Rzadsza edycja albumu widoków Warszawy okresu belle époque publikowanego przez wydający pocztówki zakład A. J. Ostrowskiego. Warianty albumu zawierały zwykle 36 zdjęć (pocztówek), różniły się
jednak doborem obiektów i ujęć. W oferowanym znalazły się m.in.: przedstawienia Zamku Królewskiego,
Krakowskiego Przedmieścia z hotelem Bristol; ul. Marszałkowskiej; gmachu głównego Politechniki;
biblioteki uniwersyteckiej; kościoła św. Krzyża; kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach; kościoła Wszystkich Świętych; pałacu w Łazienkach; Ratusza; Teatru Wielkiego oraz ogólny widok Pragi
(z mostem Kierbedzia). Na szczególną uwagę zasługuje zestawienie dwóch fotografii Pałacu Staszica – sprzed i po przebudowie fasady w stylu rusko-bizantyńskim w latach 90. XIX w., a także
widok stosunkowo rzadko przedstawianej cerkwi św. Michała Archanioła w Al. Ujazdowskich
(w okolicy pl. Na Rozdrożu). Blok wiązany sznurkiem. Drobne otarcia i zagniecenia krawędzi opr.
Fotografie w bardzo dobrym stanie. Rzadkie.

672. Warszawa. Warszawa, b.r. [przed 1914]. Wydawnictwo Kart Pocztowych
A. J. Ostrowski, k. [10], 12 x 23,5 cm, opr. wyd. karton ze złoc. tyt. na licu. 120,Album utrzymanych w sepii widoków Warszawy (m.in.: rozległa panorama miasta z wieży kościoła
św. Floriana na Pradze, Politechnika, Zamek Królewski, Plac Teatralny, Uniwersytet Warszawski, ulica
Marszałkowska). Na licu złoc. secesyjna dekoracja, na tylnej okł. stempel warszawskiego wydawnictwa
A. J. Ostrowskiego, publikującego pocztówki w latach 1900-1945. Drobne uszkodzenia oprawy, papier
kart pożółkły, poza tym stan dobry.

673. Warszawa. B.m., b.r. (ok. 1915?). Nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Świt”,
tabl. ilustr. 16 (światłodruki), 16,5 x 23,5 cm, opr. wyd. kart.
150,Album popularnych widoków Warszawy z początku XX w., znanych z serii pocztówek emitowanych przez Towarzystwo Wydawnicze „Świt”. W oferowanym zbiorze m.in.: Plac Zamkowy, Łazienki, Ogród Saski, Rynek Starego Miasta, Teatr Wielki, Most Kierbedzia, Pałac w Wilanowie, kościół
św. Jana, ul. Marszałkowska. Okł. kartonowa z herbem Warszawy. Defekty okł., wewnątrz stan
bardzo dobry.
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674. Warszawa. Konstanty Wojutyński. Po 1916.

674. Warszawa. Warszawa, b.r. [po 1916]. Wydawnictwo K. Wojutyńskiego, k. [48] –
leporello, 10,5 x 15,5 cm, opr. wyd. pap. ozdobny ze złoc. na licu.
220,Albumik z widokami Warszawy, m.in.: panoramy miasta, Stare Miasto, wielkomiejskie ulice – Aleje
Ujazdowskie, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, Łazienki, Dworzec Wiedeński, a także rzadziej ukazywane miejsca (np. ulica Targowa na Pradze, Hale Miejskie, Gmach telefonów „Cedergren” (Pasta),
kościół garnizonowy Wojsk Polskich (cerkiew na Placu Saskim). Opisane po polsku i francusku,
opublikowane przez warszawskiego fotografa i wydawcę pocztówek Konstantego Wojutyńskiego, bardzo popularnego w okresie międzywojennym. Wpis własnościowy. Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy,
złocenia przetarte, karty albumu pożółkłe.

– Zbiór cennych pocztówek –
675. [Warszawa]. Zespół 142 pocztówek z widokami Warszawy. Różni wydawcy, lata
90. XIX w. – lata 40. XX w. Druki czarno-białe i barwne, chromolitografie, karty
skasowane i czyste, wym. śr. 9 x 13 cm.
7500,Kolekcja pocztówek warszawskich, ukazujących zmieniające się miasto od końca XIX stulecia po
czasy tuż powojenne (np. pocztówka z widokiem Alej Jerozolimskich, w latach 1946-1949 noszących nazwę Alei Sikorskiego). Najstarsza nosi datę 1888 r., większość pochodzi z początku XX w.
Wśród wydawców: Karol Sommer, Stanisław Winiarski, J. Ślusarski, A. Chlebowski, Bracia Rzepkowicz, Konstanty Wojutyński, A. J. Ostrowski, Bolesław Wierzbicki, z wykorzystaniem zdjęć Edwarda
Troczewskiego, Stanisława Bogackiego, Henryka Poddębskiego. Na wielu zdjęciach najważniejsze
zabytki i miejsca stolicy: Zamek Królewski, Stare Miasto z rynkiem i neogotycką wówczas katedrą,
Krakowskie Przedmieście, Ogród Saski, Łazienki, Park Ujazdowski, ul. Marszałkowska z Dworcem
Wiedeńskim, mosty, synagoga na Tłomackiem. Poza tym rzadziej ukazywane rejony i budynki (Hotel
Brühl, Konserwatorium Muzyczne, przystań Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego, rotunda na
Dynasach, Dom Gebethnera i Wolﬀa, targ za Żelazną Bramą) oraz ulice (Trębacka, Złota, Leszno,
Nalewki, Bracka, Aleksandrowska na Pradze (dzisiejsza Aleja Solidarności), a także kilka ujęć Placów:
Zbawiciela i Unii Lubelskiej). Pokazano wiele nowo wzniesionych budynków w szybko rozwijającym
się mieście (Politechnika, Filharmonia, Biblioteka Uniwersytecka). Osobną grupę stanowią fotografie
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675. Zespół 142 pocztówek z widokami Warszawy. Lata 90. XIX w. – lata 40. XX w.

ukazujące Warszawę w latach I wojny światowej, zniszczenia i okupację niemiecką (także ze stemplami
z tego czasu) oraz pocztówka z widokiem Zamku Królewskiego z 1941 r. Na zdjęciach znalazły się
ważne wydarzenia, np. odsłonięcie pomnika Adama Mickiewicza w 1898 r., pochód 3 Maja 1916 r.
(fotografia Mariana Fuksa). Jedna z pocztówek poświęcona jest Ignacemu Paderewskiemu, na innej,
wydanej przez Ministerstwo Komunikacji z hasłem „Zwiedzajcie Warszawę” zreprodukowano słynny
plakat Stefana Norblina. Około 50 pocztówek pochodzi sprzed 1905 r., ze starym układem (na
odwrocie tylko miejsce na adres; poniżej widoku niewielka przestrzeń pozostawiona dla korespondencji). Najcenniejsze z nich to tzw. Grüss (lub Souvenirs), z kilkoma widoczkami miasta na jednej
karcie (6 pocztówek tego rodzaju). Pocztówki częściowo tworzą serie, np. siedem stylizowanych na
odbite na drewnianych kartach, osiem z chromolitografowaną dekoracją (drukowane w Paryżu), trzy
z dekoracją w formie palety malarskiej (z wytłaczaniem) oraz z dekoracją secesyjną lub z Syrenką.
Na szczególną uwagę zasługuje nietypowa, rozkładana, chromolitografowana pocztówka Teodora
Kabatnika, z tekstem datowanym 1905 r., a także widokówka z postacią listonosza, w którego torbie
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676. Piosenka o mojej Warszawie. 1945.
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677. Nie ma cwaniaka dla warszawiaka. 1946.

ukrywa się miniaturowe leporello z 10 widokami miasta. Kartka z widokiem Pałacu Łazienkowskiego
(na stemplu data 1905 r.) również kryje leporello z 12 widokami Warszawy. Nietypowe są poza tym:
kartka z 1901 r. z widokiem Pałacu w Łazienkach na tkaninie jedwabnej, kartka z 1900 r. z napisem
„Warszawa” (wydana nakładem St. Winiarskiego), karta z widokiem targu na Rynku Staromiejskim
o nietypowym rozmiarze 13,5 x 17,5 cm (nakładem A. Chlebowskiego) i koperta z nadrukiem: „Specjalny skład pocztówek W. Kurczyński...”. Zabrudzenia i drobne uszkodzenia, pieczątki kolekcjonerskie,
poza tym stan dobry. Zbiór kart pocztowych zawierający bardzo rzadkie egzemplarze, przez wiele
lat tworzony przez kolekcjonera varsavianistę.
(Patrz tablica XXX)

– Nuty –
676. Piosenka o mojej Warszawie. Słowa i muzyka Alberta Harrisa. Łódź 1945.
Editions Harris, s. 4, 35 cm, opr. brosz.
80,Słowa i nuty najsłynniejszej piosenki o Warszawie z pierwszych lat powojennych, znanej szczególnie
z interpretacji Mieczysława Fogga. Jej twórca Albert Harris (1911-1974) był przedwojennym piosenkarzem i kompozytorem, znanym ze szlagierów filmowych. W czasie wojny znalazł się w ZSRR,
gdzie koncertował z zespołem Henryka Warsa. Niniejsza piosenka powstała w czasie Powstania
Warszawskiego i została nagrana w serii płyt wydanych przez „Związek Patriotów Polskich w ZSRR”.
Stała się dla pokoleń współczesnych Polaków „miłosnym sonetem dla bohaterskiego miasta”. Okładka
sygnowana: „J. Książek 45”. Naderwania krawędzi, zagniecenia, drobne zabrudzenia.

677. Niema (!) cwaniaka dla warszawiaka. Muzyka i słowa Alberta Harrisa. Warszawa
1946. Wydawnictwo E. Kuthana, s. 4, 33 cm, opr. brosz.
60,Nuty i słowa znanej (szczególnie w wykonaniu Stanisława Grzesiuka), tuż powojennej piosenki: „Nie
bądź za cwany, w Unrę odziany, to może mieć dla ciebie skutek opłakany!”. Słowa i muzyka
Alberta Harrisa (1911-1974), piosenkarza i kompozytora; dedykacja w druku dla Wiecha (Stefana
Wiecheckiego). Okładka sygnowana: „Witold Kalicki 46” – Witold Kalicki (1915-1983), malarz i grafik.
Po konserwacji (naderwania podklejone), zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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678. Trzej przyjaciele z boiska. Na głos i fortepian. Muzyka Władysław Szpilman.
Słowa Artur Międzyrzecki. Kraków 1954. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, s. 6,
29,5 cm, opr. brosz.
60,Wydanie 1. Słynna piosenka skomponowana przez Władysława Szpilmana (1911-2000), pianistę
i kompozytora. Słowa Artura Międzyrzeckiego (1922-1996), poety, prozaika, tłumacza i krytyka literackiego. Okładka projektu Jana Kurkiewicza (1915-1973). Stan dobry.

– Z „Kramu Malowniczego Warszawskiego” –
679. [Typy z przeszłości Polski] – „Dzień Wielkosobotni czyli święcenie jadła pod
figurą”. J. F. Piwarski. 1855 r.
400,Cynkografia tonowa; 40 x 26,5 (pl. 53,5 x 36,5)
Sygnowana na cynku: „J. F. Piwarski 855”; powyżej kompozycji: „Obrazy wiejskie N° 1”; poniżej tytuł
oraz „Kram Malowniczy”, „Oddział czwarty”, „Odciskano z cynku w Zakładzie Litograficznym Bank.
Po.”. Grafika pochodzi z teki „Kram Malowniczy Warszawski”, wydanej w Warszawie w latach 18551859, odbitej w Cynkografii Banku Polskiego. Było to jedno z najważniejszych dokonań graficznych
w dorobku Jana Feliksa Piwarskiego (1794-1859), grafika, malarza, pedagoga i muzeologa, niezwykle
zasłużonego dla rozwoju polskiej grafiki. Artysta m.in. prowadził eksperymenty w celu zastąpienia
importowanego kamienia litograficznego płytami cynku. Jego album to także cenny dokument ikonograficzny dotyczący życia w XIX-wiecznej Warszawie – w niezwykle trafny, humorystyczny sposób
ukazuje charakterystyczne typy ulicy: przekupki, wędrownych handlarzy, Żydów. Na dolnym marginesie
suchy tłok autorski. Zabrudzenia i naderwania szerokich marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: J. Czerzniewska, J. Talbierska, Jan Feliks Piwarski, Warszawa 2009, s. 113, poz. o, ilustr.
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– Obrona Gdańska przed Rosjanami –
680. [Gdańsk]. Artois Prosper-Honoré de. Relation de la défense de Danzig en
1813, par le 10e Corps de l’Armée Française contre l’Armée combinée Russe et
Prusienne. Paris (Paryż) 1820. Ladrange et Lheureux, s. [6], IV, 511, [1], mapa
(miedzioryt rozkł.), tabele 2 (rozkł.), opr. z epoki, skóra.
2400,Pierwsze i jedyne wydanie. Szczegółowy opis głośnej obrony Gdańska przez wojska napoleońskie
pod dowództwem generała Rappa. Miasto było wyznaczone przez cesarza Francuzów jako jedno
z głównych miejsc oporu po klęsce Wielkiej Armii (linia obrony na Wiśle), a jego garnizon liczył
blisko 40 000 żołnierzy (jednak do walki zdolna była mniej niż połowa). Wojska rosyjskie rozpoczęły
oblężenie w styczniu 1813 r., a trwało ono do końca listopada – większość ofiar zarówno wśród wojskowych i ludności cywilnej zmarła w wyniku głodu i chorób. Piękna szczegółowa mapa Gdańska
i okolic (55 x 78 cm), sygn. „Gravé par Dandeleux”. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie tłocz. i złoc.
tyt., na licach tłocz. na ślepo ozdobniki oraz superekslibris heraldyczny francuskiej proweniencji. Na
wyklejkach pap. marm. Na k. przedtyt. pieczęcie francuskiego Korpusu Inżynierskiego z Givet w Ardenach (Corps ... du Génie – Givet) oraz Składu Materiałów do Fortyfikacji (Dépôt Général des Fortifications). Pęknięcie skóry wzdłuż krawędzi grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
Rzadkie.

681. [Gdańsk]. Hassbargen Hermann. Kleine Chronik von Danzig. Danzig (Gdańsk)
1939. Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H. (Paul Rosenberg), k. [17], 13,5 x
18,5 cm, opr. wyd. ppł. z barwną ilustr. na licu.
120,Albumik poświęcony historii Gdańska, z wklejonymi 15 ilustracjami – reprodukcjami dawnych grafik
z widokami miasta (m.in. autorstwa Mateusza Deischa, Mateusza Meriana, miedziorytów z dzieła
G. R. Curickego). Tekst Hermana Hassbargena (1893-1955), dyrektora Biblioteki Miejskiej w Gdańsku.
Na końcu zapewnienie, że Adolf Hitler zapewni miastu wolność i pomyślność. Drobne otarcia oprawy,
blok pęknięty, poza tym stan dobry.
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680. P.-H. d’Artois. Relation. 1820. (Obrona Gdańska przez wojska napoleońskie w 1813).

681. Gdańsk na dawnych rycinach. 1939.

682. [Gdańsk]. Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem zawarta
w Paryżu dnia 9 listopada 1920 r. [Gdańsk 1923]. Drukiem Drukarni Gdańskiej,
s. 37, [3], II, [38], 21,5 cm, arkusze wyd. bez okładek.
150,-
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684. Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość. 1928.

686. Gdańsk. Plany miasta. 1946.

Zawiera wyciąg z traktatu pokoju zawartego między mocarstwami sprzymierzonymi i Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku (Dział XI: Wolne Miasto Gdańsk) oraz tekst konwencji
między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem, zawartej w Paryżu 9 listopada 1920 r. Na końcu aneks
z dokumentami międzynarodowymi dotyczącymi spraw Gdańska. Papier kruchy z niewielkimi ubytkami
i zagnieceniami, nieaktualne pieczątki własnościowe, wewnątrz stan dobry.

683. [Gdańsk]. Port Gdański. Opracowane przez Radę Portu i Dróg Wodnych
w Gdańsku. Warszawa 1929. Tygodnik „Przemysł i Handel”, s. 80, tabl. 4, s. 38
(ogłoszenia), liczne ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. i tłocz. 60,Praca wydana przez największe pismo gospodarcze w Polsce – tygodnik „Przemysł i Handel”. Zarys
historyczny portu, znajdujących się tam urządzeń, stoczni, ukazujący jego wiodącą rolę w handlu
zamorskim (przed rozbudową Gdyni). Liczne ogłoszenia z branży stoczniowej. Brak 2 map i składki
ze str. 27-44 oraz kilku kart z reklamami, karta 31/32 ze znacznym ubytkiem.

684. Gdańsk. Przeszłość i teraźniejszość. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława
Kutrzeby. Z mapą, 181 rycinami i 10 tablicami. Lwów – Warszawa – Kraków 1928.
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, s. XIII, [1], 490, mapa
i ilustr. w tekście (w tym całostronicowe), 24,5 cm, opr. z epoki, ppł.
120,Bogato ilustrowana monografia Gdańska obejmująca jego historię, literaturę, sztukę i rozwój gospodarczy oraz zagadnienie Wolnego Miasta Gdańska. Zawiera również rozdziały poświęcone budownictwu,
przemysłowi artystycznemu, drukarniom, pieczęciom, medalierstwu. Wśród autorów m.in.: Marian Gumowski, Tadeusz Kruszyński, Roman Lutman, Stanisław Pawłowski i Stanisław Przybyszewski. Drobne
otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

685. [Gdańsk]. Taylor Jan. Wolne Miasto Gdańsk. Jego udział w konferencjach
międzynarodowych. Wydanie II. uzupełnione. Warszawa 1934. Drukarnia Wł. Łazarskiego, s. 28, [1], 23 cm, opr. wyd. brosz.
50,-
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688. T. Hornicki. Letniska i uzdrowiska. 1937.
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689. Powroty do Polski. 1934.

Omówienie kwestii udziału Wolnego Miasta Gdańska na konferencjach międzynarodowych i formy
przedstawicielstwa Gdańska na tych konferencjach. Okładka nieco zakurzona, poza tym stan dobry.

686. Gdańsk. Wrzeszcz. Oliwa. Plany ze spisami ulic. Gdynia 1946. Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik”, s. 3, [1], plany 3 (rozkł.), 17 cm, okł. brosz.
80,Plany ukazujące tuż powojenny Gdańsk opracowane przez Zespół Wydawniczy „Mare”. Dołączony spis
ulic z uwzględnieniem ich przynależności dzielnicowej. Spis ulic oraz jeden plan luzem. Zabrudzenia
i zagniecenia, stan dobry.

687. Gdynia. Warszawa 1934. Nakładem „Naszej Księgarni” Sp. Akc., Związku Nauczycielstwa Polskiego, s. [4], tabl. ilustr. 32 (dwustronne), 19 x 25 cm, opr. pł.,
blok przewiązany sznurkiem.
300,Publikacja zawierająca zdjęcia nowopowstałego miasta oraz portu (m.in. zestawienia widoków
z ok. 1920 r. oraz 1933 r. – szkoła, dworzec, bank, poczta, budowa oraz praca w porcie). Poza tym
zdjęcia Kaszubów, statków (Dar Pomorza, Pułaski, Kościuszko, Polonia), a także okrętów wojennych
wizytowanych przez Marszałka Piłsudskiego i prezydenta. Na zakończenie krótki tekst poświęcony
budowie Gdyni: „Z wysiłku i dobrej woli całego narodu powstało wielkie dzieło, jakiem jest Gdynia”.
W publikacji wykorzystano zdjęcia czołowych fotografików (m.in. H. Poddębskiego, Z. Marcinkowskiego)
oraz Urzędu Marynarki Wojennej. Ostatnia karta z tekstem lekko oderwana od bloku. Stan dobry.

688. Hornicki Teofil. Letniska i uzdrowiska Pomorza. Informator letniskowo-krajoznawczy. Toruń 1937. Nakładem Toruńskiej Delegatury Ligii Popierania Turystyki, s. 92,
ilustr. w tekście, 17 cm, opr. wyd. brosz.
90,Informator turystyczny o miejscowościach letniskowych i uzdrowiskowych Pomorza. Przy każdej
z miejscowości umieszczono podstawowe informacje o środkach komunikacji (poczta, telegraf, telefon,
najbliższa stacja kolejowa), bazie noclegowej, okresie sezonu turystycznego, cenach, szczególnych
atrakcjach w okolicy, wartych odbycia wycieczkach. Stan bardzo dobry.
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691. B. J. Dorys. Kazimierz nad Wisłą w 1931 r.

692. Kanał morski do Tczewa. 1922.

689. Informator dla reemigrantów. Poradnik dla wszystkich, którzy myślą o powrocie
do Polski. Warszawa 1934. Rada Organizacyjna Polaków z Zagranicy, s. 188, [1],
liczne fot. i tabele w tekście, 24 cm, opr. wyd. brosz.
100,Praktyczny poradnik dla reemigrantów polskich z USA i Kanady, którzy pragną powrócić do kraju.
Zawiera aktualne informacje o cenach ziemi w poszczególnych powiatach II Rzeczypospolitej oraz
szereg wskazówek dotyczących formalności paszportowych i powrotu dla obywatelstwa, wraz ze
wzorami pism. Ponadto kilka reportaży ilustrowanych z życia reemigrantów w Polsce, głównie na
roli w Polsce południowo-wschodniej. Układ graf. i okł. wg projektu Edmunda Bartłomiejczyka.
Niewielkie otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry.

690. Jezierski Józef. Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy z planem miasta. XIII rok wydawnictwa. Warszawa 1914-1915. Księgarnia E. Wende i Sp.,
s. [18 – reklamy], 85, [11], plan miasta, liczne ilustr. w tekście, 19 cm, opr.
wyd. brosz.
120,Szczegółowy przewodnik po Krakowie i okolicy (m.in. Wieliczce), zawierający historię miasta oraz opisy
zabytków (rynek, Sukiennice, Wawel), kościołów, muzeów i parków. Na osobnych tablicach reprodukcja
obrazu Jana Matejki z Muzeum XX. Czartoryskich „Zakuwana Polska” oraz plan katedry na Wawelu. Liczne reklamy firm krakowskich. Barwny plan miasta o wym. 56 x 42 cm. Przewodnik Józefa
Jezierskiego ukazywał się w latach 1901-1914. Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, blok poluzowany,
plan po konserwacji, poza tym stan dobry.

691. [Kazimierz Dolny]. Dorys Benedykt Jerzy. Kazimierz nad Wisłą w 1931 roku.
18 fotogramów (wybór). Warszawa 1979. Pracownie Sztuk Plastycznych, k. [2],
tabl. ilustr. [18], 32 cm, opr. wyd. teka karton.
1100,Teka widoków Kazimierza z 1931 r., ukazujących mieszkańców miasteczka i ich życie codzienne (jarmark, sklepy, koncert kapeli cygańskiej, dzieci na podwórkach) – zdjęcia te przez krytyków uznawane
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są za jeden z pierwszych nowoczesnych fotoreportaży. Prace Benedykta Jerzego Dorysa (19011980), znakomitego artysty fotografika, od 1926 r. działającego w Polskim Towarzystwie Miłośników
Fotografii, współzałożyciela ZPAF, Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz sekcji fotograficznej ZAIKS. Artysta (znany jako fotograf gwiazd) pokazał swoje, wykonane przy pomocy aparatu Leica
zdjęcia, ukazujące biedę żydowskich mieszkańców miasteczka, dopiero na wystawie retrospektywnej
w 1960 r. Tekę opracował edytorsko Henryk W. Piekarniak, wstęp R. Kłosiewicz. Reprodukcje fotografii
z oryginałów autora wykonała Pracownia Fotograficzna PSP, druk Doświadczalna Oficyna Graficzna
PSP (nakład 300 egzemplarzy). Uszkodzenia teki, stan plansz bardzo dobry.

692. Klejnot-Turski Józef. Kanał morski do Tczewa. Memorjał (z 2 mapami). Gdańsk
1922. Nakładem „Żeglarza Polskiego”. Czcionkami Drukarni Wydawnictwa
Pomorskiego, s. 16, mapa w tekście, plan rozkł., 18,5 cm, brosz.
60,Memoriał propagujący fascynującą propozycję budowy portu morskiego w Tczewie i niezbędnego dla
tego celu kanału łączącego Bałtyk z odległą o 30 km miejscowością. Pomysł miał być alternatywą
dla wybranej przez władze koncepcji budowy i rozbudowy portu w Gdyni (sztandarowej inwestycji polskiej gospodarki lat 20-tych). Według Józefa Klejnot-Turskiego (1889-1958), kapitana żeglugi wielkiej,
wykładowcy Szkoły Morskiej w Tczewie i pierwszego prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego – rozwój
portu w Gdyni był błędny, niezgodny z tendencjami światowymi i finansowo nieopłacalny (ze względu
na koszty transportu kolejowego), a motywowany głównie czynnikami polityczno-propagandowymi.
Pieczątka i podpis własnościowy. Drobne zagniecenia i defekty krawędzi, poza tym stan dobry.

693. Kolberg Oskar. Mazowsze. Obraz etnograficzny. Z rycinami podług rysunków
Wojciecha Gersona. T. 1: Mazowsze Polne. Część pierwsza. Kraków 1885. Druk
L. Anczyca i Spółki, s. [8], 356; tabl. ryc. 2 (litografie barwne), 25 cm, opr. wyd.
brosz.
150,Studium etnograficzne dotyczące tradycji ludowych Mazowsza Polnego (zachodniego), autorstwa
wybitnego etnografa Oskara Kolberga (1814-1890). Pokrótce omówiono historię i zabytki Warszawy
(„miasto dziś tak ludne i do tak znacznych wzrosłe rozmiarów”) oraz okolic (w tym licznych współczesnych dzielnic miasta). Wiele informacji o zwyczajach dotyczących poszczególnych świąt w roku
oraz związanych z ważnymi uroczystościami rodzinnymi (chrzest, ślub, pogrzeb), w tym także nuty
przyśpiewek. Dwie kolorowe litografie z przedstawieniem strojów ludowych (Od Warszawy: Służew,
Wilanów; Od Nadarzyna i Piaseczna), powstałe według rysunku znanego malarza Wojciecha Gersona
(1831-1901). Zabrudzenia, ubytki i przedarcia oprawy (podklejone), charakterystyczne plamki w tekście,
miejscami intensywniejsze (także na tablicach), ślady zalania, blok poluzowany.

694. [Kraków]. Kantyczki Chóru Akademickiego w Krakowie od 1885 do 1935 roku
śpiewane. Zebrane i opracowane przez Komisję Artystyczną Komitetu Jubileuszowego 50-lecia „Chóru Akademickiego” w składzie: Jan Walcher, Bolesław
Wallek-Walewski, Cezar Zawiłowski, Józef Życzkowski. Ilustracje wybrał i opracował Antoni Hniłko. Kraków 1935. Wydane staraniem i nakładem byłych członków
„Chóru Akademickiego”. Sztych i druk Zakładów Graficznych „Styl”, s. 247, [7],
nuty w tekście, 24,5 cm, opr. wyd. płsk ze złoc., górny brzeg kart złoc., zach.
okł. brosz.
440,Egzemplarz jednego z współtwórców wydawnictwa, Józefa Osmeckiego (na karcie przedtytułowej
kaligrafowana dedykacja podpisana przez członków komitetu jubileuszowego, datowana 10 listopada
1935 r.). Zawiera 99 utworów na 4 głosy (nuty i teksty polskie i łacińskie), m.in.: L. van Beethovena,
F. Chopina, E. Griega, F. Mendelssohna, S. Moniuszki. Ozdobą dzieła są ilustracje zaczerpnięte
z książek opublikowanych w krakowskiej oficynie Floriana Unglera. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: półskórek brązowy, na grzbiecie i licu złocona tytulatura, górny brzeg kart złocony, papier
wyklejek marmurkowany, zachowane oryginalne okładki broszurowe. Niewielkie przetarcia skóry na
krawędziach grzbietu, poza tym stan dobry.

695. [Kraków]. Mączyński Józef. Cracovie et ses environs. Description historique,
géographique et pittoresque de cette ville et de ses contrées illustrée de plusieurs
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694. Chór Akademicki w Krakowie. 1935.

696. K. Krotoski. Dzieje Krotoszyna. 1930.

plans et lithographies. Cracovie (Kraków) 1846. Nakład i druk Józefa Czecha, s. [4],
4, 372, tabl. ryc. 16 (litografie, w tym dwie kolorowane ręcznie), drzeworyty
tekstowe, 16,5 cm, opr. płsk tłocz. i z szyldzikiem.
480,Banach, poz. 382. Edycja francuska, będąca syntezą wydania polskiego obejmującego 3 części. Przewodnik po Krakowie i okolicy ilustrowany litografiami zabytków Krakowa wykonanymi wg rys. Jana
Nepomucena Głowackiego, Aleksandra Płonczyńskiego i Henryka Waltera, w znanym paryskim zakładzie litograficznym Lemerciera. Ręcznie kolorowane litografie przedstawiają krakusa i krakowiankę
w strojach ludowych. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Nieaktualny ekslibris własnościowy. Strony
68-69,77-78 wszyte podwójnie. Zażółcenia pap. i części tablic, poza tym stan dobry.

696. Krotoski Kazimierz. Dzieje miasta Krotoszyna. Część pierwsza: Miasto Krotoszyn
i jego dziedzice za czasów polskich (od 1415 do 1779). Krotoszyn 1930. Nakładem
Magistratu Miasta Krotoszyna, s. 399, tabl. ilustr. 11 (w tym 1 kolor.), 24 cm, opr.
wyd. brosz.
300,Ukazała się tylko część pierwsza! Źródłowa monografia opisująca historię Krotoszyna i jego polskich
dziedziców od założenia miasta na początku XV w. do schyłku XVIII w. Zawiera cztery rozdziały:
Założenie miasta i czasy Łodziów-Krotowskich oraz z Niewiesza Pomianów-Niewieskich 1415-1570;
Czasy Doliwitów hr. Rozdrażewskich 1570-1692; Czasy Junosza Gałeckich 1692-1725; Czasy Pilawitów
Potockich 1725-1779. Na końcu wybór najważniejszych dokumentów do historii Krotoszyna w czasach
polskich. Przed tekstem barwna tablica z herbem Krotoszyna. Niewielkie naddarcia i zaplamienia
okładki, nieaktualne pieczątki własnościowe, poza tym stan dobry.

697. Kruszyński Tadeusz. Stary Gdańsk i historya jego sztuki. Kraków [1912]. Nakładem Księgarni Wydawniczej J. Czerneckiego, s. [4], 137, tabl ilustr. 6 (w tym
4 kolor. i 2 rozkł.), ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. pł. czerwone ze złoc., zach.
opr. wyd. brosz.
300,-
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697. T. Kruszyński. Stary Gdańsk. 1912.
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699. B. Limanowski. Galicya. 1892.

Wytworny druk odbity na papierze kredowym. Bogato ilustrowana monografia ks. Tadeusza Kruszyńskiego (1884-1959), poświęcona sztuce starego Gdańska. Zawiera informacje na temat historii
miasta, mennicy gdańskiej, monet i medali, kościołów miejskich, charakterystyki ważniejszych budowli
świeckich (Dwór Artusa), ponadto dzieje kupiectwa i przemysłu gdańskiego. Oprawa wydawnicza:
płótno czerwone, na grzbiecie złocone tytulatura i herb Gdańska, brzegi kart barwione, papier wyklejek marmurkowany, zachowane obie okładki broszurowe. Grzbiet lekko wypłowiały, z niewielkim
naddarciem w dolnej krawędzi, nieaktualne pieczątki własnościowe, na dwóch stronach podkreślenia
długopisem, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

698. [Krynica]. Stadtplan des Bades und Kurortes Krynica. Bad Krynica b.r. [1943].
Hrsg. v. d. Staatl. Kurververwaltung … Arkusz 50,5 x 84 cm (rozkładany, trójbarwny), 20,5 x 21 cm.
100,Skala 1:4550. Plan uzdrowiska Krynica z okresu okupacji niemieckiej. Na planie zaznaczono151
obiektów w uzdrowisku (pensjonaty, wille, obiekty uzdrowiskowe i miejskie). Na odwrocie mapa okolic Krynicy w skali 1:25000 (dwubarwna, 30,5 x 37 cm), mapka połączeń kolejowych do kurortu
(9 x 11 cm) oraz informator o uzdrowisku. Ślady składania, reperacje (z niewielkimi ubytkami), bez
uszkodzenia zasadniczej części informacyjnej planu. Stan dobry.

699. Limanowski Bolesław. Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem w opracowaniu... z rysunkami Włodzimierza Tetmajera. Lwów 1892. Księg. Polska, s. [4], 154,
[2], liczne ilustr. w tekście, 24,5 cm, opr. z epoki, pł.
150,Opis krajoznawczy Galicji autorstwa Bolesława Limanowskiego (1835-1935), historyka, publicysty,
socjologa, działacza politycznego, senatora II Rzeczypospolitej. Tekst bogato ilustrowany rysunkami
Włodzimierza Tetmajera (1861-1923), malarza, grafika, czołowego przedstawiciela Młodej Polski,
pierwowzoru Gospodarza z „Wesela” St. Wyspiańskiego, przyrodniego brata Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Szkice poświęcone m.in. Tatrom, Pieninom oraz zabytkom Krakowa i Lwowa. Dołączona brosz. Władysława Ściborowskiego (1833-1903), „Kilka słów o Zakopanem, zwłaszcza
pod względem klimatycznym i leczniczym” [B.m. 1877?. B.w., s. 18]. Pieczątki. Przebarwienia opr.,
krawędzie k. broszury z drobnymi ubytkami bez szkody dla tekstu, poza tym stan dobry.
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701. Dawny ratusz łódzki 1928.

704. Liga Morska i Kolonialna. 1935.

700. [Łódź]. Miejska Szkoła Handlowa Męska w Łodzi. Warszawa 1929. Drukowano
w Szkole Przemysłu Graficznego w Warszawie, s. 8, tabl. ilustr. 5 (dwustronne),
22,5 cm, opr. wyd. brosz.
50,Druk informacyjny Miejskiej Szkoły Handlowej Męskiej w Łodzi, utworzonej w 1903 r. jako prywatna
szkoła handlowa H. Cyrklera. Na tablicach wnętrza szkoły, zdjęcia nauczycieli i uczniów. Nieaktualne
pieczątki własnościowe, stan dobry.

701. [Łódź]. Raciborski Józef. Dawny ratusz łódzki (Przedruk z „Rocznika Łódzkiego”).
Łódź 1928. Wydawnictwo Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi. Zakłady Graficzne
Z. Manitiusa, s. 24, tabl. ilustr. 4, ilustr. w tekście, 26 cm, opr. wyd. brosz.
120,Historia budynku Ratusza Miejskiego w Łodzi (obecnie oddział Archiwum Państwowego), wybudowanego w latach 20. XIX wieku. Stan bardzo dobry.

702. [Łódź]. Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. [T. 2].
1929-1930. Łódź 1930. Odbito w „Drukarni Polskiej” Ludomira Mazurkiewicza,
s. [8], 265, [3], tabl. ilustr. 3, mapa 1 (rozkł.), plany 2 (rozkł.), tabela 1 (rozkł.),
24 cm, opr. wyd. brosz.
150,Zawiera m.in.: Krwawe dni nad górną Wartą. Konfederacja sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach
1768-72 (W. Konopczyński); Łódź i klucz łódzki u schyłku Rzeczypospolitej (A. Stebelski); O atlas
językowy województwa łódzkiego; Powstanie styczniowe w okolicach Łodzi – Wspomnienia z lat
chłopięcych (A. Parczewski); Kilka dokumentów do dziejów strajku szkolnego w Piotrkowie Trybunalskim w r. 1905; Królewska księga w Łodzi [Księga z biblioteki króla Zygmunta Augusta] (P. Smolik).
Naddarcia okładki, wewnątrz stan dobry, egzemplarz w znacznej części nierozcięty.

703. [Łódź]. Warężak Jan. Źródła do historii powstania 1863 roku w Archiwum Miejskim
w Łodzi (Archiwum Miejskie w Łodzi. Nr 3). Łódź 1938. Drukarnia Udziałowa, s. 15,
24 cm, opr. wyd. brosz.
80,-

REGIONALIA POLSKIE I OBCE

706. W. Nałęcz. Od Tyńca do Jastarni. 1920.

303

707. J. U. Niemcewicz. Podróże. 1858.

Odbitka z „Dziennika Zarządu Miejskiego” w Łodzi. Charakterystyka źródeł dotyczących powstania
styczniowego, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Łodzi. W tekście opublikowana lista
157 łodzian biorących udział w powstaniu. Stan bardzo dobry.

704. Morze. R. XII, z. 6: czerwiec 1935. Warszawa 1935. Liga Morska i Kolonialna,
s. 47, [1]: fot., ilustr., 29 cm, opr. wyd. brosz.
60,Numer specjalny organu Ligi Morskiej i Kolonialnej poświęcony śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zawiera m.in. zdjęcia z pogrzebu Marszałka w Warszawie i Krakowie oraz fotografie ukazujące
związki zmarłego z polskim morzem i Gdynią. Pozostała część numeru poświęcona działalności Ligi
Morskiej i Kolonialnej. Stan bardzo dobry.

705. Moszyński Kazimierz. Atlas kultury ludowej w Polsce. Zeszyty I-III (w 3 wol.).
Kraków 1934-1936. Nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, s. 4, k. [8]; k. [12];
s. 3, k. [10], 27,5 cm, opr. wyd. teki karton.
120,Trzy zeszyty atlasu (komplet), stanowiącego uzupełnienie dzieła „Kultura ludowa Słowian”, prekursorskiego i fundamentalnego dla etnologii europejskiej, autorstwa profesora Kazimierza Moszyńskiego
(1887-1959), jednego z najwybitniejszych etnografów i slawistów polskich. Uszkodzenia opraw, stan
kart z mapami dobry.

706. Nałęcz Włodzimierz. Od Tyńca do Jastarni szlakiem wodnym naszym podróż
odbył, opisał i zilustrował [...] Warszawa 1920. Drukarnia Współczesna, s. [2], 58,
liczne ilustr. w tekście, 25,5 cm, opr. wyd. ppł.
150,Ilustrowany opis artystycznej wyprawy Włodzimierza Nałęcza (1865-1946), malarza, rysownika, grafika, który w dwudziestoleciu międzywojennym poświęcił się przede wszystkim tematyce polskiego
wybrzeża (flota i marynarka, krajobrazy, sceny z życia wsi kaszubskiej). Płynąc w dół Wisły, autor
odwiedził m.in.: Sandomierz, Janowiec, Kazimierz, Malbork i Gdańsk. Relację kończy wycieczka na
Hel. Brak portretu. Stan bardzo dobry.
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708. Dzieje Nowego Sącza. 1904-1910.

711. M. Orłowicz. Przewodnik. 1924.

707. Niemcewicz Julian Ursyn. Podróże historyczne po ziemiach polskich między
rokiem 1811 a 1828 odbyte. Paryż-Petersburg 1858. W Księgarni A. Francka,
w Księgarni B. M. Wolﬀa, s. XI, [1], 528, 22,5 cm, opr. współcz. płsk.
440,Wydanie 1. Dzieło napisane po „zwędrowaniu ziem polskich przez autora w celu inwentaryzacji pamiątek narodowych”. Poza opisem zabytków przeszłości, relacje dotyczą rozwoju gospodarczego i zachodzących przemian społecznych w poszczególnych rejonach kraju (PSB). J. U. Niemcewicz (17181795), wybitny uczony i pisarz, działacz na rzecz niepodległości, więzień Twierdzy Pietropawłowskiej,
wygnaniec polityczny (razem z T. Kościuszką). Książka zawiera: Podróż w krakowskie, sandomierskie
i lubelskie w roku 1811; Podróż do Prus Królewskich w roku 1812; Podróż na Wołyń i w brzeskie
w roku 1816; Podróż do Prus Polskich i Książęcych w roku 1817; Podróż po Wołyniu, Podolu aż do
Odessy w roku 1818; Podróż do Litwy w roku 1819; Podróż na Ruś Czerwoną dziś Galicją zwaną
w roku 1820; Podróż do Wielkopolski i Szląska w roku 1828; Podróż na Podlasie w roku 1828. Opr.:
brązowy płsk, na grzbiecie tłocz., złoc. i różnokolorowo wybarwione ozdobniki, na licach pap. marm.
Przebarwienia i zażółcenia, krawędzie kilku kart wzmocnione, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

708. [Nowy Sącz]. Sygański Jan. Z życia domowego szlachty sandeckiej w epoce
dynastyi Wazów. Lwów 1910, s. [4], 182, ilustr. 15, oraz:
Tenże. Arendy klasztoru starosandeckiego w XVI. i XVII. wieku. Lwów 1904. Nakł.
autora, s. [4], 225, ilustr. 15, oraz:
Tenże. Analekta sandeckie do XVI. i XVII. wieku. Z planem miasta. Lwów 1905.
Nakł. autora, s. 114, [2], pl., 23 cm, współopr. ppł. z epoki z tłocz. tyt.
240,Zbiór trzech monografii poświęconych dziejom Nowego Sącza autorstwa Jana Sygańskiego (18531918), jezuity i miłośnika miasta, zwanego „ojcem historii Nowego Sącza”. Prace oparte na dokumentach archiwalnych, które spłonęły w miejskim ratuszu w 1894 r. W treści dzieł m.in.: życie codzienne
mieszkańców Nowego Sącza w XVI-XVII w., wzajemne relacje mieszczaństwa i szlachty nowosądeckiej,
arianie i Żydzi w Nowym Sączu; zamki i dwory obronne w Sądeckim; przyczynek do dziejów dóbr
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klasztornych oraz omówienie jego cenniejszych archiwaliów; diariusz Jana Tymowskiego mieszczanina
XVII w. oraz plan miasta z 1783 r. Nieaktualne pieczęcie własnościowe. Stan dobry.

709. Olszewicz Bolesław. Obraz Polski dzisiejszej. Warszawa 1938. Wydawnictwo
M. Arcta, s. 255, tabele rozkł. 3, mapy rozkł. 2, mapy w tekście, 18 cm, opr. wyd.
brosz.
90,Informator statystyczno-geograficzny ukazujący Rzeczpospolitą w przededniu II wojny światowej. Opracowanie Bolesława Olszewicza (1893-1972), historyka geografii, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliofila. Zagniecenia, jedna z map rozkł. rozdarta, poza tym stan dobry.

710. Opis ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowy i statystycznym. Tom II. Królestwo Polskie. Warszawa 1905. Nakładem „Gazety Polskiej”.
Druk J. Sikorskiego, s. VIII, 346, 25 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
150,Szczegółowe, bogato ilustrowane opracowanie dotyczące Królestwa Polskiego (tom I poświęcony był
Prusom, Śląskowi i W. Księstwu Poznańskiemu), zawierające wiadomości o geografii, ludności, rolnictwie, przemyśle, szkolnictwie i religii. Autorami artykułów są uczeni, m.in.: Zygmunt Gloger, Aleksander
Janowski, Stanisław Kozicki i Edward Maliszewski. Tekst został wzbogacony mapami, wykresami oraz
czarnobiałymi i kolorowymi ilustracjami (wybranymi pod kierunkiem Edwarda Nicza). Uszkodzenia
i zabrudzenia oprawy, blok poluzowany, poza tym stan dobry.

711. Orłowicz Mieczysław. Ilustrowany przewodnik po Ziemi Kaszubskiej od Chojnic
i Starogardu po morze. Odbitka z „Ilustrowanego przewodnika po województwie
pomorskiem”. Z 108 ilustracjami i mapką województwa pomorskiego. Lwów–Warszawa 1924. Książnica Polska, s. 182, [2], mapa 1 (rozkł., kolor.), ilustr. w tekście,
16,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Pierwszy w literaturze polskiej przewodnik obejmujący całość ziem zamieszkałych przez Kaszubów. Materiał informacyjny autor zebrał podczas wycieczek w latach 1913, 1922 i 1923 oraz
z dostępnych źródeł drukowanych. Przewodnik zawiera szczegółowe charakterystyki poszczególnych
tras turystycznych uwzględniających zabytki historyczne, artystyczne, osobliwości przyrody i krajobraz. Na końcu indeks nazw polskich, niemieckich oraz rozkładana mapa województwa pomorskiego i polskiego wybrzeża. Niewielkie ubytki grzbietu, drobne naderwanie krawędzi mapy, poza
tym stan dobry.

712. [Pilica]. Ministerstwo Komunikacji. Państwowa Służba Hydrograficzna. Wyniki
prac polowych wykonanych w dorzeczu Pilicy w roku 1929. Warszawa 1932.
Nakładem Ministerstwa Komunikacji. Tłoczono Czcionkami Drukarni Państwowej, s. 29, tab. rozkł. 1, mapa rozkł. 1, ilustracje w tekście, 30 cm, opr. wyd.
brosz.
90,Broszura prezentująca prace wykonane przez Państwową Służbę Hydrograficzną w dorzeczu Pilicy
(m.in. uzupełnienie urządzeń pomiarowych oraz założenie punktów niwelacyjnych). Rozkładana mapa
dorzecza Pilicy. Na rozkł. tabl. profil podłużny Pilicy od Szczekocin do ujścia do Wisły. Zagniecenie
i zabrudzenia okł., zagniecenia k., drobne naddarcie krawędzi mapy, poza tym stan dobry.

713. Pol Wincenty. Dzieła [...] wierszem i prozą. Pierwsze wydanie zbiorowe przejrzane
i uporządkowane przez samego autora. Poezye, t. 2 i Dzieła prozą, t. 2 (1 wol.).
Lwów 1875-1876. Nakładem F. Richtera, s. [4], 185, 173, 151; [4], 507, [1], 22,5 cm
opr. z epoki, płsk.
300,Dwa tomy z pierwszej edycji zbiorowej dzieł Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa, etnografa
i podróżnika, profesora UJ, wielce zasłużonego w badaniach nad środowiskiem naturalnym i kulturą
Karpat. W tomie z poezjami: „Pamiętniki Jmci Pana Winnickiego”; „Mohort. Rapsod rycerski z podania”;
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713. W. Pol. Dzieła wierszem i prozą. 1875.

714. T. Gronowski. Plakat. 1958.

„Powódź, dramat w trzech częściach”. Tom z serii dzieł prozą w całości zajmuje trzecia część pracy
„Północny wschód Europy – Obrazy z życia i natury”, która mieści szkice i teksty dotyczące m.in. Tatr,
Beskidów, Huculszczyzny, Dniestru i położonych nad nim krain, puszcz mazowieckich i jezior
mazurskich. Opr.: brązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc., na licach pł. W dolnej partii grzbietu
superekslibris literowy „M. W.” Otarcia opr., drobne ubytki skóry i pł. na krawędziach, zażółcenia
i przebarwienia kart, poza tym stan dobry.

714. [Polska zaprasza]. La Pologne vous invite. Poznań, Warszawa, b.r. (ok. 1958);
98,5 x 67 cm.
400,Plakat turystyczny, zapewne projektu Tadeusza Gronowskiego (1894-1990), jednego z najbardziej
znanych i rozpoznawalnych grafików polskich okresu międzywojennego, członka „Rytmu” oraz Koła
Artystów Grafików Reklamowych. Plakat opublikowany na zamówienie Biura Podróży „Orbis”, druk
Zakłady Graficzne M. Kasprzaka w Poznaniu. Po konserwacji, zdublowany na płótnie.

715. [Pomorze i morze]. Zieliński Stanisław. Polska bibljografia morza i Pomorza
(skrót). Warszawa 1935. Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonialnej, s. 162, [2],
24 cm, opr. wyd. brosz.
60,Zestawienie najważniejszych polskich prac dotyczących tematyki morskiej oraz wydawnictw (w tym
zagranicznych) odnoszących się do Pomorza oraz Prus Książęcych (historia, geografia, stosunki społeczne i polityczne etc.). Autorem opracowania był Stanisław Zieliński (1880-1936), historyk, bibliograf,
publicysta, działacz niepodległościowy. Pieczątki Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Defekty
i zabrudzenia okł., poza tym stan dobry.

716. [Poznań]. Adress-Kalender für die Provinzial Haupt-Stadt Posen auf das Jahr
1835, sämmtlicher Militair- und Civil-Behörden, Geistlichen- und Schulstände,
Kaufleute, Künstler u. s. w., so wie ein alphabethisches Namens-Verzeichniss,
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716. Informator adresowy Poznania. 1835.
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718. Kurorty i wybrzeże Bałtyku. 1899.

nebst Wohnungs-Anzeiger. Posen (Poznań) [1835]. In Commission bei E. S. Mittler, s. XVI, 162, plan (rozkł.), 18 cm, opr. z epoki, kart.
1600,Informator adresowy Poznania jako stolicy Wielkiego Księstwa Poznańskiego stanowiący znakomite źródło do poszukiwań genealogicznych. Podzielony na część wojskową i cywilną, w obrębie
których adresy poszczególnych osób zebrane w działy. Wojskowi wymienieni zgodnie z przynależnością
do konkretnych jednostek, cywile wg pełnionych urzędów i zawodów (m.in.: władze prowincjonalne i miejskie, szkolnictwo, duchowieństwo katolickie i ewangelickie, zawody medyczne, sądownictwo i prawnicy, przedstawiciele poszczególnych rzemiosł i usług). Spis i plan (48 x 36 cm) opracowane
przez Królewskiego Komisarza Policji Valentiniego. Opr.: kart. barw. na niebiesko, na grzbiecie i licach
tłocz. i złoc. tytulatura i zdobienia (w centrum przedniego lica królewski orzeł pruski). Wpis odręczny.
Drobne otarcia opr., wewnątrz przebarwienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

717. Przewodnik Turystyczny po Polsce z 16 mapami województw w/g nowego
podziału administracyjnego. Pod redakcją Michała Babińskiego. Warszawa 1938.
Wydawnictwo Polskiego Touring Klubu, s. 415, [1], map 16 (kolor., rozkł.), tabl.
ilustr. [8], ilustr. w tekście, liczne ogłoszenia i reklamy w tekście, 18,5 cm, opr.
wyd. brosz.
150,Przewodnik dla automobilistów ułożony według województw, uwzględniający także Kresy Wschodnie.
Zawiera informacje o miastach, miasteczkach, ważniejszych wsiach i osiedlach (zabytki, hotele, banki,
stacje benzynowe, warsztaty samochodowe). Szesnaście map województw z zaznaczeniem sieci
dróg. Na początku artykuł o działalności Polskiego Touring Klubu (P.T.K.) oraz obszerny dział samochodowy (informacje i porady dla kierowców). Liczne ogłoszenia i reklamy w tekście, m.in. samochodów:
Skody, Fiata, Adlera, Tatry, Citroena, Chevroleta, Cadillaca, opon Stomilu, olejów: Shell, Mobil, ponadto
Polskiego Biura Podróży Orbis, Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń „Patria”. Stan bardzo dobry.

718. [Sopot – albumik fotografii w formie leporello]. Zoppot. Dresden (Drezno) 1899.
Verlag v. Römmler & Jonas, fot. 12, 11,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
300,-

308

REGIONALIA POLSKIE I OBCE

719. Ziemia i jej mieszkańcy. 1881-1886.

722. J. Wiśniewski. Dekanat opatowski.

Zespół 12 fotografii ukazujących kurorty i wybrzeże Bałtyku na przełomie XIX i XX w. Osiem widoków przedstawia Sopot (m.in. nieistniejący już dom zdrojowy z 1879 r., molo, plaże), jeden zespół
klasztorny w Oliwie, a trzy Nowy Port w Gdańsku i Westerplatte (kąpielisko i latarnia morska). Drobne
defekty opr., zażółcenia, fotografie w stanie bardzo dobrym.

719. Stroynowski Stanisław. Ziemia i jej mieszkańcy. Opisy malownicze krajów, ludów
i obyczajów; z najcelniejszych autorów ojczystych i cudzoziemskich, oraz własnych
prac zebrał [...] T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa 1881-1886. Nakład Ferdynanda
Hösick, s. XI, 302, [1]; VI, 317, [1]; VIII, 424, liczne ilustr. w tekście (drzeworyty,
w tym całostronicowe), 19,5 cm, jednolite opr. współcz., płsk.
400,Trzytomowa bogato ilustrowana seria geograficzno-krajoznawcza wydana przez Stanisława Stroynowskiego, (1820-1878), a przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży. W t. 1 (wyd. II) znalazły
się wiadomości dotyczące kontynentów, położonych na nich państw i ludów je zamieszkujących. T. 2
(wyd. III) zatytułowany w mylący sposób „Europa Północno-Wschodnia” poświęcony jest w przeważającej większości ziemiom polskim (prócz tego ogólne informacje o kontynencie oraz charakterystyka
europejskiej części Rosji). W ostatnim woluminie („Europa południowo-zachodnia”, wyd. I) autor zebrał
opisy pozostałych państw starego kontynentu – od Skandynawii po Grecję. Podpisy własnościowe.
W t. 1. brak s. VII-X (fragment przedmowy i spisu treści). Miejscami na k. drobne przebarwienia.
Stan bardzo dobry.

720. [Studzianna]. Historja cudownego obrazu i klasztoru X.X. Filipinów w Studziannie.
Studzianna 1931. Zakł. Graf. Koziańskich, s. 31, [1], 15 cm, opr. wyd. brosz. 60,Historia XVIII-wiecznego kościoła i klasztoru XX. Filipinów w Studziannie oraz przechowywanego w nim
cudownego obrazu przedstawiającego Najświętszą Rodzinę. Zaplamienia okładki i kilku początkowych
kart, poza tym stan dobry.

721. Śląsk Cieszyński w obrazach. Publikację zestawiły i opracowały Maria Baranowska i Maria Janina Riessowa. Wstęp napisał Franciszek Popiołek. Cieszyn 1937.
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724. J. Zwierzycki. Węgiel brunatny. 1949.
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726. A. B. Dobrowolski. Wyprawy polarne. 1925.

Towarzystwo Przemysłu Ludowego, s. 72, liczne ilustracje w tekście, 31 cm, opr.
wyd. brosz.
100,Bogato ilustrowana niemal 200 zdjęciami publikacja poświęcona Śląskowi Cieszyńskiemu. Podzielona
na pięć działów: Zabytki historyczne i kulturalne (tu m.in. liczne zdjęcia zamku, domów i kościołów
w Cieszynie); Letniska i turystyka (m.in.: Wisła, Ustroń, Koniaków, Brenna); Szałaśnictwo, budownictwo i osadnictwo (Istebna, Koniaków, Brenna); Stroje i zwyczaje ludowe; Ważniejsze prace inwestycyjne, dokonane w ostatnim dziesięcioleciu (np. zamek prezydenta w Wiśle, drogi i wiadukty, zapora
wodna w Wapienicy). Wstęp Franciszka Popiołka (1868-1960), nauczyciela i historyka związanego
z regionem. Efektowna, barwna okładka projektu E. Zduna. Na karcie tyt. dedykacja z 1938 r.
Uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

722. Wiśniewski Jan. Dekanat opatowski. Radom 1907. Druk i Lit. Jan Kanty Trzebiński, s. 572, [1], tabl. ilustr. 1 (rozkł.), mapka, liczne ilustr. w tekście, 21 cm, opr.
współcz. płsk ze złoc.
400,Wydano w małym nakładzie. Bogaty materiał źródłowy do historii kilkunastu parafii dekanatu opatowskiego wraz z opisem miejscowości, zabytków oraz dziejów zamieszkałych tam rodów (m.in. Bodzentyn, Ćmielów, Opatów, Ostrowiec, Raków, Święty Krzyż, Ujazd). Jan Wiśniewski (1876-1943),
ksiądz, historyk, pisarz regionalista. Drobne zabrudzenia, stan dobry. Rzadkie.

723. Ziemia. Miesięcznik Krajoznawczy Ilustrowany. Redaktor Edward Maliszewski.
Nr 1. Rok VI. Warszawa, styczeń 1920. Wydawca Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, s. 32, 27,5 cm, bez opr.
50,Numer pisma poświęconego tematyce krajoznawczej, wydawanego od 1910 r. organu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Numer otwiera artykuł redaktora naczelnego, Edwarda Maliszewskiego
(1875-1928), historyka, etnografa, bibliografa, pt. „Odzyskane Pomorze”: „Odwróciła się nowa karta
dziejów polskich...”. Poza tym pismo w znacznej części poświęcone Mazurom: „Mazury, a szczególnie ich jeziora i wody winny stać się w najbliższej przyszłości jak najliczniej zwiedzaną przez Polaków
krainą, która choć nie należała bezpośrednio do Polski, złączona z nią jest historycznie i etnograficznie

310

REGIONALIA POLSKIE I OBCE

727. A. Fiedler. Jutro na Madagaskar. 1940.

728. F. Wołowski. Podróż. 1845.

licznemi, nierozerwalnemi więzami”. Ciekawy artykuł Adama Uziembły „Walka o Mazowsze Pruskie”,
wraz z mapką „Mapa terenu plebiscytowego”, dowodzący konieczności wzmożenia walki o utrzymanie
polskości na Mazurach. Zabrudzenia, miejscami intensywniejsze, poza tym stan dobry.

724. Zwierzycki Józef. Węgiel brunatny w zachodniej Polsce. Katowice 1949. Oddział
Regionalny Głównego Instytutu Paliw Naturalnych, s. 92, rys. 8, tabl. 1, map 2,
24 cm, opr. wyd. brosz.
80,Praca zbiorowa o górnictwie węgla brunatnego w Wielkopolsce i na Ziemiach Odzyskanych, z zaznaczeniem kilkunastu kopalń. Zawiera omówienie geologii, złóż i aspektów technicznych wydobycia.
Wśród autorów również Czesław Poborski, Marian Czechowski i Józef Przedpełski. Zażółcenia i zagięcia okł., poza tym stan dobry.

REGIONALIA OBCE
725. Bystroń Jan Stanisław. Paryż. Dwadzieścia wieków. 405 rycin. Lwów-Warszawa
1939. Książnica-Atlas, s. 415, [1], ilustr. 405, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
90,Książka łącząca w sobie erudycję historyka i wrażliwość etnologa, ukazująca historię i pełne anegdot
życie codzienne Paryża. Zawiera imponującą ilość ilustracji na podstawie starych sztychów i obrazów.
Okładkę projektował Konstanty M. Sopoćko. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Niewielkie ubytki
i zaplamienia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.

726. Dobrowolski Antoni Bolesław. Wyprawy polarne. Historia i zdobycze naukowe.
Z 85 rycinami w tekście, 5 planszami i 2 mapami biegunów. Wyd. 2. Warszawa
1925. Kasa im. Mianowskiego, s. XXVIII, 359, tabl. ilustr. 5, mapy 2 (rozkł.), ilustr.
w tekście, 24 cm, opr. wyd. pł. z tłocz.
150,Wydanie 1. Bogato ilustrowana historia wypraw w okolice podbiegunowe i za biegun południowy oraz
badań naukowych Arktyki, Antarktydy i ziem leżących poza kręgiem polarnym (Kanada, Syberia, Spits-
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bergen). Opisy geograficzne i przyrodnicze krajów polarnych. Opracowanie graficzne Adam Półtawski.
Pierwsza oryginalna praca polska o wyprawach polarnych. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Niewielkie zabrudzenia opr., poza tym stan dobry.

727. Fiedler Arkady. Jutro na Madagaskar. Warszawa 1940. Towarzystwo Wydawnicze
„Rój”, s. 279, [1], tabl. ilustr. 13, 20,5 cm, opr. ppł.
60,Reportaż podróżniczy napisany przez Arkadego Fidlera (1894-1985), powieściopisarza, podróżnika,
autora książek dla młodzieży. Był rezultatem pierwszej podróży autora na wyspę u wybrzeży Afryki
(w latach 1937-38), odbytej początkowo w ramach rządowej misji, która miała zbadać potencjał
Madagaskaru jako polskiej kolonii (po odkupieniu od Francji). Jedna z ostatnich książek wydanych
przez „Rój” przed zamknięciem spółki przez Niemców. Stan bardzo dobry.

728. Wołowski Franciszek. Podróż do Szwajcaryi i Włoch rozpoczęta w 1825. Paryż
1845. Druk. i Litogr. Maulde i Renou, s. [6], 408, 21 cm, opr. pł.
600,Z superekslibrisem biblioteki Szkoły Narodowej Polskiej w Batignolles, założonej w latach 40.
XIX wieku przez emigrantów polskich we Francji. Franciszek Wołowski (1791-1847), prawnik pochodzenia żydowskiego, sędzia najwyższej instancji, poseł, deputowany na Sejm Królestwa Polskiego,
kasztelan w 1831 r. Po powstaniu listopadowym na emigracji we Francji (ojciec ekonomisty Ludwika).
Wspomnienia zawierają pierwszy w polskiej literaturze podróżniczej opis Szwajcarii. Autor wiele
miejsca poświęca także opisowi Rzymu, Neapolu i pięknu Kampanii. Charakterystyczne plamki na
kartach, poza tym stan dobry.
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729. Antoniewicz Jan Bołoz. Grottger. Z 403 ilustracyami. Lwów-Warszawa 1910.
Skład główny w Księgarni H. Altenberga, s. [4], 592, tabl. ilustr. 32 (w tym kolorowe), 25 cm, opr. wyd. pł. z bogatymi złoc. i tłocz., górny brzeg kart złoc.
240,Jedna z najpiękniejszych monografii twórczości Artura Grottgera (1837-1867), wybitnego rysownika
i malarza, którego cykle poświęcone powstaniu styczniowemu kształtowały patriotyczną świadomość
narodową wielu pokoleń Polaków (patrz poz. 415). Książka wydrukowana na papierze kredowym,
ozdobiona 371 ilustracjami w tekście oraz 32 tablicami. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Niewielkie
przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

730. Araszkiewicz Feliks. Hieronim Łopaciński 1860-1906. Lublin 1928. Nakład
F. Raczkowskiego. Drukarnia Państwowa w Lublinie, s. 46, [2], portret, 24 cm,
opr. współcz. skóra z tłocz. i złoc., zach. opr. wyd. brosz.
120,Z biblioteki Lecha Kokocińskiego (ekslibrisy). Odbito w nakładzie 500 egzemplarzy (oferowany egz. bez
numeru). Numer drugi Biblioteczki Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki (powstałego wiosną
1928 r.), przygotowany na ogólnokrajowy Zjazd Bibliofilów we Lwowie w 1928 r. Poświęcony Hieronimowi Łopacińskiemu, „pionierowi ruchu bibliofilskiego w Lubelskiem, prekursorowi regionalizmu lubelskiego”. Praca Feliksa Araszkiewicza (1895-1966), późniejszego profesora KUL-u,
znawcy twórczości Bolesława Prusa. Oprawa luksusowa A. i G. Strusińskich: skóra z tłocz. i złoc.,
zachowane okł. broszurowe. Stan dobry.

731. Batowski Zygmunt. Norblin. Lwów b.r. [1911]. Wydawnictwo Towarzystwa
Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie, k. [2], s. 219, tabl. ilustr. [22], liczne
ilustracje w tekście, 25 cm, opr. wyd. pł.
180,Monografia poświęcona Janowi Piotrowi Norblinowi, autorstwa Zygmunta Batowskiego (1876-1944),
historyka sztuki i muzeologa, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zamordowanego przez hitlerowców
1 września 1944 r. Tekstowi towarzyszy 148 ilustracji. Opr. wydawnicza z tłocz. na grzbiecie i przednim
licu, wypełnianymi bielą i złotem. Minimalne przetarcia okładek, miejscami przebarwienia papieru, stan
dobry. Ładny egzemplarz.

732. Bernacki Ludwik. Pierwsza książka polska. Studyum bibliograficzne z 86 podobiznami. Lwów 1918. Nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. VIII,
510, [2], ilustr. w tekście, 25 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie,
brzegi kart prószone.
240,Rozprawa habilitacyjna Ludwika Bernackiego (1882-1939), historyka literatury, bibliografa, bibliofila, od 1918 r. dyrektora Biblioteki Ossolineum. Bogato ilustrowane studium poświęcone polskiemu
tłumaczeniu modlitewnika „Hortulus animae” czyli „Raju dusznego” Biernata z Lublina, a także jego
późniejszym wydaniom w Polsce. Druga część zawiera 326 szczegółowych opisów bibliograficznych
oraz indeks drukarzy wg miejscowości. Nieaktualne zapiski i pieczątki własnościowe, poza tym stan
dobry. Ładny egzemplarz.
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732. L. Bernacki. Pierwsza książka polska.

733. [Bułhak Jan]. VII Biuletyn Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Gdańsk b.r. [195?]. B.w., k. [7], tabl. fot. 8, 31 cm, opr. wyd.
kart.
120,Maszynopis odbity na powielaczu. Numer periodyku gdańskiego PTF poświęcony pamięci Jana Bułhaka (1876-1950), nestora polskiej fotografii artystycznej i krajoznawczej, autora dokumentacji
fotograficznej wielu miast i regionów II Rzeczypospolitej. Na okładce i tablicach zarówno zdjęcia
przedstawiające artystę, jak i reprodukcje jego prac. Tekst zawiera szkic biograficzno-artystyczny charakteryzujący twórczość Bułhaka oraz fragmenty z jego książki „Estetyka światła. Zasady fotografiki”.
Zachowana obwoluta ochronna. Przebarwienia i zażółcenia, ubytki obwoluty, poza tym stan dobry.

734. [Chodowiecki Daniel]. Chodowiecki. Auswahl aus des Künstlers schönsten Kupferstichen. Berlin [1885]. Verlag von Mitscher und Roestell, k. tekstu [2], k. ilustr.
[30], 34,5 cm, teka wyd. pł. z tłocz. i srebrzeniami.
500,Teka poświęcona twórczości znakomitego grafika i rysownika urodzonego w Gdańsku, Daniela
Chodowieckiego (1726-1801). Na 30 tablicach zreprodukowano w technice światłodruku 135 najpiękniejszych prac artysty. Oryginalna teka wydawnicza sygnowana ślepym tłokiem na tylnej okł.:
„Buchbinderei, Hübel Denck, Leipzig”: płótno niebieskie, lico oprawy bardzo dekoracyjne. Naddarcia
i zabrudzenia teki, grzbiet i skrzydełka reperowane nowym płótnem. Na kartonach miejscami drobne
naddarcia i zaplamienia, reprodukcje w stanie dobrym.

– Katalog Fangora –
735. Fangor. Prace na papierze w kolorze. Works on paper in color. Koncepcja i układ
albumu Wojciech Fangor. Teksty Stefan Szydłowski. Warszawa 2007. Fundacja
Polskiej Sztuki Nowoczesnej, k. [3], [108 – ilustracje barwne], 28,5 x 30,5 cm, opr.
wyd. twarda.
1500,Album wydany w nakładzie 300 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 229, z odręcznym
podpisem artysty. Towarzyszył wystawie „Wojciech Fangor. Prace na papierze w kolorze z lat 1948-
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734. Daniel Chodowiecki. Album. 1885.

735. Katalog z podpisem artysty. 2007.

2006”, w warszawskiej Galerii aTAK w 2007 r. Zawiera 295 kolorowych ilustracji, ukazujących prace
Wojciecha Fangora (1922-2015), malarza, rysownika, rzeźbiarza, współtwórcy polskiej szkoły plakatu.
Katalog został wyróżniony na 48 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek „Najpiękniejsze Książki Roku 2007”. Na końcu szczegółowy spis prac. Stan bardzo dobry.

736. Garliński Bohdan. Architektura polska 1950-1951. Warszawa 1953. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, s. 211, [1], liczne ilustracje, 30 x 43 cm, opr.
wyd. pł.
300,„Album zawiera wybór projektów architektonicznych opracowanych w latach 1950 – 1951. Projekty
te zostały zgrupowane według następującej tematyki: siedziby władz, obiekty pomnikowe, założenia
mieszkaniowe, szkolnictwo, obiekty kultury oraz biurowce, urzędy i zakłady pracy. Publikowane prace
stanowią przykład stosowania metody realizmu socjalistycznego w przełomowym okresie architektury polskiej 1950 – 1951 roku. Wydawnictwo przeznaczone jest dla architektów, studentów architektury
oraz dla wszystkich interesujących się kulturą Polski Ludowej.” (nota na odwrocie k. tyt.). Wśród przedstawionych projektów (zrealizowane budynki, szkice, wizualizacje, detale etc.) m.in.: gmach KC PZPR
w Warszawie, „Mincówka”, Ministerstwo Finansów, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa
(MDM), Nowa Huta, gmach poczty w Gdańsku. Zabrudzenia i otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

737. [Gottlieb Maurycy]. Meisterwerke von Maurycy Gottlieb 1856-1879. Wien (Wiedeń) 1923. Herausgegeben von Verehrern des Künstlers, k. [4], tabl. ryc. 26, folio,
opr. wyd. teka płsk ze złoc.
400,Wydano w nakładzie 100 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 88. Teka zawierająca
wysokiej klasy reprodukcje obrazów Maurycego Gottlieba (1856-1879), najwybitniejszego artysty z kręgu kultury żydowskiej na ziemiach polskich w II połowie XIX w. Reprodukcje (w tym sześć barwnych;
śr. o wym. 27 x 20 cm), wklejone wydawniczo w passe-partout, ukazują najsłynniejsze dzieła malarza,
m.in.: autoportret w stroju polskiego szlachcica (1874, obecnie zaginiony), Shylock i Jessyka (nagrodzona praca dyplomowa w akademii wiedeńskiej), Ślub żydowski, Ahaswer – Żyd Wieczny Tułacz, Targ
na niewolnice w Kairze, Chrystus przed Piłatem, Król Sobieski (szkic ołówkiem). Dołączono spis prac,
z podaniem ich właścicieli (prywatni kolekcjonerzy z Krakowa, Lwowa, Berlina, Wiednia, Warszawy; tu
także wzmianka o braku współpracy ze strony Ermitażu) oraz wstęp w języku niemieckim żydowskiego
pisarza Moriza Scheyera (1886-1949). Uszkodzenia teki, stan plansz bardzo dobry.
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740. Katalogi antykwaryczne. 1910-1913.

738. [Katalog aukcyjny]. Katalog (nr 5) prywatnej biblioteki składającej się z dzieł
polskich, niemieckich, łacińskich, francuskich i innych odnoszących się do historii
i literatury polskiej, które w dniu 5 sierpnia i dni następne r.b. 1845 przez Marcina
Strzelbickiego… i D. E. Friedleina księgarza drogą publicznej licytacyi i za gotową
monetę polską sprzedane zostaną. Kraków 1845. Drukiem D. E. Friedleina, s. 4,
96, 19 cm, bez opr., grzbiet wzmocniony pap.
80,Ułożony alfabetycznie, bogaty katalog poloniców wystawionych na aukcję przez Marcina Strzelnickiego
(1802-1871), notariusza i kolekcjonera krakowskiego oraz antykwariusza krakowskiego D. E. Friedleina.
Nieaktualna pieczątka własn. Zabrudzenia i zagniecenia pap., stan ogólny dobry.

739. [Katalog rękopisów]. Wilder Hieronim. Katalog nr 21. Autografy polskie
(Część I.). Warszawa 1914. Nakł. Antykwariatu Polskiego w Warszawie H. Wilder
i Spółka. Czcionkami Drukarni Naukowej, s. 68, portret 1, faks. podpisów, 21,5 cm,
opr. brosz. wyd.
80,Katalog ofertowy wydany przez Antykwariat Polski Hieronima Wildera obejmujący 500 rzadkich rękopisów i dokumentów osobistości polskich. Do części z nich dołączono faksymilia podpisów. Hieronim Wilder (1876-1941), wybitny antykwariusz, historyk sztuki, bibliofil, kolekcjoner i znawca grafiki
(zmarł w getcie warszawskim w czerwcu 1941 r., a większość jego unikatowych zbiorów przepadła
w czasie wojny). Antykwariat specjalizował się w sprzedaży książek i grafiki, choć okazjonalnie zajmował się również innymi gałęziami sztuki i rzemiosła. W latach 1906-1930 Wilder wydał 26 katalogów
antykwarycznych. Do dziś są bardzo cenione przez miłośników oraz zbieraczy książek i grafiki, także
jako zabytek antykwarystyki polskiej. Zabrudzenia i ubytki oprawy, poza tym stan dobry.

740. [Katalogi antykwaryczne]. Catalogue des livres d’occasion. Nr 173. Histoire de
Pologne. Joseph Jolowicz. Librairie ancienne et moderne. Posen (Poznań) 1910;
s. 118, 20 cm, opr. wyd. brosz.; oraz:
Catalogue Nr 183. Polonica. Joseph Jolowicz. Librairie ancienne et moderne.
Posen (Poznań) 1913, s. 120, 20 cm, opr. wyd. brosz.
50,-
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Dwa katalogi znanej poznańskiej Księgarni i Antykwariatu Józefa Jolowicza, działającej w latach 18621922. J. Jolowicz prowadził także działalność wydawniczą, był wybitnym znawcą starych druków,
jednym z założycieli Historische Gesellschaft für Provinz Posen, na posiedzeniach którego wygłaszał
referaty omawiające historię drukarstwa, księgarstwa, bibliografii i bibliofilstwa. Katalogi obejmują część
dubletów biblioteki Raczyńskich oraz fragment biblioteki Henryka Struvego. Oprawy podniszczone
i zabrudzone, poza tym stan dobry.

741. Matejko Jan. Dzieje cywilizacyi w Polsce. Przedmowa Władysława Wankiego.
Zakończenie Ernesta Łunińskiego. Z. II (z 2). Warszawa 1912. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, s. [30], tabl. ilustr. 6, 51 cm, opr.
brosz.
300,Cykl obrazów Jana Matejki (1838-1893), przedstawiających przełomowe wydarzenia cywilizacyjne w historii Rzeczpospolitej. Poszczególne obrazy zatytułowane: Założenie Szkoły Głównej, przeniesieniem
do Krakowa ugruntowane; Chrzest Litwy; Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV – Nowe prądy;
Złoty wiek literatury w XVI w. – Reformacja; Potęga Rzeczpospolitej u zenitu. Złota Wolność. Elekcja
1573; Konstytucja 3 Maja. Sejm Czteroletni. Komisja Edukacyjna. Rozbiór. Ślepy tłok własnościowy
na okładce. Naddarcia i zabrudzenia oprawy, poza tym stan dobry.

742. [Milikowski Jan, Schmitt Henryk]. Karta prenumeracyjna. Lwów, 23 luty 1842 r.,
druk ręcznie wypełniany, 11,5 x 19 cm; oraz: Articles fournis à Son Altesse Madame la Princesse Poninska par Jean Milikowski Libraire à Leopol. B.d., druk ręcznie
wypełniany, 13 x 21 cm; oraz: Bilet przedpłaty na dzieło pod tytułem: Rys dziejów
narodu polskiego... Lwów, b.r. (1855-1857), druk z odręcznym podpisem: Henryk
Schmitt, 11 x 17 cm.
100,Trzy druki związane z księgarstwem lwowskim I połowy XIX w. Poz. 1. Karta wystawiona dla księżnej
Heleny Ponińskiej na prenumeratę „Tygodnika Literackiego” na rok 1842 (pismo wydawane w Poznaniu przez Antoniego Woykowskiego). Poz. 2. Rachunek księgarni Jana Milikowskiego wystawiony
księżnej Ponińskiej za zakup druków muzycznych (Donizetti, walce Straussa) oraz „Ołtarzyka nowego”
(wykreślony słownik Mrongowiusza). Jan Milikowski (1781-1866), księgarz i nakładca lwowski, sprowadzający potajemnie druki emigracyjne. Poz. 3. Bilet przedpłaty na „Rys dziejów narodu polskiego”,
wydawany w latach 1855-1857 przez autora, Henryka Schmitta (1817-1883), działacza patriotycznego,
historyka, pracującego w Bibliotece Pawlikowskich. Ślady składania, plamki na druku przedpłaty, poza
tym stan dobry.

743. Mycielski Jerzy. Sto lat dziejów malarstwa w Polsce 1760-1860. Z okazyi wystawy
retrospektywnej malarstwa polskiego we Lwowie 1894 r. Wyd. trzecie niezmienione. Kraków 1902. Nakładem Autora, s. VIII, [3], VIII-XXVI, 737, [3], 22,5 cm, opr.
pł. z szyldzikiem z tłocz. i złoc., brzegi kart prószone.
240,Pierwsza krytyczna historia malarstwa polskiego, obejmująca lata 1760-1860, ukazana na tle
wystawy we Lwowie (1894), autorstwa Jerzego Mycielskiego (1856-1928), historyka sztuki, profesora
UJ, kolekcjonera. Zawiera rys twórczości malarzy polskich i w Polsce pracujących. Na końcu indeks.
Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

744. [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, opr. wyd. brosz.
150,Na karcie tytułowej odręczna dedykacja autora dla wybitnego krakowskiego bibliofila Janusza Dolińskiego. Rozprawa ks. Tadeusza Pomian-Kruszyńskiego (1884-1959) dotycząca polskich pasów kontuszowych. Na dwóch tablicach reprodukcje 6 pasów. Okładka zakurzona, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

745. [Pfaﬀ Karol Bogusław]. Librairie de Charles Boguslas Pfaﬀ à Léopol. Lwów,
28 stycznia 1826 r. Druk ręcznie wypełniany, z podpisem: „C. G. Pfaﬀ”, k. [1],
25,5 x 20 cm.
120,-
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744. T. Pomian Kruszyński. Pasy kontuszowe.

Rachunek z księgarni wystawiony dla księżnej Heleny Ponińskiej za zakup m.in. pamiętników
Stéphanie Félicité de Genlis oraz czasopism „Almanac des Dames” i „Almanac de Gotha”. Karol Bogusław Pfaﬀ, lwowski księgarz, od 1780 r. prowadzący we Lwowie filię księgarni warszawskiej Michała
Grölla, od 1785 r. księgarnię uniwersytecką, m.in. sprowadzającą wydawnictwa zagraniczne, a także
książki zakazane. Ślady składania, przedarcie podklejone, poza tym stan dobry.

746. Potocki Antoni. Katalog dzieł Jana Ziarnki, malarza i rytownika polskiego z XVI
i XVII w. Z życiorysem artysty (Wydawnictwo Muzeum Narodowego. T. VIII). 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), znanego 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 z życia ówczesnej Francji (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). Nieaktualne pieczątki własnościowe.
Niewielkie naddarcia i ubytki okładki, poza tym stan dobry. Patrz poz. 750.

747. Reichenstein-Mehlerowa Olga. Wincenty Smokowski. Warszawa 1936. Wydanie
Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł, s. 46, [2], tabl.
ilustr. 1, ilustr. w tekście, 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,Druk złożony Antykwą Półtawskiego i tłoczony w Doświadczalnej Pracowni Graficznej Salezjańskiej
Szkoły Rzemiosł w Warszawie w nakładzie 700 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 466). Charakterystyka twórczości graficznej Wincentego Smokowskiego (1797-1876), malarza i grafika, prekursora
nowoczesnego drzeworytu polskiego. Nieznaczne ubytki górnych marginesów kilku kart, poza tym
stan bardzo dobry.
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747. Prekursor nowoczesnego drzeworytu. 1936.

748. Z. Rosiński. Spis miedziorytów polskich.

748. Rosiński Zygmunt. Spis miedziorytów polskich obejmujący przeważnie portrety
polskich osobistości oraz widoki miast polskich i mapki geograficzne z 16., 17.,
18. i 19. wieku. Opracował właściciel zbioru. Przedmowa Macieja Wierzbińskiego. Poznań 1918. Nakładem Autora. Czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, s. [16], 163, tabl. ilustr. 53 (dwustronne), 23 cm, opr. pł. z tłocz. i złoc.
na grzbiecie i licu, brzegi kart barwione.
440,Z księgozbioru Gustawa Fierli (1896-1981), malarza pejzażysty związanego z Zaolziem (ekslibris).
Katalog wystawy zorganizowanej w Poznaniu w 1918 r., prezentującej słynny zbiór miedziorytów
Zygmunta Rosińskiego. Zawiera opisy 868 pozycji, w tym kilkuset portretów (od XVI-wiecznych podobizn Zygmunta Augusta, poprzez portrety królów polskich, aż do wizerunków Tadeusza Kościuszki
i ks. Józefa Poniatowskiego) oraz widoków ogrodów, zamków, budowli, łuków triumfalnych, scen
batalistycznych i map. Na tablicach reprodukcje 106 miedziorytów. Nieznaczne przetarcia oprawy,
poza tym stan bardzo dobry.

749. Samlicki Marcin. Józef Mehoﬀer (Współczesne Malarstwo Polskie, z. 4). Kraków
[1913]. Nakładem Księgarni J. Czerneckiego w Wieliczce. Druk W. L. Anczyca i Spółki,
s. 19, portret 1, tabl. ilustr. 18 (kolor.), 22,5 cm, opr. późniejsza, ppł.
120,Album z cyklu prezentującego twórczość najważniejszych ówczesnych malarzy polskich, poświęcony dziełom Józefa Mehoﬀera (1869-1946), jednego z najważniejszych przedstawicieli polskiego
modernizmu i symbolizmu w sztukach plastycznych, malarza, grafika, witrażysty, ilustratora, chętnie zajmującego się również grafiką użytkową (projekty ekslibrisów, banknotów, znaków towarowych, afiszy). Wprowadzenie napisał Marcin Samlicki (1878-1945), malarz, tworzący w nurcie koloryzmu, uczeń Mehoﬀera, współtwórca krakowskiego kabaretu Zielony Balonik. Wpis własnościowy.
Stan bardzo dobry.
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750. St. M. Sawicka. Jan Ziarnko. 1938.
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753. Wł. Terlikowski. Akwarela. 1927.

750. Sawicka Stanisława Maria. Jan Ziarnko peintre-graveur polonais et son activité
à Paris au premier quart du XVIIe siècle. Paris (Paryż) 1938. Bibliothèque Polonaise, k. [1], s. 103-267, 28 cm, opr. współcz. płsk.
420,Rozprawa poświęcona twórczości Jana Ziarnki (ok. 1575-ok. 1626), wybitnego polskiego grafika XVII w.,
urodzonego we Lwowie, który na przełomie wieków wyjechał do Paryża. Był cenionym rytownikiem
wykonującym portrety, widoki, sceny religijne i historyczne. Na tablicach 62 reprodukcje prac graficznych Ziarnki i współczesnych mu artystów, a także katalog grafik artysty. Tekst w języku francuskim,
napisany przez Stanisławę Marię Sawicką (1895-1982), historyczkę sztuki, kierowniczkę Gabinetu
Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 30. XX w. Sawicka pracowała w Bibliotece
Polskiej w Paryżu. Oprawa: szeroki granatowy półskórek z tyt. na licu, grzbiet 5-polowy, ze zwięzami
wypukłymi i szyldzikami z tyt. (sygnowana ślepym tłokiem: „Marek Bauer Warszawa”). Zach. okł.
wyd. karton. Dołączono: Radojewski Mieczysław, Jana Ziarnki nieznana płytka miedziorytnicza z nie
dokończonym ekslibrisem dla Jakuba Sobieskiego wykonana w Paryżu w 1610 r. Czasopismo Zakładu
Narodowego Imienia Ossolińskich, 1992 s. 211-216, z odręczną dedykacją autora, Mieczysława
Radojewskiego (1929-2003), historyka sztuki, kolekcjonera ekslibrisów, dla Marii Grońskiej, wielkiej
znawczymi polskiej grafiki. Ekslibris L. Kokocińskiego. Stan dobry. Rzadkie i cenne źródło wiedzy
na temat wielkiego polskiego grafika.

751. Sygietyński Antoni. Maksymilian Gierymski. Z 92 ilustracjami. (Nauka i sztuka. T. 4). Lwów – Warszawa [1906]. H. Altenberg. E. Wende i Spółka. Druk
W. L. Anczyca i Spółki, s. [4], 104, tabl. ilustr. 13, liczne ilustr. w tekście (w tym
całostronicowe), 24 cm, opr. wyd. pł.
150,Z księgozbioru ks. Stanisława Radziwiłła (ekslibris). Rozprawa poświęcona starszemu z braci Gierymskich – Maksymilianowi (1846-1874), malarzowi, jednemu z prekursorów polskiego realistycznego
malarstwa pejzażowego, którego twórczość (przerwana przez śmierć artysty na gruźlicę w wieku
zaledwie 28 lat) wywarła wpływ na całe pokolenie twórców, m.in. brata Aleksandra i Józefa Chełmońskiego. Opr.: brązowe pł., z tłocz. i złoc. Na wyklejkach pap. marm., na przedniej ekslibris heraldyczny
z herbem Trąby ks. Stanisława Radziwiłła (1880-1920), ziemianina, XII ordynata na Dawidogródku,
wojskowego, kawalera orderu Virtuti Militari (odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem), uczestnika
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wojny polsko-bolszewickiej, który zmarł w jej trakcie w wyniku odniesionych ran. Jedna tablica uszkodzona, poza tym stan bardzo dobry.

752. Taine Hippolyte. Filozofia sztuki. Przełożył, przypiskami i skorowidzem opatrzył
Antoni Sygietyński. Warszawa 1896. Własność, nakład i druk S. Lewentala,
s. XXXII, 363, XXIX, 20,5 cm, opr. z epoki płsk.
90,Zbiór prac z dziedziny historii sztuki autorstwa Hippolyte’a Taine (1828-1893), francuskiego filozofa,
psychologa, historyka sztuki i literatury oraz krytyka literackiego. Kolejne części pracy odnoszą się do
teorii dzieła sztuki, włoskiego malarstwa renesansowego, malarstwa niderlandzkiego, rzeźby greckiej,
problemu ideału w sztuce. Drobne przebarwienia, otarcia opr., poza tym stan dobry.

753. [Terlikowski Włodzimierz]. Alexandre Arsène. W. de Terlikowski. Peintre. Paris
(Paryż) 1927. Libraire Félix Alcan, s. 161, [2], 39 tabl. ilustr. w ramach paginacji,
23,5 cm, opr. wyd. karton, obwoluta pap. oraz: akwarela artysty.
1800,Na karcie przedtytułowej oryginalna akwarela (Dziewczynka w różowo-niebieskiej sukience), sygnowana: „27. Włodz. Terlikowski”; o wym. 23,5 x 18 cm. Wydanie bibliofilskie w nakładzie
100 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 45. Jedna z ważniejszych monografii twórczości
Włodzimierza Terlikowskiego (1873-1951), polskiego malarza osiadłego w Paryżu, związanego z École
de Paris. Terlikowski malował pejzaże, portrety i martwe natury. Wystawiał w Paryżu, jak również
na wystawach krajowych – w Poznaniu i Warszawie. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Centrum Pompidou w Paryżu, w Bordeaux, Lyonie i Marsylii, a także w kolekcjach prywatnych.
W 1920 r. został odznaczony Legią Honorową. Na tablicach oraz w tekście liczne reprodukcje prac
artysty. Pęknięcia i ubytki obwoluty (podklejone), pęknięcia bloku, poza tym stan dobry.

754. Waldman Mojżesz. Maurycy Gottlieb 1856-1879. Biografia artystyczna. Wydanie
Komitetu Wystawy Pamiątkowej Dzieł Maurycego Gottlieba. Kraków 1932. Druk.
Narodowa, s. 86, tabl. ilustr. 2 (w tym 1 kolor.), liczne ilustr. w tekście, 28,5 cm,
opr. późniejsza, ppł.
300,Pierwsza obszerniejsza praca poświęcona życiu i twórczości Maurycego Gottlieba (1856-1879), polsko-żydowskiego malarza, ucznia Jana Matejki (przez niektórych uważanego za najwybitniejszego z artystów terminujących pod okiem mistrza), tworzącego sceny historyczne, prace związane z żydowską
kulturą, tradycją i historią, którego celem było doprowadzenie do zgody polsko-żydowskiej poprzez
sztukę. Kilka kart podklejanych, stan dobry.

755. Warchałowski Jerzy. Zofia Stryjeńska. Z 32 reprodukcjami (Monografje Artystyczne pod redakcją Mieczysława Tretera). Warszawa 1929. Nakładem Gebethnera
i Wolﬀa, s. 31, [3], tabl. ilustr. 32, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
70,Syntetyczna monografia poświęcona wczesnej twórczości Zofii Stryjeńskiej (1894-1976), malarki, graficzki, ilustratorki, jednej z najpopularniejszych artystek okresu międzywojennego, czołowej przedstawicielki stylu Art Déco w sztuce polskiej. Niezachowana obwoluta. Stan dobry.

756. Wieś i miasteczko. Materyały do architektury polskiej. Tom 1. Warszawa 1916.
Wydawnictwo Tow. Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Nakładem Gebethnera
i Wolﬀa, s. [8], 215, [1], 31,5 cm, opr. wyd. pł.
360,Więcej tomów nie wyszło. Album 532 ilustracji przedstawiających charakterystyczne cechy tradycyjnego budownictwa polskiego, zabytki architektury z terenów przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
(dworki, kościoły, bożnice, domy miejskie, chaty). Pokłosie cieszącej się dużym zainteresowaniem
wystawy Architektury Polskiej, urządzonej w Warszawie w 1915 r. Praca wydana staraniem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Warszawie w oparciu o liczne zbiory, m.in. Dominika
Witke-Jeżewskiego i hr. Rajnolda Przezdzieckiego. Ukazano architekturę z okolic Krakowa, Łowicza,
Warszawy, Lublina, Kalisza, Sandomierza, Podhala, Śląska oraz miejscowości z Podlasia (m.in. Biała
Radziwiłłowska), Litwy, Wołynia, Podola, Ukrainy. Opr.: bordowe pł., tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie,
ilustr. naklejona na lico. Drobne otarcia opr., poza tym stan dobry. Rzadkie.
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756. Wieś i miasteczko. 1916.
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757. O pierwszych drukach polskich.

757. Wiszniewski Michał. Historya literatury polskiej. T. 3-4 (1 wol.). Kraków 18411842. Nakładem autora. W Drukarni Uniwersyteckiej, s. [4], XVI, 512, [8], V, 482,
21,5 cm, opr. z epoki płsk z szyldzikiem z tyt. na grzbiecie.
500,Dwa tomy z 10-ciotomowego, wielkiego dzieła poświęconego literaturze polskiej autorstwa Michała
Wiszniewskiego (1794-1865), historyka literatury, filozofa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pierwsza źródłowa i krytyczna synteza dziejów piśmiennictwa polskiego, dzieło stojące na pograniczu
historii, literatury, kultury i bibliografii. Tomy 3-4 (szczególnie ciekawe dla bibliofilów) obejmują okres
od wynalezienia druku, pierwsze druki krakowskie, kronikarstwo polskie XV wieku, książki o magii
i alchemii, a także pierwszy zielnik polski. Efektowna oprawa z epoki w brązowy półskórek ze złoceniami i czerwonym szyldzikiem oraz tłoczonym inicjałem „R. Ł.”. Miejscami zbrązowienia i rdzawe
plamki, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz.

758. Witkiewicz Stanisław. Matejko. Wydanie drugie, powiększone. Z 300 ilustracyami. (Nauka i Sztuka, t. IX). Lwów-Warszawa 1912. Wydawnictwo Towarzystwa
Nauczycieli Szkół Wyższych, s. 301, [1], tabl. ilustr. 45 (w tym barwne i rozkł.),
ilustr. w tekście, 25 cm, opr. wyd. pł. z tyt. na licu i grzbiecie.
200,Jedna z podstawowych monografii twórczości Jana Matejki, napisana przez Stanisława Witkiewicza
(1851-1915), malarza, publicystę, krytyka literackiego i artystycznego, ojca Stanisława Ignacego Witkiewicza. W tekście i na tablicach ok. 300 reprodukcji prac malarskich Jana Matejki oraz chronologiczny spis ważniejszych dzieł malarza. Na końcu dodatek autora „Z powodu pierwszego wydania
»Matejki«”, w którym autor odpiera zarzuty krytyki (dotyczące zmiany oceny twórczości Matejki
przez Witkiewicza). Przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

759. Zalewski Ludwik. Genethliacon Naiasnieyszego Wladyslawa Krolewica Polskiego
y Szweckiego od Joachima Bielskiego napisane. Lublin 1928. Nakładem Franciszka
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760. J. Sas-Zubrzycki. Cieślictwo polskie.

762. J. Sas-Zubrzycki. Utwór kształtu. 1912-1915.

Raczkowskiego, s. 21, [3], 23,5 cm, opr. współcz. skóra ze złoc. na licu, zach.
okł. brosz.
120,Z księgozbioru Lecha Kokocińskiego (ekslibrisy). Pierwszy tom Biblioteczki Lubelskiego Towarzystwa
Miłośników Książki. Przedruk wraz z komentarzem pierwodruku wiersza Joachima Bielskiego napisanego z okazji narodzin w 1595 r. królewicza, późniejszego króla Władysława IV. Stan dobry.

760. Zubrzycki Jan Sas. Cieślictwo polskie. Uzupełnienie Polskiego Budownictwa
Drewnianego z rysunkami. Lwów 1930. Nakładem autora, s. 212, liczne ilustr.
w tekście, 34,5 cm, opr. wyd. karton.
600,Monografia sztuki ciesielskiej w Polsce napisana przez Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), architekta,
konserwatora sztuki, prof. Politechniki Lwowskiej, autora licznych prac o polskim stylu narodowym. Dzieło stanowi uzupełnienie do wydanej w 1916 r. pracy „Polskie Budownictwo Drewniane” (patrz poz. następna). Zawiera liczne fotografie i rysunki autora, ukazujące zabytki oraz detale architektoniczne. Na
końcu indeks ilustracji (bożnice, cerkwie, chaty, dwory, śpichrze, itp.), miejscowości (liczne zabytki
Gdańska, Krakowa, Lwowa, Zakopanego). Uszkodzenia oprawy, blok pęknięty, wewnątrz stan dobry.

761. Zubrzycki Jan Sas. Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla stylu
nadwiślańskiego i stylu zygmuntowskiego w utworze kształtu. Badania oparte na
licznych rysunkach zabytkowych. Kraków 1916. Nakładem autora, druk E. i K. Koziańskich, s. 158, [2], 34 cm, opr. wyd. karton.
600,Poszukiwania cech charakterystycznych ciesielstwa polskiego jako podstawy dla wypracowania nowoczesnego stylu architektonicznego. Praca ilustrowana wielką liczbą rysunków, przedstawiających
w większości nieistniejące już zabytki budownictwa drewnianego m.in. z obszaru Małopolski (Wiśnicz,
Krościenko, Jordanów, Kraków, Dębno), Podkarpacia (Krosno, Przeworsk, Bóbrka), Kresów Wschodnich („Lamus z guberni mińskiej”, krzyże litewskie, cerkiew w Drohobyczu) oraz innych regionów
dawnej Rzeczypospolitej (Śląsk, Kaszuby). Dzieło Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), lwowskiego
architekta, cenionego konserwatora i teoretyka architektury. Nieaktualne wpisy własnościowe. Przedarcia i ubytki kartonu oprawy, stan dobry.
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762. Zubrzycki Jan Sas. Utwór kształtu. Nauka wstępna do znajomości stylów architektonicznych (z rysunkami). Tom 1-3 (w 3 wol.). Kraków 1912-1915. Nakładem
autora. Drukarnia „Czasu”, s. 275, [2]; 327, [1]; 311, [1], liczne ilustr. w tekście,
25,5 cm, opr. ppł. z epoki.
600,Bogato ilustrowane rysunkami architektonicznymi, przekrojami, planami oraz zdjęciami zabytków prace poświęcone stylom architektonicznym w ujęciu historycznym. W tomie I, zatytułowanym „Kształty
linijne”, omówiono m.in. porządki (dorycki, joński, koryncki, rzymskie) oraz style od średniowiecza po
rokoko. T. II, wydany w 1913 r. pt. „Kształty w płaszczyźnie lub powierzchni”, zawiera opis architektury
w różnych stylach i kulturach, od indyjskiej i egipskiej po odrodzenie. Tom III pt. „Kształty przestrzenne
czyli układy stopnia trzeciego”, wydany w serii „Wydawnictwo Biblioteki Politechnicznej we Lwowie”,
zawiera liczne fotografie i rysunki zabytków z terenu Rzeczypospolitej. Pieczątki Bronisława René
Ostowskiego (1920-2003; lekarza lwowskiego) oraz odręczny wpis architekta Henryka Ostowskiego
(1883-1963). W tomie I wpis ołówkiem: „Koszta wydawnictwa podane przez autora [...] razem 14 415,
54 koron”, podkreślenia i uzupełnienia ołówkiem w tekście, poza tym stan dobry. Rzadkie w komplecie.

EKSLIBRISY
763. Kilian-Stanisławska Janina. Exlibrisy Ludwika Tyrowicza. Zbiór podobizn uzupełniony wykazem exlibrisów z czasokresu od roku 1931 do 1947. Łódź MCMXLVII
(1947). Wydawnictwo „Kolumna”, s. 30, liczne ilustr. oraz wklejone ekslibrisy,
25,5 cm, opr. współcz. skóra, zach. okł. wyd. karton.
360,Z biblioteki Lecha Kokocińskiego (ekslibris). Wydano w nakładzie 500 egzemplarzy numerowanych
na papierze bezdrzewnym, oferowany nosi nr 282. Praca Joanny Kilian-Stanisławskiej (1898-1974),
krytyka sztuki, plastyka, reżysera teatralnego (matki wybitnego artysty Adama Kiliana), poświęcona
ekslibrisom w twórczości Ludwika Tyrowicza (1901-1958), grafika lwowskiego. W tekście wklejono
sześć ekslibrisów Tyrowicza, na zakończenie: Chronologiczny spis exlibrisów L. Tyrowicza według
„Katalogu Exlibrisów L. Tyrowicza” sporządzonego przez Zygm. Klemensiewicza z Krakowa. Oprawa
sygnowana ślepym tłokiem: „Marek Bauer Warszawa” – skóra z naklejoną oryg. okł. na licu,
grzbiet 9-polowy, zwięzy wypukłe, w 3 polach szyldziki z tyt., superekslibris literowy „LK”. Stan dobry.
Dołączono: 1. wizytówkę Michaliny i Tadeusza Tyrowiczów (druk o wym. 5,5 x 11,5 cm), z napisanymi
na odwrocie życzeniami imieninowymi, dat. 22 V 1934 r. dla Julii Mękickiej (pieczątka „Ex collectione
Juliusz Mękicki”); 2. zawiadomienie o ślubie Agnieszki z Kosteckich i Ludwika Tyrowiczów w 1936 r.
(druk, 9 x 14 cm, pieczątka kolekcji Juliusza Mękickiego); 3. ekslibris Rosy Bailly dłuta Ludwika
Tyrowicza – „Ekslibris dla „Różyczki”, wydawnictwo Biblioteki Anińskiej Jerzego Golskiego nr 5, z tekstem Michała Kuny dotyczącym tego ekslibrisu (k. [3], 19,5 x 13 cm). Patrz także poz. 272 i 273.

764. Łuckiewicz Stanisław. Dwanaście exlibrisów rytował w drzewie... Wstępem
opatrzył Włodzimierz Egiersdorﬀ. Warszawa MCMLIX (1959), k. [5], tablic [12] –
z wklejonymi ekslibrisami (drzeworyty sygnowane ołówkiem), adl.:
Łuckiewicz Stanisław. Les douze exlibris gravés par... Introduction de Włodzimierz
Egiersdorﬀ. Varsovie (Warszawa) MCMLIX (1959), s. [6], [12] – z wklejonymi
ekslibrisami (drzeworyty sygnowane ołówkiem), 27 cm, adl., opr. współcz.
skóra, zach. wyd. okł. karton.
1200,Z biblioteki Lecha Kokocińskiego (ekslibrisy, superekslibris literowy) oraz Janusza Szymańskiego (ekslibris). Dwie współoprawne teki ekslibrisów Stanisława Łuckiewicza (1900-1989), malarza i grafika
warszawskiego, wykształconego w Akademiach warszawskiej i krakowskiej. W czasie wojny artysta
uczęszczał do pracowni graficznej Jerzego Hoppena w Wilnie. Tworzył malarstwo ścienne oraz grafikę
użytkową, scenografie i drzeworyty. Wersja polska i francuska wydawnictwa opublikowanego z okazji
VII Międzynarodowego Kongresu Ekslibrisu w Wiedniu w 1960 r. Odbite na papierze specjalnym,
z tekstem polskim w nakładzie 100 egz. (oferowany nr 216; recenzyjny – dwie karty tyt.) oraz francuskim w nakładzie 209 egz. (oferowany nr 202). Ekslibrisy tłoczono z oryginalnych klocków bukszpanowych w Zakładzie Doświadczalnym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (składał Marian Słabuszewski; tłoczył Stanisław Mich). Teki zawierają ekslibrisy m.in.: autorski, Xawerego hr. Grocholskiego,
Karola hr. Potockiego, Alfonsa Karnego, autora wstępu – Włodzimierza Egiersdorﬀa (1901-1977),
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763. Exlibrisy L. Tyrowicza. 1947.

764. Ekslibrisy St. Łuckiewicza. 1959.

członka zarządu Towarzystwa Bibliofilów Polskich oraz Towarzystwa Miłośników Ekslibrisów w Warszawie. Oprawa sygnowana ślepym tłokiem: „Marek Bauer Warszawa” – skóra z tyt. na licu,
grzbiet 9-polowy, zwięzy wypukłe, w 3 polach szyldziki z tyt., superekslibris literowy „LK”. Stan dobry.
Dołączono: 1. zaświadczenie wydane Stanisławowi Łuckiewiczowi przez zarząd Koła Artystów Grafików Reklamowych w Warszawie, dat. 4 stycznia 1938 r., maszynopis z odręcznym podpisem
sekretarza, Tadeusza Piotrowskiego oraz pieczątką KAGR-u; k. [1], 28 x 18 cm; 2. cztery karty
z drzeworytami Łuckiewicza (sygnowanymi ołówkiem), o wym. ok. 8 x 7 cm, dwa na życzeniach z okazji Bożego Narodzenia, dwa na zaproszeniach na wystawę grafiki i malarstwa artysty
z okazji 30-lecia pracy, w grudniu 1959 r. w Domu Literatów w Warszawie (z ekslibrisem własnym
Łuckiewicza). Ślady składania dokumentu, stan drzeworytów dobry.

765. Reychman Kazimierz. Ex-librisy publicznych bibljotek gdańskich. Wyjątek z dzieła
„Ex-librisy gdańskie”. Warszawa 1926. Nakładem Wacława Widigera, s. 16, [1],
ilustr., 26 cm, opr. współcz. płsk, zach. okł. brosz. wyd.
360,Z biblioteki Lecha Kokocińskiego (ekslibrisy, superekslibris literowy). Odbito w nakładzie 99 egzemplarzy
numerowanych (egz. nr 72), własnoręcznie podpisanych przez autora, Kazimierza Reychmana
(1882-1936), dyplomatę, bibliofila, znawcę i kolekcjonera ekslibrisów. Dedykacja w druku: „Tym członkom II Zjazdu Bibljofilów Polskich, którzy choć trochę uwagi exlibrisologji udzielają poświęca Autor”.
W tekście reprodukcje gdańskich ekslibrisów z kolekcji autora. Oprawa sygnowana ślepym tłokiem:
„Marek Bauer Warszawa” – szeroki płsk, ze złoc. tyt. i ilustr. na licu, grzbiet 10-polowy, zwięzy
wypukłe, w 3 polach szyldziki z tyt., superekslibris literowy „LK”. Stan dobry.

766. [Sześć]. 6 exlibrisów w kwasorycie Stanisławy Błotnickiej Bandychowej. Wstęp
Tadeusza Lesznera. Warszawa 1967. Koło Miłośników Ekslibrisu, k. [2], k. [6] –
z naklejonymi ekslibrisami, k. [2], 31 cm, opr. współcz. płsk.
700,Z biblioteki Lecha Kokocińskiego (ekslibrisy). Wydano w nakładzie 50 egzemplarzy liczbowanych
i sygnowanych przez autorkę, oferowany nosi nr 16. Teka grafik Stanisławy Błotnickiej-Bandych
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766. Ekslibrisy St. Błotnickiej-Bandych. 1967.
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767. K. Wiszniewski. Exlibrisy. 1948-1949.

(1907-1986), graficzki i ilustratorki, tworzącej w Poznaniu (uczennicy K. Mondrala). Ekslibrisy z lat
1932-1966, akwaforty i akwatinty, różnych wymiarów (od 9 x 7 cm do 5 x 5 cm). Wydanie bibliofilskie,
na papierze czerpanym. Oprawa sygnowana ślepym tłokiem: „Marek Bauer Warszawa” – szeroki
płsk, ze złoc. tyt. na licu, grzbiet 5-polowy, zwięzy wypukłe. Stan dobry.

767. Wiszniewski Kazimierz. Exlibrisy bibliofilek. Seria I-II. Wstęp Olgierda Nawłockiego [pseud., właśc. Tadeusz Leszner]. Warszawa 1948-1949. Staraniem Koła
Miłośników Exlibrisu i Grafiki oraz nakładem własnym artysty, k. [2], tabl. ryc. 10
(drzeworyty kolorowane); k. [2], tabl. ryc. 10 (drzeworyty); k. [2], tabl. ryc. 15
(drzeworyty kolorowane); k. [2], tabl. ryc. 15 (drzeworyty); 30 cm, opr. współcz.
skóra, zach. okł. wyd. karton.
1800,Wydano w nakładzie 100 numerowanych egzemplarzy (egz. nr 2 i 55 oraz nr 2 i 44). Dwie
pierwsze serie wydawnictwa, każda w dwóch wariantach (drzeworyty kolorowane ręcznie oraz czarno-białe). Teki ekslibrisów wykonanych dla bibliofilek polskich w latach 1927-1936 przez Kazimierza
Wiszniewskiego (1894-1960), malarza i grafika, absolwenta warszawskiej SSP (ucznia W. Skoczylasa).
Wszystkie ekslibrisy wykonane na klockach sztorcowych i odręcznie odbite oraz sygnowane przez
autora ołówkiem. Oprawa sygnowana ślepym tłokiem: „Marek Bauer Warszawa” – skóra ze
złoc. tyt. na licu, grzbiet 7-polowy, zwięzy wypukłe, w 3 polach szyldziki z tyt., superekslibris literowy
„LK”. Ekslibris L. Kokocińskiego. Dołączono: drzeworyt „Kielce – katedra”, sygnowany ołówkiem,
12 x 9 (pl. 17,5 x 12,5). Stan dobry. Rzadkie. (patrz także poz. 272 i 273)

326

GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. PRZYRODA. MEDYCYNA

GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. PRZYRODA. MEDYCYNA

GOSPODARSTWO WIEJSKIE. OGRODNICTWO
768. Chłapowski Kazimierz. Nawozy sztuczne w zastosowaniu do ogrodnictwa.
Z 23 rycinami. Poznań 1903. Czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha,
s. 51, ilustr. w tekście, 23,5 cm, okł. wyd. karton zdobiony.
120,Rozprawa dotycząca zastosowania nawozów sztucznych w ogrodnictwie pióra Kazimierza Chłapowskiego (1832-1916), ziemianina, działacza społecznego i polityka. Autor był sadownikiem z zamiłowania, przewodniczył Towarzystwu Rolniczemu w powiecie kościańskim. Nieaktualne pieczątki i nalepki
własnościowe. Zaplamienia, ubytki i naddarcia okładki, blok luzem, plama na górnym marginesie kart,
poza tym stan dobry. Rozproszony Katalog Bibliotek Polskich notuje tylko 1 egzemplarz w zbiorach
polskich. Rzadkie.

769. Ejsmond Julian. Wspomnienia myśliwskie. Warszawa b.r. [1925]. Księgarnia
Biblioteki Dzieł Wyborowych, s. 157, [3], 18,5 cm, opr. z epoki pł. ze złoc. napisami
na grzbiecie.
80,Z księgozbioru ks. Kazimierza Tomczaka (1883-1967), pierwszego biskupa pomocniczego diecezji
łódzkiej, współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Łodzi, uznawanego za najwybitniejszego
teologa łódzkiego Kościoła. Wspomnienia myśliwskie Juliana Ejsmonda (1892-1930), poety, tłumacza,
znakomitego myśliwego, króla międzywojennej literatury łowieckiej, wiceprezesa Ligi Ochrony Przyrody.
Nieaktualne pieczątki własnościowe. Miejscami na kartach niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry.

770. Froń Józef. Ogród warzywny w małem gospodarstwie i przechowywanie warzyw.
Z licznemi rycinami (Biblioteka Macierzy Polskiej. Nr 66). Lwów 1911. Nakładem
Macierzy Polskiej, s. 184, VII, ilustr. w tekście, 18,5 cm, opr. z epoki ppł. 120,Zawiera praktyczne informacje na temat uprawy ogródka, ziemi ogrodowej i jej własności, szkodników
w ogrodzie warzywnym, przechowywania i konserwowania warzyw. Najobszerniejsza część dotyczy
uprawy i pielęgnowania poszczególnych grup roślin (sałata, kapustne, szpinakowate, dyniowate, strączkowe, cebulowate, korzeniowe i bulwiaste, przyprawy i zioła, grzyby). Nieaktualne pieczątki i nalepki
własnościowe. Stan dobry.

771. Gloger Zygmunt. Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni. Przedstawił... Wydanie
drugie. Z czterdziestu rycinami. Warszawa [1908], Nakładem autora, Warszawa –
Księgarnia Gebethnera i Wolﬀa, Kraków – Gebethner i sp., s. 406, [2], ilustr.
w tekście 40 (w tym całostronicowe), nuty, 27 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i złoc.
i ilustr. na licu.
300,Jedno z najważniejszych dzieł w dorobku Zygmunta Glogera (1845-1910), znakomitego polskiego
etnografa, historyka, archeologa. Najpiękniejsza książka polska poświęcona kalendarzowi dawnych
obrzędów, zwyczajów i świąt ludowych, a także szlacheckich i mieszczańskich, łącząca w sobie
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768. K. Chłapowski. Nawozy sztuczne. 1903.

771. Z. Gloger. Rok polski. 1908.
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770. J. Froń. Ogród warzywny. 1911.

772. O nieustającej destylacji. 1826.
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znakomity dobór treści, ciekawy materiał ilustracyjny oraz efektowną szatę graficzną. Całość podzielona jest na cztery części odpowiadające porom roku. Książka zawiera ponad 160 tekstów, głównie
znakomitych gawędziarskich szkiców samego autora, ponadto liczne fragmenty z literatury i poezji
staropolskiej, urywki z XIX-wiecznej prasy, wypisy ze wspomnień i pamiętników, wyjątki z dawnych
podręczników gospodarskich (np. z XVII-wiecznej „Ekonomii ziemiańskiej” Jakuba Haura), teksty
starych pieśni i kolęd, przysłowia i porzekadła ludowe dotyczące pór roku, a także wypisy z prac etnografów. Piękne edytorsko dzieło ozdobione 40 rycinami, w większości całostronicowymi, wykonanymi
według rysunków m.in.: Michała Elwiro Andriollego, Juliusza Kossaka, Wojciecha Grabowskiego,
Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Jana Holewińskiego. Przetarcia oprawy, w tekście miejscami zabrudzenia oraz ślady ołówka, karty ze stronami 203-244 ze znacznym naderwaniem i ubytkami papieru
z niewielką szkodą dla tekstu i ilustracji, poza tym stan dobry.

772. Izys Polska czyli dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł, poświęcony kraiowemu przemysłowi, tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. 1826, t. 3, cz. 2, nr 10. Warszawa 1826. W Drukarni Józefa Węckiego,
s. 113-220, tabl. ryc. 2 (litografie rozkł.), 23 cm, opr. współcz. ppł.
240,Zeszyt pierwszego polskiego czasopisma technicznego o charakterze miesięcznym, wydawanego w Warszawie w latach 1820-1828 (w 1825 nie ukazało się). Pismo, założone przez Gracjana
Korwina i Antoniego Lelowskiego, poświęcone było przyrodoznawstwu, wynalazkom, gospodarstwu
domowemu i rolnictwu. W zeszycie m.in.: „O uprawie i przyrządzaniu marzanny farbierskiey we Francyi i Holandyi”; „O uprawie lnu”; „O rasach, krzyżowaniu i ulepszaniu zwierząt domowych”; „Lekkie,
tanie i trwałe podstolowanie dachu. Wynalazku P. Riegel Budowniczego w Wiedniu”; „Aparat do
nieustającey destylacyi; wynalazku PP. Cellier-Blumenthal i Derosne”, „Projekt użycia czczości
do sprawienia regularnieyszego chodzenia zegarów”; „Zbiór przepisów do wyrabiania wódki kolońskiey”, „Brunatny szmelc do luf strzelbowych”. Na dwóch tablicach ilustr. do artykułów o marzannie
farbierskiej, aparaturze do destylacji i budowie dachów. Po fachowej konserwacji, dolna krawędź 1 k.
uzupełniona pap. Stan dobry.

773. Jankowski Edmund. Ogród wiejski (warzywny, owocowy i ozdobny). Z uwzględnieniem hodowli roślin w szklarniach. Z licznemi rycinami w tekście. Wydanie
czwarte. Warszawa 1928. Nakładem Księgarni Rolniczej, s. 470, [2], ilustr.
w tekście, 23 cm, opr. z epoki ppł.
240,Monografia Edmunda Jankowskiego (1849-1938), pomologa, profesora ogrodnictwa SGGW, współzałożyciela i pierwszego prezesa Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego oraz wieloletniego redaktora
czasopisma „Ogrodnik Polski”. Książka została podzielona na cztery rozdziały: Wiadomości ogólne;
Ogród użytkowy (Ogród warzywny; Ogród owocowy); Ogród ozdobny (Ogród spacerowy; Ogród kwiatowy); Hodowla roślin ozdobnych pod szkłem. Nieaktualne pieczątki i nalepki własnościowe. Otarcia
oprawy, poza tym stan dobry.

774. Kalendarz Marjański na Rok Pański 1934. Rocznik L. Mikołów 1933. Nakładem
i Drukiem Wydawnictwa K. Miarki, Sp. wyd. z o.p., s. [125], [3], liczne ilustr.
w tekście, 25 cm, opr. brosz. wyd. z kolor. ilustr. na licu.
60,Rocznik 1934 kalendarza katolickiego wydawanego od 1884 roku. Oprócz części kalendarzowej zawiera: artykuły (m.in.: Z legend o królowej Jadwidze; Z dziejów żeglugi; Kupujmy tylko polskie wyroby;
Mościce. Wielkie dzieło Polski Odrodzonej), opowiadania (Upiory Wybrzeża) i Wesoły kącik. Na końcu
wykaz jarmarków w Polsce. Drobne uszkodzenia opr., poza tym stan dobry.

775. Kalendarz Marjański na Rok Pański 1935. Rocznik 51. Mikołów 1934. Nakładem i Drukiem Wydawnictwa K. Miarki, Sp. wyd. z o.p., s. [119], [1], liczne ilustr.
w tekście, 25 cm, opr. brosz. wyd. z ilustr. na licu.
60,Rocznik 1935 kalendarza katolickiego. Oprócz części kalendarzowej zawiera artykuły (m.in.: Ważniejsze
rocznice polskie w roku 1935; Jak powstaje moda; Kilka słów o paleniu tytoniu; Kara pędzenia przez
rózgi w dawnem wojsku pruskiem; Ze starych podań polskich; Okręt szkieletów). Na końcu wykaz
jarmarków w Polsce. Drobne uszkodzenia i zabrudzenia opr., poza tym stan dobry.
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773. E. Jankowski. Ogród wiejski. 1928.
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777. Magazyn Powszechny. 1836.

776. Kühnel Artur. Zasady budowy miast małych i miasteczek. Z 136 rysunkami. Lwów
1918. Własność i nakład Księgarni Polskiej Bernarda Połonieckiego, s. VIII, 206,
[2], tabl. ilustr. 6, rysunki i plany w tekście, 23 cm, opr. ppł.
150,Obszerna, szczegółowa rozprawa Antoniego Artura Kühnela (1874-1925), inżyniera kolejowego, profesora Politechniki Lwowskiej, nagrodzona w 1916 r. na konkursie im. prof. Romana Gostkowskiego
przez Polskie Towarzystwo Politechniczne we Lwowie. Poświęcona zasadom „budowy miast najbardziej, zdaniem naszem, odpowiednich dla naszego kraju”, z uwzględnieniem polskiego klimatu,
geografii i historii (m.in. „Ochrona swojszczyzny”). W tekście liczne zdjęcia miast galicyjskich, plany,
tabele i rysunki architektoniczne. Liczne, nieaktualne pieczątki własnościowe. Otarcia oprawy, drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

777. Magazyn Powszechny. Dziennik Użytecznych Wiadomości. 1836. Rok trzeci.
Nr 1-52 (ogólnego zbioru 105-156). Warszawa 1836. Nakładem i drukiem
J. Glücksberga, s. [6], [833]-1248, liczne ryc. w tekście (drzeworyty), 27,5 cm,
opr. współcz. płsk z szyldzikiem i złoc., papier okładek i wyklejek marm., górny
brzeg kart barwiony.
1200,Rocznik pisma, które ukazywało się w latach 1834-1846, początkowo jako tygodnik, od 1840 r. jako
miesięcznik. Wydawał je znany drukarz i księgarz warszawski Jan Glücksberg, a redagowali kolejno
Kazimierz Brodziński i Leon Rogalski. Spis treści obejmuje następujące działy: Nauki przyrodzone
(rośliny, zwierzęta, ciała kopalne); Zjawiska i osobliwości natury; Geografia, podróże, obyczaje ludów;
Żywoty znakomitych ludzi; Przemysł, rolnictwo, łowiectwo, rękodzieło, handel, wynalazki; Widoki i opisy
znacznych miast; Historia, literatura, bibliografia. W tomie m.in.: Podpisy Napoleona; Życie zwierząt
podczas zimy; Machina do czyszczenia pierzy; Jarmark polski; Drzewo klonowe; Kolibry; Kopalnie
diamentów w Brazylii; Czarownicy wężów; O uprawie herbaty; Konie Azji Środkowej; Cytrynowe
i pomarańczowe drzewa; Rodzina Bonapartych; O paleniu tytoniu; Pies latający na wyspie Jawie czyli
Kalong; Dziobozwierz; Drzewo sumak; Merynosy; Zwierzęta czworo-ręczne czyli tak nazwane małpy;
Grobowiec Kazimierza Wielkiego; Rośliny zastępujące len i konopie; Muszle czyli skorupy mięczaków;
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778. Katalog ogrodniczy. 1834.

780. Przyjaciel Domowy. Lwów 1856.

Kolibry; Sidła na jemiołuchy i drozdy; Drzewo łojowe w Chinach; Dudek; Słów kilka o życiu roślin;
Wyrabianie smoły; Sęp egipski; Mak biały i opium; O kometach; Polowanie na lamparty w Indiach;
Polowanie na psy morskie; Drzewo krowie; Grzyby. Na kartach charakterystyczne zażółcenia, poza
tym stan dobry. Efektowna oprawa. Rzadkie.

778. [Ogrodnictwo]. Wagner Carl Heinrich. Katalog von Fruchtbäumen, Bäumen und
Sträuchern ... No 18. Riga 1834. Gedruckt in der Müllerschen Buchdruck., s. 67,
20 cm, poszyt z epoki.
120,Wydawany seryjnie katalog drzew owocowych, krzewów i kwiatów, wraz z roślinami z ogrodów angielskich (róże, goździki, georginie, rośliny egzotyczne, ananasy, pomarańcze, mirty), dostępnych u Carla
Heinricha Wagnera (1785-1846), architekta ogrodów, właściciela zakładu ogrodniczego w Rydze, mistrza ogrodnictwa czynnego m.in. w Berlinie, Poznaniu, Moskwie, Petersburgu. Nazwy roślin na ogół
po łacinie. Zbrązowienia, stan dobry.

779. Poradnik Gospodarski. Urzędowy Organ Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych i Związku Stowarzyszeń Plantatorów
Buraków Cukrowych Wielkopolski i Pomorza. 1928. Rok XXXIX. Nr. 1-52/53
(1 stycznia-23 grudnia). Poznań 1928. Rolnicza Drukarnia i Księgarnia Nakładowa,
s. [8], 1284, ilustr. i liczne reklamy w tekście, 29,5 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc.
napisami na grzbiecie.
800,Rocznik „Poradnika Gospodarskiego”, drukowanego w Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakładowej.
W treści m.in.: Współczesna hodowla koni i jej organizacja w Polsce; Prawo łowieckie; Choroby
i szkodniki roślin uprawnych w Wielkopolsce w r. 1927; O niepłodności krów; Czołgi rolnicze Stocka;
Nieco o koniu i wyścigach konnych; Nawożenie pod jęczmień browarniany; Kilka uwag o kukurydzy;
O znaczeniu jedwabnictwa dla kraju; O stawowych opojach u koni; Uwagi o sprzęcie siana; Co robić
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w pasiece w sierpniu; Co to jest koń?; Czym zarażamy się od psów; O hodowli winorośli; Ogrodnictwo
na Powszechnej Wystawie Krajowej; Wystawa koni remontowych na Targach Wschodnich we Lwowie.
Razem z oferowanym tomem „Poradnika Gospodarskiego” oprawiono kompletne roczniki dodatków:
„Gospodyni Wiejska” (Rok XII, nr 1/2-49/52); „Poradnik Ogrodniczy” (Rok IX, nr 1/2-49/52); „Rolnik-Spółdzielca” (Rok V, nr 1-26). Brak zbiorczej karty tytułowej i jednej karty spisu treści, na stronach
239/240 i 809/810 wycięte pojedyncze reklamy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

780. Przyjaciel Domowy. Pismo zbiorowe dla gospodarzy. Rocznik 1856. Lwów,
wydawca Hipolit Stupnicki. Drukiem Kornela Pillera, k. [3 – karta tyt. i spis treści
rocznika], nr 1 (5 stycznia) – 52 (27 grudnia), każdy numer śr. 8 stron, 28,5 cm,
opr. współcz. płsk ze złoc.
900,Kompletny rocznik tygodnika „Przyjaciel Domowy”, wydawanego we Lwowie w latach 1851-1868 (później, do 1883 jako dwutygodnik) przez Hipolita Stupnickiego (1806-1878), dziennikarza i wydawcę,
autora „Herbarza polskiego”. Dzięki wsparciu namiestnika Galicji, Agenora Gołuchowskiego oraz arcybiskupa Łukasza Baranieckiego, Stupnicki wydawał jedno z nielicznych czasopism galicyjskich (z mottem
zaczerpniętym od Aleksandra Fredry: „Cudze wiedzieć rzeczy ciekawość jest, a swoje potrzeba”).
W treści liczne artykuły z historii Polski (m.in. o odsieczy wiedeńskiej, o bitwie pod Grunwaldem),
życiorysy i wspomnienia oraz teksty literackie (powieści i poezje). Część drugą każdego numeru
zajmują porady dotyczące prowadzenia gospodarstwa wiejskiego i domowego: Pijaka otrzeźwienie
z upicia; O hodowli koni, krów, pszczelnictwie, uprawie warzyw i owoców; Gospodarstwo kuchenne
(liczne przepisy, m.in.: na barszcz polski, konfitury z marchwi, pirogi mołdawskie, „smalec
gęsi aby był smaczny”, „powidła z buraków i marchwi jako omasta dla czeladzi”, „napój tani
podobny do wina”, „kawy sposób gotowania”). Do części numerów dołączone dodatki z reklamami
firm galicyjskich, w tym księgarni, poza tym część numerów zdobią ilustracje w drzeworycie. Ekslibris
L. Kokocińskiego. Oprawa sygnowana nalepką: „Andrzej i Grzegorz Strusińscy”: szeroki płsk ze
złoc. tytułem na licu, grzbiet 6-polowy ze zwięzami wypukłymi i szyldzikami z tytulaturą. XIX-wieczna
pieczątka własnościowa oraz wpis. Stan oprawy bardzo dobry, wewnątrz zabrudzenia kart (miejscami
intensywniejsze), dawne zapiski, część kart po konserwacji.

781. Racięcki Zygmunt. Piorunochron na wsi. Warszawa 1933. Nakładem Centralnego
Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych, s. 16, ilustr. w tekście, 18,5 cm, opr.
wyd. brosz.
80,Tytuł według okładki. Szczegółowe omówienie wykonania urządzenia piorunochronnego na chacie
wiejskiej. Niewielkie otarcia okładki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

782. Roczniki Gospodarstwa Krajowego. R. XVII. T. 33, poszyt 6 (grudzień). Warszawa 1858. Towarzystwo Rolnicze, s. 803-950, III, tabl. rozkł. (litografia), [4]: tabele
rozkł., 22 cm, poszyt.
100,Czasopismo rolnicze (kwartalnik, a potem miesięcznik), wydawane w Królestwie Polskim w latach
1842-1864. Od 1847 r. pod redakcją Andrzeja hr. Zamoyskiego (1800-1874), od 1858 r. stanowiło
oficjalny organ Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim (do końca, do 1861 r., kiedy władze
carskie zlikwidowały Towarzystwo). W numerach drukowano artykuły poświęcone ekonomii rolnictwa;
rozprawy naukowe związane z rolnictwem i naukami pokrewnymi; bibliografię dzieł krajowych i zagranicznych; relacje korespondentów terenowych; wiadomości handlowe, statystyczne i meteorologiczne
z Obserwatorium Astronomicznego z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie numery w okładkach
wydawniczych papierowych. W niniejszym numerze m.in. opis owczarni z oborą, ilustrowany litografowaną tablicą oraz komentarzem architekta Bolesława Podczaszyńskiego. Niewielkie zażółcenia
i ślady po zalaniu na pierwszych i ostatnich kartach oraz drobne uszkodzenia krawędzi grzbietu,
poza tym stan dobry.

783. Roczniki ... R. XVII. T. 35, poszyt 3 (czerwiec), s. IV, 575-796, [4], V: tabele złoż.,
mapa złoż. (litografia), oraz: R. XVII. T. 37, poszyt 3 (grudzień), s. II, II, 355511, [3], XIX, [5]: tabele złoż.; oba numery: Warszawa 1859. Tow. Roln., 22 cm,
poszyt.
180,-
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782. Roczniki Gospodarstwa. 1858.

786. Rolnictwo w Królestwie Polskim. 1859.

W numerach m.in.: mapa uskutecznienia drenów (melioracji) w folwarku Rytwiany w pow. staszowskim (Potockich); Choroba winogradu; O potrzebie nauczania kobiet gospodarstwa domowego.
Zażółcenia, drobne ślady zalania, zagięcia okł. Stan ogólny dobry.

784. Roczniki ... T. 38, poszyt 1 (styczeń), s. [6], XX, 220, [5]: tabele złoż., oraz: T. 38,
poszyt 2 (luty), s. [2], 221-358, [6]: tabele złoż., tabl. złoż., oraz: T. 39, poszyt 3
(czerwiec), s. IV, 465-615, [1], VI, [6]: tabele złoż., oraz: T. 40, poszyt 3 (wrzesień),
s. 413-632, [1], II, [4]: tabele złoż., oraz: T. 41, poszyt 1 (październik), s. [1], 255,
[5]: tabele złoż., ilustr. 11 (drzeworyty), wszystkie numery: R. XVIII. Warszawa
1860. Tow. Roln., 22 cm, poszyty.
360,W numerach m.in.: Opis porównawczy gospodarstw, które zdobyły medale w 1860 r.; Uprawa lnu i wyrób
wełny w majątku Wańkowiczów Wołma w guberni mińskiej; Uwagi ogólne nad owczarstwem i o wpływie
żywienia owiec na przyrost wełny i mięsa; Instrukcja wytępienia szarańczy wędrownej; Dom Zleceń
Rolników Podlaskich w Siedlcach i Dom Handlowo Komisowy Rolników w Kaliszu. Drobne uszkodzenia
okł., zbrązowienia, poza tym stan dobry.

785. Roczniki ... T. 43, poszyt 2 (maj). Lista członków czynnych Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim 1861, s. [2], 363-642, [4], ilustr. w tekście (drzeworyty);
119, [1], oraz:
T. 45, poszyt 1 (październik), s. [2], 194, [2], [4], ilustr. w tekście (drzeworyty), oraz:
T. 45, poszyt 2 (listopad), s. IV, 201-362, [4], wszystkie numery: R. XIX. Warszawa
1861. Tow. Roln., 22 cm, poszyty.
240,Zawiera listę 4033 członków Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim na rok 1861, rozwiązanego decyzją władz rosyjskich ze skutkiem na grudzień 1861 r. Lista ta była rozpowszechniana
również oddzielnie. Oprócz rubryk stałych w niniejszych numerach m.in.: O obrocie handlu zbożem
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788. L. Rzewuski. Słowo o koniach. 1846.
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790. A. Kowalewski. Plakat. 1955.

w Gdańsku (1860); O oddzieleniu i urządzeniu gruntów folwarcznych i włościańskich; Ustawa w przedmiocie okupu pańszczyzny; Pole doświadczalne w Marymoncie; o hodowli owiec; machina do wycinania drzew. W numerze majowym z 1861 brak 1 tabl., w ostatnim numerze brak k. I-IV. Niewielkie
uszkodzenia okł., zagięcia i zażółcenia, poza tym stan dobry.

786. [Rolnictwo w Królestwie Polskim]. Zbiór przepisów dotyczących uregulowania stosunków włościan osiedlonych w dobrach prywatnych w Królestwie Polskiém. Posz. 1. Warszawa 1859. B.w., s. 85, [2], tabl. rozkł., 20 cm, opr. wyd.
brosz.
120,Zbiór sześciu ustaw dotyczących drobnych rolników w dobrach prywatnych z lat 1807, 1846, 1858
i 1859. Dołączono dwie rozkładane tabele „Zamiany miar obj. do ciał sypkich”. Ponadto na s. 73-85:
Lista jeometrów, którzy otrzymali od Rady Administracyjnej patenta do wolnej praktyki mierniczej w Królestwie, licząca 246 osób. Na odwrocie karty tyt. herb Ogończyk z inicjałami „A.S.”, wskazujący na prawa autorskie do zbioru. Egzemplarz nierozcięty. Drobny ślad po zalaniu na pierwszych
kartach i okł. Stan ogólny dobry.

787. Ryby w handlu. Praca zbiorowa. Biblioteka Towaroznawcza pod red. Dra Józefa
Iwińskiego. Nr 2. Warszawa 1948. Związek Gospodarczy Spółdzielni R. P., s. 131,
[1], ilustr. w tekście, 20,5 cm, opr. brosz.
50,Zawiera m.in. atlas gatunków ryb popularnych w handlu, a także wiadomości o ich wartościach odżywczych, o chłodnictwie, sposobach transportowania, przetwarzania i sprzedaży (urządzanie sklepów
rybnych). Stan bardzo dobry.

788. [Rzewuski Leon]. Słowo o koniach. Przez członka Towarzystwa Wyścigów
Lwowskich [krypt.]. Lwów – Stanisławów – Tarnów 1846. Nakł. Autora. U Jana
Milikowskiego, s. [4], 22, 19,5 cm, opr. wyd. brosz.
200,-
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Broszura zachęcająca ziemiaństwo do hodowli koni pełnej krwi angielskiej. Dedykowana w druku
przyjacielowi autora, hr. Maurycemu Potockiemu (1812-1879), właścicielowi podwarszawskiej Jabłonny i wiceprezesowi Warszawskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych. Hrabia Leon Rzewuski (18081869), kapitan artylerii w powstaniu listopadowym, ziemianin, właściciel m.in. Podhorców, ekonomista,
publicysta, był organizatorem wyścigów konnych we Lwowie. Drobne przebarwienia, zabrudzenia
i zagniecenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

789. Sawaszyński Jerzy. Kołder Władysław. Stawy wiejskie. Budowa i użytkowanie.
Warszawa 1947. Nakładem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
s. 109, liczne ilustr. w tekście, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Książka poświęcona budowie stawów (m.in. technika urządzania zbiornika, roboty ziemne, specjalne
urządzenia przeciwpożarowe) oraz ich wykorzystaniu w celach hodowlanych (zarybianie, żywienie,
odławianie, rachunkowość rybacka). Część techniczna opracowana przez Jerzego Sawaszyńskiego
(1901-1968), inżyniera hydrotechnika. Część hodowlaną opracował Władysław Kołder (1905-1976),
ichtiolog, pracujący w Zakładzie Biologii Wód PAN w Krakowie, autor ponad 80 prac z zakresu hodowli
ryb. Oferowana praca, napisana w 1933 roku, jest pierwszą w jego bogatym dorobku. Karta przedtytułowa z fachowo uzupełnionym ubytkiem górnego marginesu, poza tym stan dobry.

790. [Straż Pożarna – plakat]. Tydzień Straży Pożarnych 12-19.VI.1955. Warszawa
1955; 84 x 58 cm.
400,Plakat propagandowy sygnowany: „A. Kowalewski” – Andrzej Kowalewski (1923-2012), grafik,
ilustrator, autor plakatów, wykształcony w warszawskiej ASP, powstaniec warszawski. Nakładem Komendy Głównej Straży Pożarnych i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Ślady składania, drobne
uszkodzenia krawędzi, stan ogólny dobry.

791. Tyniecki Władysław. Ogród warzywny i owocowy. Z 115 illustracyami w tekście.
Lwów 1912. Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Syna, s. [6], 235, ilustr. w tekście,
22 cm, opr. z epoki ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie.
240,Monografia Władysława Tynieckiego (1833-1912), polskiego leśnika, botanika, profesora Akademii
Rolniczej w Dublanach, dyrektora Krajowej Szkoły Gospodarstwa Lasowego we Lwowie, współzałożyciela Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Praca zawiera działy: Ogród warzywny; Ogród owocowy
czyli sad; Sad amatorski i hodowla karłowatych drzew owocowych; Hodowla winorośli. Nieaktualne
pieczątki i nalepki własnościowe. Otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

KULINARIA
792. Karta dietetyczna. Warszawa b.r. [1930]. Nakł. Fabryki Chemiczno-Farmaceutycznej A. P. Kowalski. Druk ręcznie wypełniony. Pieczęć lekarza z Krakowa
i notatki, k. [1], 29,5 x 20,5 cm.
100,Karta dietetyczna z wyszczególnieniem potraw i płynów (łącznie z alkoholem) oraz z zaznaczeniem
zasad odżywiania dla chorego [dla Bolesława Miączyńskiego, ziemianina z Korabnik k. Skawiny]. Uwagi
rękopiśmienne lekarza na pierwszej i drugiej stronie z dodatkowymi informacjami odnośnie leków.
Pieczęć: „Dr Zbigniew Godlewski, specjalista chorób wewnętrznych ... Kraków ...”. Ślady składania,
poza tym stan bardzo dobry.

793. Kiewnarska Elżbieta. Obiady i kolacje na jedno- lub dwupłomiennej kuchence
gazowej. Warszawa 1938. Nakładem Gazowni Miejskiej, s. 76, [1], ilustr. w tekście,
21 cm, opr. wyd. brosz.
120,Książeczka opracowana przez E. Kiewnarską, tekst informacyjny o sprzęcie gazowym oraz dane
porównawcze, dotyczące zużycia gazu, opracowała Ewa Patlikowska, instruktorka Gazowni Miejskiej.
Zawiera: Uwagi o założeniu kuchni gazowej; Obiady i kolacje (zimowe, wiosenne, letnie, jesienne);
Śpiżarnia kawalerska; Kuchnia kawalerska. Okładka broszurowa projektu Tadeusza Gronowskiego.
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793. Okładka proj. T. Gronowskiego. 1938.
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795. Wykwintne obiady czasów PRL. 1975-1980.

Otarcia i zaplamienia okładki, poza tym stan dobry. Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich notuje
tylko jeden egzemplarz. Rzadkie.

794. [Menu warszawskie 1955-1960]. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów
O Pokój i Przyjaźń. Menu na 10 VIII 1955. Warszawa 1955. Druk. „Prasa”, k. [4],
ilustr., 22 cm, karton, oraz: Carte. Hotel-Restaurant „Bristol”. Warszawa [1960-].
Biuro Reklam RSW „Prasa”, k. [3]; [3], 15 cm, karton, pap. kredowy.
100,Pierwsze menu (w jęz. franc., ros., niem., ang. i pol.) obejmuje całodzienne wyżywienie gości V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, odbywającego się w lipcu i sierpniu 1955 roku w Warszawie.
Kolejne to menu warszawskiej restauracji hotelu „Bristol”, obejmujące kartę obiadową i kolacyjną
wraz z alkoholami (w jęz. ros., niem., franc. i pol. oraz częściowo ang.). Stan bardzo dobry.

795. [Menu. Wykwintne obiady czasów PRL]. Zespół 12 menu uroczystych śniadań
i obiadów wydawanych przez rząd polski dla gości zagranicznych. Różne miejsca,
lata 1975-1980. Druki o wym. 25 x 10,5 cm.
300,Zespół drukowanych menu na przyjęcia wydawane przez władze polskie na część gości zagranicznych, m.in. prezydenta USA Geralda Forda, kanclerza Helmuta Schmidta, króla Belgów Baudouina
I, sekretarza ONZ Kurta Waldheima, a także z okazji narady Doradczego Komitetu Politycznego
Państw-Stron Układu Warszawskiego. Obiady wydawane w Warszawie i Arłamowie, a także na
zamku Gymnich pod Kolonią. W menu wiele wykwintnych dań kuchni polskiej (pasztet po staropolsku,
zupa rakowa, bażant po łowicku, prosię po białowiesku, kuropatwa w maladze, karp po warszawsku)
oraz zacnych trunków. Ślady składania kilku kart, poza tym stan dobry.

– Warszawska książka kucharska –
796. Nowa kuchnia warszawska czyli wykład smacznego i oszczędnego przyrządzania potraw oraz zastawiania i ubierania stołów, usługi stołowej, utrzymania
win, robienia ciast, konfitur, soków, syropów, itd. Z 45 rycinami. Warszawa
1838. Nakładem Gustawa Sennewald. Drukarnia Maxymiliana Chmielewskiego,
s. I-XVIII, 348, ilustr. w tekście, 19 cm, opr. późniejsza pł.
2400,-
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796. Nowa kuchnia warszawska. 1838.

798. A. Owoczyńska. Kuchnia warszawska. 1912.

Książka kucharska, zawierająca (jak napisano w przedmowie) przepisy kuchni francusko-polskiej: „zachowując bowiem niektóre potrawy naszemu klimatowi i smakowi właściwe, wszelkie wykwintniejsze
jedzenie przejęliśmy od restauratorów francuskich”. Na wstępie instrukcje „zręcznego i szybkiego
rozbierania większych sztuk mięsiwa i drobiu” oraz omówienie „rozmaitych narzędzi kucharskich” i sposobów „zastawiania stołów”. Dalej liczne przepisy, m.in. na: zupy („Niektóre zupy powszechnie dawane na gospodarskich stołach w Warszawie”), dania z wołowiny (np. ogon wołowy á la Saint Lambert,
mózg wołowy w matlocie), cielęciny (kryski cielęce z soporkiem, mleczka cielęce w kabrelkach),
baraniny, jagnięciny i koźliny, wieprzowiny (świńskie ucho, ogon świński z purée), dzika, sarny, zająca
(„lepsze są z gór jak z nizin i mokradli”), ptastwa (bażanta, kuropatwy, gołębi, skowronków, drozdów,
ceranki, kurki wodnej, kapłona, indyka). Następnie potrawy z różnych rodzajów ryb oraz żab i raków
(na ilustracji: „Narzędzie do otwierania ostryg”), bogactwo przepisów na jarzyny („Sposób gotowania
ziemniaków, aby je zamiast chleba użyć”), grzyby i jaja. Na końcu „Legóminy cukrowe”, ciasta, pasztety,
„komputy” i różnego rodzaju przetwory. Książkę zamyka rozdział: „Rozmaite przepisy gospodarstwa
domowego” (o sposobach przechowywania jedzenia, klejeniu porcelany, utrzymaniu sreber, tępieniu
myszy, „staraniach koło wina” oraz „o dawaniu win do stołu”). W tekście liczne odwołania do autorów książek francuskich. Nieaktualne pieczątki własnościowe. Strony I-IV oraz XVII-XVIII wprawione
na końcu, brak karty z litografią, karta V/VI po konserwacji (z niewielkim ubytkiem tekstu), drobne
zabrudzenia kart i oprawy. Stan ogólny dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXXII)

797. Ochorowicz-Monatowa Maria. Uniwersalna książka kucharska: z ilustracjami
i kolorowemi tablicami. Odznaczona na wystawie hygienicznej w 1910 r. Wydanie
drugie znacznie powiększone. Lwów-Warszawa [1912], Nakładem Księgarni
Wende i Ska, s. 812, tabl. ilustr. 11, portret, 22,5 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. i ilustr.
na licu.
150,Obejmuje przeszło 2200 „skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych”
z uwzględnieniem odpowiedniej diety, codziennej higieny oraz kuchni jarskiej. Niewielkie ubytki płótna
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800. R. Pradel. Wino domowego wyrobu. 1926.
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801. M. Śleżańska. Kucharz wielkopolski. 1904.

i zabrudzenia oprawy, karta tytułowa, kilkanaście kart oraz jedna tablica z uzupełnionymi ubytkami
marginesów (bez szkody dla tekstu), kilka kart spisu treści z uzupełnionymi ubytkami z niewielką stratą
tekstu, miejscami drobne zabrudzenia. Stan ogólny dobry.

798. Owoczyńska Aniela. Najnowsza kuchnia warszawska zawierająca przeszło
1200 przepisów różnych potraw od najskromniejszych do najwykwintniejszych.
Warszawa b.r. [1912]. Nakładem „Księgarni Popularnej”, s. 341, XXVI, 22,5 cm,
opr. ppł. z tłocz. i złoc., zach. okł. brosz.
180,Książka kucharska oparta na długoletnich doświadczeniach kulinarnych autorki. Przepisy na nalewki
i likiery, ciasta, zupy, potrawy mięsne, jarzyny, leguminy, kompoty z owoców oraz praktyczne rady
dotyczące porządków domowych (pranie w kartoflach, sposoby na zachowanie kolorów, czyszczenie
srebra i platerów, ochrona futer przed molami). Na końcu propozycje obiadów na cały rok. Na lico
i tylną okładzinę oprawy naklejone oryginalne okładki broszurowe. Przetarcia oprawy, ubytki papieru
okładek broszurowych, w tekście podkreślenia długopisem, przebarwienia papieru. Stan ogólny dobry.

799. [Piwo]. Kujawski Kazimierz. Piwo jako napój. Warszawa 1904. Wydawnictwa Stacji Doświadczalnej Zgromadzenia Piwowarów, s. [2], 15, 15,5 cm, bez
oprawy.
60,Szkic poświęcony piwu, jego wartościom odżywczym i wpływowi na organizm człowieka, prezentujący
m.in. stanowisko petersburskiej Rady Lekarskiej uznające piwo do 4% vol. za napój pożyteczny i nieszkodliwy, zdecydowanie korzystniejszy od wódki i innych mocnych alkoholi. Broszura wydana przez
Zgromadzenie Piwowarów wobec narastającej presji popularnych ówcześnie ruchów wstrzemięźliwości.
Pieczątka własnościowa. Okładka niezachowana, drobne zagniecenia, zaplamienia, poza tym stan dobry.

800. Pradel Robert. Wino domowego wyrobu. Podręcznik i wskazówki do wyrobu wina
ze wszystkich jadalnych owoców ogrodowych i polnych. Wyrób domowy piwa,
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likierów, lemonjad i syropów. Wydanie drugie. Gdańsk-Kraków [1926]. Nakładem
A. Engelhardta, s. 64, 16 cm, opr. wyd. brosz.
50,Praktyczny poradnik zawierający przepisy domowego wyrobu win z owoców i jagód, wydany w Gdańsku
nakładem Artura Engelhardta. Zawiera m.in.: Owoce nadające się do wyrobu wina; Wina musujące;
Gorzkie wina; Próba dojrzałości wina; Temperatura wina; Piwa; Likiery. Śladami używania, brak tylnej
okładki, dwie ostatnie karty z rozdarciami. Rzadkie.

801. Śleżańska Maria. Kucharz wielkopolski. Praktyczne przepisy gotowania smacznych a tanich potraw, smażenia konfitur, pieczenia ciast, przyrządzania lodów,
kremów, galaret, deserów, konserwów i wędlin oraz różne sekreta domowe. Piąte
wydanie poprawne i znacznie powiększone. Poznań 1904. Druk i nakład Jarosława
Leitgebera, s. VIII, 407, 19 cm, opr. ppł.
180,Zbiór przepisów kulinarnych autorstwa Marii Śleżańskiej (ok. 1835-1890), publicystki, autorki licznych,
popularnych na przełomie XIX i XX w. książek kucharskich. Zawiera liczne receptury na wiele zapomnianych dziś potraw (np. pasztet z przodków zajęczych, potrawka z gołąbków, pawie, jemiołuszki,
skowronki i inne drobne ptastwo na pieczyste, żaby smażone). Na końcu rozdział: Różne sekreta
domowe (np. sposób karmienia raków, o praniu kolorowych perkali, fryzowanie piór). Liczne zabrudzenia (miejscami intensywniejsze), naddarcia i drobne ubytki pap. (na s. 271/272 z niewielkim
ubytkiem tekstu), poza tym stan dobry.

LECZNICTWO
802. Breyer Stanisław. Lekarz domowy. Opis ciała ludzkiego. Zasady zdrowia. Pokarmy. Rośliny lecznicze i inne środki domowe i zabiegi lecznicze. Wodolecznictwo.
Światło i powietrze. Gimnastyka. Przyczyny, objawy i leczenie wszelkich chorób.
Grudziądz 1913. Drukiem i nakładem Wiktora Kulerskiego, s. 214, III, [7], 6, ilustr.
w tekście, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
90,Książka autorstwa Stanisława Breyera (1873-1939), lekarza krakowskiego wykształconego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gorącego propagatora przyrodolecznictwa i homeopatii, pioniera nowej medycyny, ezoteryzmu i metapsychologii. W treści podstawowe wiadomości o anatomii człowieka oraz szereg
zaleceń co do zdrowego trybu życia: „Czystość duszy i ciała w najobszerniejszym tego słowa
znaczeniu, stanowi konieczny warunek zdrowia”, m.in. o odżywaniu (autor pisze o zgubnym wpływie
mięsa na zdrowie ludzi), uprawianiu sportu oraz dbałości o higienę psychiczną („Pielęgnujmy myśli
wzniosłe, a unikajmy jadu sączonego w młode serca przez niektórych współczesnych pisarzy”).
W części szczegółowej przyczyny, objawy i leczenie chorób (w tym pierwsza pomoc). Na zakończenie:
„Ostrzeżenie przed pijaństwem” oraz „O szkodliwości palenia tytuniu”. Sygnowana okładka: „Gładysz
1913” – Ludwik Gładysz (ok. 1894-1917), rysownik i redaktor współpracujący z „Gazetą Grudziądzką”.
Naderwania oprawy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

803. Mars Antoni. Choroby weneryczne a życie kobiety. Wykład dla kobiet wygłoszony dnia 10. grudnia 1916. Z trzema rycinami. Lwów 1917. Nakładem Macierzy
Polskiej, s. 39, 17,5 cm, opr. wyd. brosz.
50,Zawiera obszerne informacje na temat rzeżączki i kiły, sposobów leczenia i możliwych powikłań.
Egzemplarz nierozcięty, stan dobry.

804. Szczepański Kazimierz. Jak ratować życie ludzkie? Domowy poradnik lekarski.
Lwów 1909. Nakładem Komitetu Wydawnictwa Dziełek Ludowych, s. 105, [7],
16,5 cm, opr. wyd. ppł.
80,Poradnik medyczny do użytku domowego, przeznaczony przede wszystkim dla ludności wiejskiej.
Oprócz opisów poszczególnych schorzeń i sposobów postępowania (konieczność wzywania pomocy
lekarskiej, wskazówki dietetyczne itp.), zawiera też wyłożone w prosty i obrazowy sposób ogólne
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802. S. Breyer. Lekarz domowy. 1913.
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803. A. Mars. Choroby weneryczne. 1917.

wiadomości o higienie i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych – patogeny opisane są jako niewidoczne dla oka „malutkie – ale to bardzo maluteńkie grzybki”, które wydostają się z ciała z wydzielinami. Podkreślona jest także bezwzględna konieczność izolacji chorych. Wiele z zamieszczonych porad
współcześnie brzmi kuriozalnie (zakopywanie rażonego piorunem w piasku) i mogło raczej pogorszyć
stan chorego niż przyczynić się do wyleczenia. Otarcia opr., blok poluzowany, poza tym stan dobry.

PRZYRODA. NAUKA
805. Czas. Dodatek miesięczny. Rok trzeci. Tom X. Kwiecień, Maj, Czerwiec. Kraków
1858. Czcionkami i nakładem Drukarni „Czasu”, s. [2], 696, VI, [4], 20 cm, opr.
z epoki ppł.
280,W tomie znajduje się trzyczęściowa rozprawa ornitologiczna Kazimierza hr. Wodzickiego „O jaskółkach”, ponadto w treści m.in.: Rady i zwady niewiast o wielożeństwo; O wpływie sztuk pięknych
na rękodzieła i przemysł (list Antoniego Oleszczyńskiego do hr. Andrzeja Zamoyskiego); Pierwodruk
wiersza Juliusza Słowackiego „Na monumencie druidycznym w Bretonii”; Kilka myśli względem
uregulowania stosunków włościańskich w Królestwie Polskim. Przetarcia i zaplamienia oprawy, wewnątrz stan dobry.

– O muszlach –
806. Denys de Montfort Pierre. Conchyliologie systématique, et classification méthodique des coquilles [...] Coquilles univalves, non cloisonnées. T. 2. Paris (Paryż)
1810. Chez F. Schoell, k. [2], 676, liczne ilustr. (drzeworyty, całostronicowe),
21 cm, opr. z epoki, płsk.
500,Z księgozbiorów: książąt Czetwertyńskich (pieczątka) oraz Stanisława Iwanowicza de Chaudoir
(ekslibris). Tom drugi (z 2, planowany t. 3 nigdy się nie ukazał) pracy poświęconej muszlom i ich
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805. Czas. 1858.

806. Z księgozbioru ks. Czetwertyńskich. 1810.

systematyce, obejmujący muszle jednoczęściowe, nieprzegrodowe. Każda z charakteryzowanych
muszli wyobrażona na rycinie, do której dołączono opis zawierający informacje o jej budowie, odnośniki do literatury oraz zestawienie nazw w różnych językach. Autorem jest Pierre Denys de Montfort
(1766-1820), francuski naturalista, malakolog (badacz mięczaków), znany przede wszystkim ze studiów
nad hipotetycznym istnieniem ośmiornic olbrzymich. Opr.: jasnobrązowy płsk, na grzbiecie tłocz. i złoc.
dekoracja empirowa oraz 2 skórzane szyldziki z tyt. i numeracją tomu. Na wyklejkach pap. marm., na
przedniej ekslibris heraldyczny z herbem Stanisława Iwanowicza de Chaudoir (1790-1858), francusko-rosyjskiego kolekcjonera, numizmatyka i bibliofila, urodzonego w okolicach Berdyczowa, właściciela jednej z najciekawszych i największych kolekcji numizmatów, grafik, antyków, rękopisów
i książek na Wołyniu. W jego zbiorach (ponad 40 000 jednostek) znajdowały się liczne starodruki
i rękopisy (w tym listy i dokumenty polskich władców). Na k. tyt. pieczątka heraldyczna biblioteki
książąt Czetwertyńskich (w Woronczynie lub Milanowie). Otarcia i zabrudzenia opr., na części
k. przebarwienia i zaplamienia (głównie w indeksie nazw). Poza tym stan dobry.

807. Moreux Teofil. Tajemnica bytu. I. Skąd pochodzimy? Rysunki i fotografje autora
w ogólnej liczbie 151 ilustracyj. Przekład autoryzowany. Tłumaczył inż. K[onstanty]
S[edlaczek], s. [8], 166, [2], ilustr. w tekście; acc.: tenże. Tajemnica bytu. II. Kim
jesteśmy? Rysunki i fotografje autora w ogólnej liczbie 151 ilustracyj. Przekład
autoryzowany. Tłumaczył inż. K[onstanty] S[edlaczek], s. [4], 135, [4], ilustr.
w tekście; acc.: Tenże. Tajemnica bytu. III. Gdzie jesteśmy? Rysunki i fotografje
autora w ogólnej liczbie 92 ilustracyj, s. [4], 122, [2], ilustr. w tekście; acc.: Tenże.
Tajemnica bytu. IV. Dokąd dążymy? Rysunki i fotografje autora w ogólnej liczbie
92 ilustracyj, s. [4], 128, [2], ilustr. w tekście, acc.; wszystkie poz.: Poznań [i in.]
1925. Nakład Księgarni Św. Wojciecha, 24 cm, współopr., opr. z epoki płsk z tłocz.
i złoc., górny brzeg kart barwiony, zach. okł. brosz.
400,-
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807. T. Moreux. Tajemnica bytu. 1925.
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810. Reklama czekolady Suchard. 1929.

Jedna z najbardziej poczytnych prac Teofila Moreux (1867-1954), francuskiego astronoma i meteorologa. „Jest to książka jedyna w swoim rodzaju. W czterech częściach [...] porusza tak wielkie
mnóstwo zagadnień z dziedziny kosmogonii, geologii, prehistorii, etnologii etc., że tylko człowiek
olbrzymiej zaiste erudycji i pierwszorzędnego talentu pisarskiego, jakim jest X. Moreux, mógł to
wszystko powiązać w jednolitą całość, udostępnić czytelnikom niefachowym i podać w formie niemal
felietonowej” (z przedmowy). Oprawa z epoki w szeroki brązowy półskórek, ze złoconą tytulaturą i motywem kwiatowym na grzbiecie. Na wyklejce nalepka „Księgarna-Antykwarnia A. Krawczyński Lwów”.
Ubytki skóry grzbietu i papieru na okładzinach, przetarcia oprawy, w tekście nieliczne zaplamienia,
poza tym stan dobry.

808. Schödler Fryderyk. Zasady botaniki. Podług 23-go wydania dzieła „Księga przyrody” D-ra..., zmienionego i zredagowanego przez O. W. Thomé’go, opracował
i dopełnił M[aksymilian] Heilpern. Z 281 rysunkami w tekście. Warszawa 1899.
Nakład Gebethnera i Wolﬀa, s. [4], 294, liczne ilustr. w tekście, 20,5 cm, opr.
z epoki ppł. ze złoc. napisami na grzbiecie.
180,Bogato ilustrowany podręcznik botaniki opisujący budowę i wygląd roślin, anatomię roślin, fizjologię
(odżywianie, oddychanie, wzrost, rozmnażanie) oraz klasyfikację i systematykę roślin. Nieaktualne
pieczątki i nalepki własnościowe, poza tym stan dobry.

809. Siedlecki Michał. Ryby morskie częściej poławiane na Bałtyku i północnym
Atlantyku. Gdynia 1938. Druk W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, s. 179, ilustr.
w tekście, 21 cm, opr. wyd. brosz.
60,Atlas ryb morskich popularnie poławianych w Morzu Bałtyckim i na Atlantyku. Prócz opisu poszczególnych gatunków zawiera informacje o okresach i wymiarach ochronnych obowiązujących na wodach
poszczególnych państw. Praca Michała Siedleckiego (1873-1940), zoologa, specjalisty od protozoologii,
cytologii i biologii morza. Stan bardzo dobry.
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811. Reklama papierosów Herbewo. 1937.

813. Reklama koniaku Arvine.

REKLAMY MUZYCZNE
810. [Reklama]. Suchard tango. Natchnieni dobrocią Czekolady Suchard skomponowali: Kataszek-Karasiński. Słowa: Jaha. B.m., b.r. (ok. 1929), b.w., s. 4, 32,5 cm,
opr. brosz.
80,Reklama czekolady i kakao firmy Suchard: „Kakao Suchard wszyscy piją, kakao Suchard najlepsze na
śniadanie”. Tango kompozycji Zygmunta Karasińskiego (1898-1973) i Szymona Kataszka (1898-1943).
Słowa Janusza Harnisz-Śmiechowskiego (1891-1951), poety i satyryka, autora felietonów w „Ilustrowanym Kurierze Codziennym”. Stan dobry.

811. [Reklama]. Jedyne marzenie. Foxtrott. Słowa Hen-Wey. Muzyka Ted-Rey. Kraków
b.r. [1937]. Herbewo. Herliczka-Bełdowski-Wołoszyński Zjednoczone Fabryki
Tutek i Bibułek, sztych i druk Zakładów Graficznych „Styl”, s. 4, 32,5 cm, opr.
brosz.
100,Reklama jednej z największych ówcześnie fabryk bibułek i tutek, powstałej w Krakowie w 1924 r.
z połączenia firm Rudolfa Herliczki, Władysława Bełdowskiego i Stanisława Wołoszyńskiego (od nazwisk założycieli powstała nazwa firmy). Fabryka rozwijała się bardzo dynamicznie, swoje wyroby
eksportowała do Azji, obu Ameryk, Australii i Europy. Została także odznaczona srebrnym medalem
na PWK. Słowa Henryka Wachsschlaga, muzyka Tadeusza Reinera. Okładka sygnowana: Charlie –
Karol Ferster (1902-1986), rysownik, karykaturzysta i satyryk. Przedarcia podklejone, stan dobry.

812. [Reklama]. Morwitan. Foxtrott. Słowa Hen-Wey. Muzyka Ted-Rey. Kraków b.r. [1937].
Herbewo. Herliczka-Bełdowski-Wołoszyński Zjednoczone Fabryki Tutek i Bibułek,
sztych i druk Zakładów Graficznych „Styl”, s. 4, 32,5 cm, opr. brosz.
100,Reklama jednej z największych ówcześnie fabryk bibułek i tutek (patrz poz. poprzednia). Słowa
Henryka Wachsschlaga, muzyka Tadeusza Reinera. Okładka sygnowana: Charlie – Karol Ferster
(1902-1986), rysownik, karykaturzysta i satyryk. Stan dobry.
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813. [Reklama]. Arvine. Tango. Słowa T. Ortyma. Muzyka W. Krupińskiego. Warszawa,
b.r. Litografia i sztych nut J. Konarzewski, s. 3, 33,5 cm, opr. brosz.
100,Reklama koniaku „Arvine”: „Gdy wasze życie jest smutne i szare, nęka was troska zła, wznieście
kielichy ze złotym nektarem i pijcie aż do dna!”. Słowa Tymoteusz Ortym (1898-1963), reżyser, konferansjer, impresario teatralny, autor piosenek, twórca teatru dla dzieci w Polsce. Muzyka Wiktora
Krupińskiego (1879-1951), aktora i dyrygenta, współpracownika teatrów warszawskich, m.in. Cyrulik
Warszawski i Czarny Kot. Sygnowana okładka projektu Lucjana Jagodzińskiego (1897-1971), malarza i grafika. Stan dobry.
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814. Złudzenie. Walc boston. Muzyka A. Golda. Słowa St. Ratolda. Warszawa, b.r.
(lata 20. XX w.). Nakład i własność wydawców Kuncewicz i Hofman, s. 3, 34 cm,
opr. brosz.
80,Kompozycja Artura Golda (1897-1943), kompozytora, dyrygenta i skrzypka pochodzenia żydowskiego,
twórcy orkiestr występujących m.in. w „Qui Pro Quo” oraz „Adrii”. Słowa Stanisława Ratolda
(1893-1926), śpiewaka, występujący w kabaretach lwowskich i warszawskich. Dekoracyjna okładka.
Stempel na okładce, drobne uszkodzenia krawędzi i zabrudzenia, stan dobry.

815. Mów mi ty. Shimmy-foxtrot. Piosenka wykonywana przez Hankę Ordonównę
w teatrze „Qui Pro Quo”. Słowa Willy. Muzyka S. Kataszka. Warszawa 1925.
Gebethner i Wolﬀ, s. 4, 33 cm, opr. brosz.
100,Kompozycja (Borucha) Szymona Kataszka (1898-1943), słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943): „Mów
mi ty mój ideale! Mów mi ty od dzisiaj stale!”. Dekoracyjna okładka sygnowana: „St. Dobrzyński” – Stanisław Dobrzyński (1897-1949), malarz, grafik, karykaturzysta. W okresie międzywojennym pracował dla
czołowych czasopism humorystycznych, takich jak „Kolce”, „Szpilki”, „Cyrulik warszawski”. Współpracował
także z kabaretami warszawskimi, projektując dekoracje i afisze. Pieczątka własnościowa kompozytora
Stanisława Pancerzyńskiego (1893-1988). Przedarcia podklejone, nieco przycięte, poza tym stan dobry.

816. Pod sukienką. Shimmy-foxtrot. Piosenka, która tryumfuje w nowej rewji „Perskiego
Oka” Willy. Muzyka K. Oberfelda. Warszawa, Ryga 1926. Edition J. Altschuler, s. 3,
31,5 cm, opr. brosz.
90,„Wielki sukces Z. Pogorzelskiej i E. Bodo z teatru „Perskie Oko”. Słowa Andrzeja Własta (1895-ok.
1943): „Co pani ma tam pod sukienką? Co chowasz pod zasłoną cienką?”. Nuty Kazimierza Jerzego
Oberfelda (1903-1945), polskiego kompozytora muzyki rozrywkowej i filmowej, pracującego głównie we
Francji. Dekoracyjna okładka sygnowana: „St. Dobrzyński” – Stanisław Dobrzyński (1897-1949), malarz,
grafik, karykaturzysta. Wpis własnościowy. Egz. po konserwacji, karty przycięte, poza tym stan dobry.

817. Mary Lou. Słowa Andrzeja Własta. Muzyka A. Lymana, G. Waggnera
i J. R. Robinsona. Warszawa, Ryga 1927. Edition J. Altschuler, s. 4, 32 cm, opr.
brosz.
100,Jeden z wielkich przedwojennych przebojów, wykonywany przez Eugeniusza Bodo, Tadeusza Olszę,
Witolda Rolanda i Henryka Warsa (chór „Jazz Singers”). Słowa polskie Andrzeja Własta (1895-ok.
1943): „Mary Lou, Mary Lou, szukam cię tam i tu...”. Kompozycja Abe Lymana i J. Russela Robinsona.
Pieczątka składu nut Leona Idzikowskiego. Stan dobry.

818. Warszawa – Tokio. Ja chcę tak, jak Orliński. Fox-trot. Wielki sukces teatru
„Olimpia”. Wykonywane przez Walerję Dobosz Markowską. Słowa Nela. Muzyka
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815. Okładka proj. S. Dobrzyńskiego. 1925.

816. Przebój Pogorzelskiej i Bodo. 1926.

817. Mary Lou. 1927.

818. Sukces polskiego lotnika. 1927.

Miszczaka. Warszawa b.r. [1927]. Wydawnictwo „Lira Polska”. Skład główny Gebethner i Wolﬀ. Lit. J. F. Konarzewski i J. Mękarski, s. 3, 34,5 cm, opr.
brosz.
120,Piosenka upamiętniająca przelot wybitnego polskiego pilota Bolesława Orlińskiego (1899-1992)
w 1926 r. z Warszawy do Tokio (wraz z mechanikiem Leonardem Kubiakiem), za który nagrodzony
został cesarskim Orderem Wschodzącego Słońca. Słowa Jerzego Nela (1902-1956), scenarzysty i autor wielu przebojów okresu międzywojennego. Muzyka Władysława Miszczaka. Dedykowane w druku
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820. Teatr „Perskie Oko”. 1929.

822. Sukces filmowy J. Smosarskiej. 1930.

Walerii Dobosz-Markowskiej (1887-1982), śpiewaczce teatrów lwowskich i warszawskich, m.in. teatru
„Olimpia”, gdzie w latach 1926-1927 wystawiono przedstawienie „Lot Warszawa-Tokio”. Dekoracyjna,
sygnowana okładka, projektu Lucjana Jagodzińskiego (1897-1971), malarza i grafika. Stan dobry.

819. Marusia. Pieśń – tango. Słowa Kazimierza Brzeskiego. Muzyka Aleksandra
Piotrowskiego. Warszawa 1929. Wydawnictwo „Lira Polska”. Lit. J. Konarzewski,
s. 5, 35 cm, opr. brosz.
120,Na pierwszej stronie odręczna dedykacja kompozytora: „Wielce utalentowanej p. Helenie Kamińskiej
z prośbą śpiewania. Aleksander Piotrowski Warszawa 28/XII 1928”. Aleksander Piotrowski (pseud.,
właśc. Abraham Pietrow; 1870-1938), kompozytor pochodzenia żydowskiego, przed I wojną światową związany z kabaretami rosyjskimi, od 1918 r. pracujący dla teatrów warszawskich (m.in. Qui Pro
Quo). Helena Kamińska (1896-1970), tancerka, śpiewaczka, aktorka, w latach 30. związana z teatrami
warszawskimi (z Piotrowskim współpracowała w Teatrze Stołecznym). Słowa Kazimierza Brzeskiego
(ok. 1905-ok.1944). Brak okładki – zamiast niej karta z dedykacją. Po konserwacji, przedarcia podklejone, zabrudzenia, poza tym stan dobry.

820. Spotkamy się na Nowym Świecie. Muzyka Z. Karasińskiego i S. Kataszka. Słowa
Willy. Warszawa 1929. Nakład i własność Gebethnera i Wolﬀa. Lit. J. F. Konarzewski i J. Mękarski, s. 4, 32 cm, opr. brosz.
100,„Popularna piosenka śpiewana w „Perskiem Oku” przez Zulę Pogorzelską i Wł. Szczerbiec-Macherskiego”. Poz. 63 z serii: „Co śpiewa Warszawa. Ulubione piosenki z repertuaru teatrów „Perskie
Oko” i „Qui Pro Quo”. Słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943): „Spotkamy się na Nowym Świecie, dla
ciebie tam mieszkanko mam...”. Muzyka Zygmunta Karasińskiego (1898-1973) i Szymona Kataszka
(1898-1943). Na okładce fotografia siedziby teatru „Perskie Oko” na Nowym Świecie 63 w Warszawie.
Po konserwacji (przedarcie podklejone), zabrudzenia.

821. Najsłodszy całus. Tango. Ostatni przebój Konrada Toma w teatrze „Qui Pro Quo”.
Słowa Oldlena. Muzyka J. Petersburskiego. Warszawa 1929. Nakład i własność
F. Grąbczewskiego, s. 4, 32,5 cm, okł. brosz.
80,-
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823. Mały gigolo. 1930.
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825. Gdzie te oczy ukochane. 1931.

„Wielki sukces Konrada Toma w teatrze „Qui Pro Quo”. Słowa Juliana Tuwima (1894-1953), muzyka Jerzego Petersburskiego (1895-1979). Dekoracyjna okładka sygnowana „JR” – Jerzy Radlicz
(1901-1938), rysownik i grafik, kierownik artystyczny wydawnictw Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Stan dobry.

822. Płomienne serca. Ostatni sukces Jadwigi Smosarskiej w filmie dźwiękowym „Na
Sybir”. Słowa Hemara. Muzyka H. Wars. Warszawa 1930. Gebethner i Wolﬀ.
Zakłady Graficzne B. Wierzbicki. Lit. J. Konarzewski. Sztych W. Kościesza, s. 4,
31,5 cm, opr. brosz.
80,Piosenka z filmu (początkowo niemego, udźwiękowionego w 1937 r.) pt. „Na Sybir”, z Jadwigą Smosarską (której zdjęcie znalazło się na okładce) oraz Adamem Brodziszem w rolach głównych. W filmie
wykonywana przez Tadeusza Faliszewskiego. Słowa Mariana Hemara (1901-1972), muzyka Henryka
Warsa (1902-1977). Dekoracyjna okładka sygnowana „Jerzy Radlicz” – Jerzy Radlicz (1901-1938),
rysownik i grafik. Pieczątka własnościowa kompozytora Stanisława Pancerzyńskiego (1893-1988).
Po konserwacji, przycięte (z niewielką stratą tekstu), stan dobry.

823. Mały gigolo. Czarujące Tango z teatru „Qui Pro Quo”. Słowa Harrymana. Muzyka L. Casucci. Warszawa, Ryga 1930. Edition J. Altschuler, s. 4, 33,5 cm, opr.
brosz.
90,Wielki przebój, wykonywany m.in. przez Tadeusza Faliszewskiego, pochodzący z rewii „Dookoła
Bartel” w teatrze „Qui Pro Quo”. Słowa w tej wersji („Mały gigolo, śliczny gigolo, tańczy co noc na
dancingu”) Mariana Hemara (1901-1972). Kompozycja Leonella Casucciego (1885-1975) – „Mały
gigolo” to jego największy, światowy przebój. Dekoracyjna okładka sygnowana monogramem. Wpis
własnościowy, pieczątka, stan dobry.

824. Ja Pana znam, to Pan właśnie. Foxtrot. Słowa Miry Wereszczyńskiej. Muzyka
Czesława Żaka. Warszawa 1930. Skład główny Gebethner i Wolﬀ. Lit. J. Konarzewski, s. 3, 32,5 cm, opr. brosz.
90,-
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826. Okładka proj. L. Jagodzińskiego. 1932.

828. Szczepko i Tońko. 1937.

Słowa Miry Wereszczyńskiej (1896-1955), dyrygentki współpracującej z licznymi teatrami warszawskimi, pianistki i kompozytorki: „Jedną z większych plag to są orgie blag...”. Muzyka Czesława Żaka
(1895-1959), kompozytora (ucznia K. Szymanowskiego i G. Bacewicz). Dedykowane w druku Janinie
Krzywickiej. Dekoracyjna okładka sygnowana monogramem „CK”. Stan dobry.

825. Gdzie te oczy ukochane. Tango. Słowa Eufemjusza Jar’a. Muzyka Aleksandra
Jaszczyńskiego. Warszawa 1931. Skład główny Gebethner i Wolﬀ. Lit. J. Konarzewski. Sztych W. Kościesza, s. 3, 32 cm, opr. brosz.
90,Słowa Antoniego Jaksztasa (1910-1933), aktora wileńskiego, autora tekstów licznych piosenek, piosenkarza i konferansjera: „Gdzie te oczy ukochane? Gdzie te usta całowane?”. Muzyka Aleksandra
Jaszczyńskiego (1901-1961), kompozytora muzyki tanecznej, w latach 30. pracującego w Wilnie.
Dekoracyjna okładka sygnowana (Lucjan Jagodziński?). Piosenka wykonywana w okresie międzywojennym m.in. przez Mieczysława Fogga. Pieczątka własnościowa, zabrudzenia, przedarcia podklejone (po konserwacji).

826. Pozostań ze mną. Tango. Słowa Bob’a. Muzyka A. Jaszczyńskiego. Warszawa
1932. Skład główny Gebethner i Wolﬀ. Lit. J. Konarzewski, sztych. W. Kościesza,
s. 4, 32,5 cm, opr. brosz.
100,Słowa Stefan Bober, autor tekstów, piosenkarz, muzyk jazzowy, współpracownik Alberta Harrisa. Muzyka Aleksandra Jaszczyńskiego (1901-1961), kompozytora muzyki tanecznej, w latach 30. pracującego
w Wilnie. Aranżacja Izydora Szabsaja (1908-?). Sygnowana okładka, projektu Lucjana Jagodzińskiego
(1897-1971), malarza i grafika. Pieczątka i wpis własnościowy. Po konserwacji, stan dobry.

827. Umówiłem się z nią na dziewiątą... Tango. Wielki przebój z filmu „Piętro wyżej”.
Słowa: E. Schlechter. Muzyka: H. Wars. Warszawa 1937. Editions „Nowa scena”.
Sztych K. Drzewiecki, s. 4, 33,5 cm, opr. brosz.
90,„Wielki przebój z filmu „Piętro wyżej” – Umówiłem się z nią na dziewiątą (piosenka zakochanego speakera). Tango” – słowa Emanuel Schlechter (1904-1943), muzyka Henryk Wars (1902-1977).
Po konserwacji, przedarcia podklejone, stan dobry.
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828. Będzie lepiej. Fox-trot. Szczepko i Tońko w filmie „Będzie lepiej”. Muzyka H. Wars.
Słowa E. Schlechter. Warszawa 1937. Wydawnictwo „Nowa scena”. Sztych
K. Drzewiecki, s. 4, 31,5 cm, opr. brosz.
80,Wielki przebój z filmu „Będzie lepiej” z 1936 r., w reżyserii Michała Waszyńskiego, z Kazimierzem
Wajdą (Szczepkiem) i Henrykiem Vogelfangerem (Tońkiem) w rolach głównych. Słowa Emanuel
Schlechter (1904-1943): „Jeszcze dzień, jeszcze dwa, wszystko na tym świecie granice ma. Było
nam źle, to będzie lżej. Jutro będzie lepiej, ok”. Muzyka Henryk Wars (1902-1977). Po konserwacji,
zabrudzenia, stan dobry.

829. Florita. Tango-bolero. Największy przebój sezonu 1937 na bal „Warszawa Swej
Politechnice”. Muzyka Z. Lewandowskiego. Słowa Zb. Maciejowskiego. Warszawa
1937. Nakładem Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej. Skład główny Gebether i Wolﬀ, s. 3, 32,5 cm, opr. brosz.
100,Słowa Zbigniewa Maciejowskiego (1912-1980), autora tekstów i kompozytora, autora piosenki „Chryzantemy złociste”: „Florito, twoje usta to kwiat, co aksamitne płatki ma”. Muzyka Zygmunta Lewandowskiego (1908-1976), kompozytora i autora tekstów, założyciela w 1933 r. pierwszego w Polsce
teatrzyku studenckiego. Dedykowane w druku Jerzemu Rudnemu, komisarzowi balu „Warszawa Swej
Politechnice”. Pieczątka własnościowa, zapiski. Po konserwacji, stan dobry.

830. Porucznik jazdy. Piosenka – fox. Generałowi Bolesławowi Wieniawie-Długoszowskiemu. Muzyka T. Müller. Słowa W. Robert. Warszawa 1938. Gebethner & Wolﬀ.
Lit. H. Imielski, s. 3, 33 cm, opr. brosz.
100,Muzyka Tadeusza Artura Müllera (1893-1960), kompozytora muzyki tanecznej, dyrygenta, pianisty,
pracującego we Lwowie i Warszawie (autora zakazanej przez hitlerowców piosenki „Ukochana
ja wrócę”). Słowa Wacław Gebethner (1899-1959), ze znanej rodziny księgarzy, lekkoatleta: „Porucznik jazdy, miły ten szaławiła, co dzisiaj jest tu, a jutro tam. Dziś razem z dziewczyną, jutro sam”.
Dekoracyjna okładka sygnowana: „Kotkowska 38”. Po konserwacji, stan dobry.

831. Lambeth Walk. Najnowszy taniec wykonywany z olbrzymim powodzeniem przez
Eugeniusza Bodo i Alicję Halamę w teatrze „Wielka Rewia”. Słowa polskie Andrzej
Włast. Muzyka Noel Gay... Warszawa 1939. Wydawnictwo „Fermata”. Sztych
J. Rynczak, s. 4, 34,5 cm, opr. brosz.
120,Wielki przebój europejski końca lat 30. XX w., pochodzący z musicalu „Me and my girl” (premiera
w Londynie w 1937 r.), następnie spopularyzowany dzięki brytyjskiemu filmowi z 1939 r. Muzyka Noel
Gay (1898-1954), polskie słowa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943): „W Londynie radio gra i brzmi
co dzień melodia ta...”. Na okładce fotografia Eugeniusza Bodo, wykonującego taniec wraz z Alicją
Halamą (jedną z legendarnych sióstr Halama). Na s. 4 instrukcja „Jak tańczyć Lambeth Walk?
Najłatwiejszy! Najweselszy! Najmodniejszy!”. Pieczątka własnościowa. Po konserwacji, drobne
zabrudzenia, stan dobry.
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INDEKS

INDEKS
(zestawiły Katarzyna Chmielewska i Joanna Kunigielis)

Aa Pieter van der 141
Ac Rob d’ 252
Adam Ernest 86
Adam Jean Victor 189, 190
Afanasjew Jerzy 490
Ajdukiewicz Zygmunt 245
Albertrandy Jan Chrzciciel 311
Albrecht Johann Günther 10
Alexandre Arsène 753
Alpiński Jan 565
Ammirato Scipione 53
Anders Karol 280
Andriolli Michał Elwiro 616, 652,
771
Antoniewicz Jan Bołoz 729
Antoniewicz Włodzimierz 583
Araszkiewicz Feliks 730
Arct Michał 563
Arnout Jean Baptiste 190
Artois Prosper-Honoré de 680
Aschenbrenner Henryk 244, 261
Askenazy Szymon 439
Asnyk Adam 584
Auderska Halina 487
Auer Karol 155-157, 174, 610
August II Mocny 103
August III Wettyn 62, 63, 140,
172, 173
Aulich Stanisław 308
Aussert Jean d’ 60
Babiński Michał 717
Bachstrom Jan Fryderyk 1
Badowski Tytus Daniel 90
Bagge af Berga Bengt 120
Bagiński Henryk 267
Bailly Rosa 763
Bajan Jerzy 463
Balzer Oswald 85
Bałaban Tadeusz 330
Banzelius Erik Młodszy 46

Barabasz Stanisław 585
Baranowska Maria 721
Barcz Bolesław 313, 410
Bartłomiejczyk Edmund 405,
663, 689
Bartoszewicz Julian 244
Bartynowski Władysław 455
Batowski Zygmunt 731
Baykowski Juliusz 491
Bazin Charles Louis 251
Beauplan Wilhelm le Vasseur
de 103
Beck Józef 381
Bednarski Mateusz 638-640
Bełdowski Władysław 811, 812
Bełza Władysław 570
Bennett Harriet Mary 575
Béranger Pierre-Jean de 492
Berbecki Leon 407
Berendt Nathanael 8
Berent Wacław 493
Berger Gottfried Daniel 147-150
Berman Mieczysław 383
Bernacki Ludwik 264, 270, 732
Berson Jan Stanisław 316
Białkowski Leon 302
Białoszewski Miron 494
Bidou Henry 327
Biegański Bogusław 200, 282285
Bielski Joachim 759
Biernat z Lublina 732
Bierut Bolesław 653
Biesiedowskij Grigorij 318
Biesiekierski Antoni 65
Biliński Leon 319
Blaeu Joan 111, 115
Blarenberghe Louis-Nicolas van
25
Błocki Włodzimierz 255
Błok Aleksandr 495

Błotnicka-Bandychowa Stanisława 766
Bober Stefan 826
Bobowski Józef 619
Bobrowicz Jan Nepomucen 307
Bobrowski Stefan 74
Bocheński Roman 421
Bodenehr Gabriel II 143, 170
Bodo Eugeniusz 831
Bogacki Stanisław 675
Bogatko Kazimierz 65
Bogusław XIV Młodszy Gryfita
112
Bolesław Chrobry 181
Borasta Grzegorz Wawrzyniec
35
Boratyński Wacław 352
Borkowska Aleksandra z d. Chomętowska 518
Bornholtz Tadeusz 571, 572
Bose Ernst Gottlob 12
Brandt Władysław 421
Braun Georg 142, 151, 152,
154, 162, 170
Braunen Krzysztof Henryk 62
Brensztejn Henoch 279
Breyer Stanisław 802
Brion de La Tour Louis 106
Brodziński Kazimierz 496
Broniewski Władysław 497, 488
Bruchnalski Wilhelm 96
Brückner Aleksander 320, 321
Brué Adrien Hubert 128
Brydak Jędrzej 153
Brzeski Kazimierz 819
Buczyński Grzegorz 348
Buczyński Józef 66
Bułhak Jan 412, 648, 733
Bułhak Janusz 655
Bystroń Jan Stanisław 322, 725

INDEKS

Campanella Angelo 182
Campe Friedrich 192-194, 196
Canal Giovanni Antonio (zw. Canaletto) 243
Carandelot Etienne 60
Casali Giovanni Battista 3
Cassini Giovanni Maria 109
Casucci Leonello 823
Cellarius Andreas 4
Cetner Antoni Józef 5
Cetnerowa Anna z d. Krasicka 5
Cetnerowie, ród 5
Châtelain Henri Abraham 102,
152
Châtelain Zacharias 152
Chaudoir Stanisław Iwanowicz
de 806
Chiakor Jerzy 311
Chlebowski Antoni 675
Chłapowski Kazimierz 768
Chłędowski Adam Tomasz 430,
633
Chłędowski Kazimierz 93
Chodowiecki Daniel 734
Chodźko Ignacy 616
Chodźko Leonard 323, 382, 526
Chodźko Olimpia 323
Cholinus Maternus 51
Chomicz Witold 467
Chopin Fryderyk 476
Choromańska Aleksandra 513
Choromański Michał 513
Chrzanowscy, ród 435
Chrzanowski Ignacy 561
Chudek Józef 94, 95
Chwalewik Edward 272
Ciano Galeazzo 83
Ciechomski Józef Kalasanty 354
Ciechomski Wojciech 354
Cieślewski Tadeusz syn 663
Coeck Gerard 111
Conring Hermann 36
Coquereau Félix 190
Corneille Pierre 557
Coronelli Vincenzo Maria 119
Cosmerovio Matteo 116
Cotty Jan 216
Coypel Antoine 31
Croiset Jean 6
Custos Dominicus 179
Cyfrowicz Leon 417, 418
Cyfrowiczówna Emilia 573
Cyngott Marian 280
Czaczko Zdzisław 581
Czajkowska Maria 536
Czajkowski Józef 255

Czajkowski Michał 174, 333
Czajkowski Stanisław 255
Czapski Bronisław 280
Czartoryski Adam Jerzy 466,
526
Czartoryski Władysław 526
Czech Tomasz 22
Czempiński Jan Baptysta 30
Czernecki Jan 467
Czerniewiczowa Zofia 567
Czernik Stanisław 533
Czetwertyńscy, ród 806
Czyżewski Jan 71
Dahlbergh Erik Jönsson 184
Dandeleux Pierre-Léonard 680
Dawski Stanisław 204
Dąbkowski Przemysław 85
Dąbkowski Witold 343, 344
Dąbrowska Maria 498, 499
Dąbrowski Henryk 222, 223
Dąbrowski Jan Henryk 439
Dąbrowski Marian 272
Decker Paul Młodszy 172
Delamarche Charles-François
108
Delaveaux Ludwik 587
Delisle Guillaume 121, 124
Dellon Charles 14
Dembińska Jadwiga 567
Demolins Edmond 324
Denys de Montfort Pierre 806
Deskur Bronisław 421
Desmaisons Émile 251
Desnos Louis Charles 106
Dietlab Dieter 197
Dittel Włodzimierz 506
Dmochowski Franciszek Ksawery 500
Dmochowski Franciszek Salezy
500
Dmowski Roman 325, 433
Dobosz-Markowska Waleria 818
Dobrowolski Antoni Bolesław
726
Dobrowolski Stanisław Marian
326
Dobrowolski Stanisław Ryszard
665
Dobrzański Jan 89, 632
Dobrzyński Stanisław 815, 816
Dolańska Zofia 277
Doliński Janusz 744
Doliński Jarosław 418
Domeyko Ignacy 526
Doroszenko Piotr 338
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Dorys Benedykt Jerzy 691
Drecki Emilian 500
Drohojowski Stanisław 588
Drummond de Melfort Louis
Hector 25
Drymmer Wiktor Tomir 401
Duch Bronisław 472
Ducraine Halka (właśc. Anna
Jadwiga Hulewicz) 327
Dümler Władysław 244
Dunin-Borkowski Sławomir 487
Dunin-Wąsowicz Anna z d. Tyszkiewicz 166, 167
Durand Godefroy 168
Durvand Lucien 274
Duvivier Ignace 166, 167
Dymiczewski Jakub 71
Dymitr (Daniił Sieczenow) 33
Dziewulski Eugeniusz 597
Dzwonkowski Włodzimierz 330,
412
Eckartshausen Karl von 566
Egiersdorﬀ Włodzimierz 764
Eiger Władysław 411
Ejsmond Julian 769
Eljasz-Radzikowski Stanisław
589
Eljasz-Radzikowski Walery 444,
455, 589, 614
Engelbrecht Martin 172
Englert Juliusz Ludwik 84
Esterházy Ferenc 68
Estreicher Stanisław 622
Ettmayer d’Adelsburg Andrzej
619
Fabijański Erazm 650
Fajans Maksymilian 140, 161,
171, 178, 247, 248
Fangor Wojciech 735
Farinati Orazio 201
Ferster Karol 811, 812
Fiedler Arkady 727
Fierla Gustaw 748
Fijałkowska Zofia 663
Filipkiewicz Stefan 255
Filipowicz Augustyn 5
Finkel Ludwik 369
Fleischmann Andreas 196
Flisak Jerzy 224
Florin (Florinus) Franz Philipp 7
Florkowski Józef 64
Flott Christoph von der 52
Fontana Giambattista 179
Fortia d’Urban de, ród 31

352
Franciszek Józef I Habsburg 332
Franklin Henry A. 568
Frantz Wiktor 574
Freudenhamer Jerzy 111
Friedlein Daniel Edward 738
Froń Józef 770
Frycz Karol 255
Fryderyk I Wilhelm Hohenzollern 37
Fryderyk II Wielki Hohenzollern
114
Gadomski Jan 468
Gaj Jacek 256
Gałczyński Konstanty Ildefons
502, 503
Garczyński Stefan 526
Garlej Tadeusz 133
Garliński Bohdan 736
Garnysz Maciej Grzegorz 64, 67
Gawroński Franciszek Rawita
333
Gay Noel 831
Gąsiorowski Wacław 504
Gebethner Wacław 830
Gernsdorff Erasmus Leopold
von 62
Gerson Wojciech 244, 444, 693
Gerstmann Teofil 643
Gibiński Stanisław 225
Gielniak Józef 202-204
Gierymski Maksymilian 751
Gieysztor Aleksander 94
Giller Agaton 421
Girs Anatol 313, 410
Giżycki Jan Marek 620
Glaser Johann Louis 667
Glassbach Christian Beniamin
107
Gliszczyński Hipolit 421
Gliwa Stanisław 408
Gloger Zygmunt 334, 771
Gładysz Ludwik 802
Gnatowski Jerzy 226
Godlewski Wacław Jan 252
Godlewski Zbigniew 792
Goebbels Joseph 329
Goethe Johann Wolfgang von
505
Gold Artur 814
Goldberg Chaim Leib 205
Goliński Jan 335
Gołoś Andrzej 476, 477, 480-483
Gomulicki Juliusz Wiktor 94
Gorczyński Adam 610
Gosse Nicolas 292

INDEKS

Goszczyński Seweryn 506, 507,
526
Gościński Władysław 159
Gottlieb Maurycy 737, 754
Gotz Marceli 130
Góra Barbara 630
Górski Konstanty 669
Grabiec Józef 337
Grabowiecki Edward 404
Grabowski Ambroży 338
Grabowski Ignacy Stanisław 323
Grabowski Jerzy 646
Grabowski Stanisław 464
Grabowski Wojciech 771
Grandville (właśc. Jean Ignace
Isidore Gérard) 492
Gratta Franciszek Młodszy 176
Gresset Jean-Baptiste-Louis 271
Grochowski Jan 16
Grodecki Wacław 98
Grodek Ernest 634
Gröll Michał 28
Gronowski Tadeusz 714, 793
Grońska Maria 750
Groszyński Kazimierz Henryk
626
Grott Teodor 255
Grottger Artur 415, 729
Grüner Christoph Sigismund 13
Guarnieri Lyno 339
Gulczyński Eugeniusz 621
Gumowski Jan Kanty 253
Gumowski Marian 303, 304
Gupieniec Anatol 39
Gurowski Aleksander 47
Gutterwitz Andreas 38
Gwagnin Aleksander 42
Haecker Emil 415
Hahn Wiktor 85
Haimberger Anton 89
Halama Alicja 831
Haller Józef 388
Hamberger Georg Erhard 9
Handelsman Marceli 400
Hanus Czesław 472
Harnisz-Śmiechowski Janusz
810
Harris Albert 676, 677
Hartwig Edward 286-289, 655
Hasior Władysław 282, 287
Hassbargen Hermann 681
Hauke Jan Maurycy 425
Hauke-Bosak Józef 421
Hauman Filip 19
Heideloﬀ Nicolaus 196

Heidrich Andrzej 655
Heilpern Maksymilian 808
Helmolt Hans 340
Helwig Martin 115
Hemar Marian 508, 509, 822,
823
Henryk I (III) Walezy 311
Henryk I Brodaty 50
Herberstein Siegmund von 98,
162
Hering Jacob 186
Herkner Władysław 491
Herliczka Rudolf 811, 812
Herling-Grudziński Gustaw 357
Heyduk Adolf 591
Hitler Adolf 329
Hlond August 567
Hładki Jadwiga 663
Hniłko Antoni 694
Hoefnagel Joris 151
Hoesick Ferdynand 590
Hoﬀman Jan 16
Hoﬀman Jerzy 541
Hoﬀman Marek 307
Hoﬀmann Johann 50
Hogenberg Franz 142, 151, 152,
154, 162, 170
Holewiński Jan 771
Holzgethan Georg 89
Homann Johann Baptist 101,
105, 114, 121, 122, 126, 144,
145, 186
Homann Johann Christoph 126
Hondius Henricus 112
Hondius Wilhelm 175
Hooghe Romeyn de 176
Hoorn Simon van 125
Hornicki Teofil 688
Horzyca Wilam 501
Hoszowski Konstanty 305
Hozjusz Stanisław 51
Hruby Józef 497
Hulewicz Jerzy 493
Hurban-Vajanský Svetozár 591
Husarski Wacław 400
Husarzewski Antoni 17
Ignacy Loyola, św. 43
Illinicz-Zajdel Ludomir 652
Iłłakowiczówna Kazimiera 510,
511
Ipohorski-Lenkiewicz Zygmunt
342
Iwaszkiewicz Jarosław 512, 663
Iwiński Józef 787

INDEKS

Jabłczyński Feliks 206
Jachowicz Eryk 652
Jackowski Tadeusz 256
Jadwiga Andegaweńska, św.
449
Jadwiga Śląska, św. 50
Jagodziński Lucjan 25, 813, 818,
826
Jahoda Robert 270, 313, 434,
522
Jaillot Alexis Hubert 118
Jäkl Marceli 618
Jaksztas Antoni 825
Jakubowska Zofia 645
Jan II Kazimierz Waza 35, 37,
175, 459
Jan III Sobieski 23, 44, 99, 118,
119, 176, 191, 338
Jan Kanty, św. 39
Jan Paweł II, św. 281
Janik Michał 373
Janiszewski Ignacy 66
Janiszewski Michał 133
Jankowski Adolf 343
Jankowski Edmund 773
Jankowski Roman 280
Jankowski Stanisław 653, 655
Janowski Aleksander 656
Janowski Józef Kajetan 344
Janowski Stanisław 227
Janssonius van Waesberge Joannes 112, 120
Januszkiewicz Eustachy 526
Jarmund Stanisław 421
Jaroszyński Jan 412, 590
Jarowiecki Jerzy 629-631
Jaszczyński Aleksander 825, 826
Jaworowska Aniela 645
Jaworowski Jerzy 499
Jaworski Franciszek 422
Jełowicki Aleksander 345
Jenike Ludwik 505
Jezierski Józef 690
Joanna d’Arc, św. 375
Jolowicz Józef 740
Kabatnik Teodor 675
Kaczkowski Kajetan 64
Kaden-Bandrowski Juliusz 346
Kadłubowski Ludwik 271
Kalicki Witold 608, 677
Kalina Piotr 580
Kaliński Emil 78, 79
Kallenbach Henryk Wilhelm 632
Kallenbach Józef 265
Kamieński Antoni 426

Kamińska Helena 819
Kamiński Aleksander 478
Kamiński Julian Aleksander 635
Kamiński Zygmunt 165, 228
Kamocki Stanisław 255
Kanarek Eliasz 254
Kantor Adolf 261
Karamzin Nikołaj 348
Karasiński Zygmunt 810, 820
Karczewski Wincenty Roch 48
Karniewski Adam 66
Karol IX Sudermański Waza 38
Karol X Gustaw Wittelsbach 35,
36, 41
Karpińska Helena 271-273
Karyłowski Tadeusz 594
Kasprowicz Jan 513, 543
Kasprowicz Maria 513
Kataszek Szymon 810, 815, 820
Kencbok Bronisław Sylwin 350
Kiersnowski Ryszard 488
Kiewnarska Elżbieta 793
Kijankowski Kajetan 27
Kilian Philip Andreas 172
Kilian-Stanisławska Janina 763
Kiliński Jan 20, 351
Kipling Rudyard 269
Kisiel Wincenty 262
Kisielewski Józef 352
Kitchin Thomas 110
Klaczko Julian 353
Kleinberg Wilhelm 275
Klejnot-Turski Józef 692
Klemensiewicz Zygmunt 272
Kłosiewicz Romuald 691
Knothe Jan 653
Koberger Anton 97, 163
Koch Gottfried 68
Kolberg Juliusz 129
Kolberg Oskar 693
Kołder Władysław 789
Kołoniecki Roman 95
Kon Leon 280
Konarska-Słonimska Janina
207, 208, 663
Konarski Stanisław 500
Konieczny Włodzimierz 606
Konopnicka Maria 91, 575
Kopczyńska-Sadowska Krystyna
576
Kopera Feliks 373
Korab-Laskowski Roman 514
Korboński Stefan 358
Korczyński Kasjan 26
Korotyński Władysław Rajnold
359

353
Korycińscy, ród 305
Korzeniowska Wanda 209
Korzon Tadeusz 361, 362, 468
Kosianowski-Lorenz Władysław
408
Kosiński Roch 651
Kossak Juliusz 229, 230, 444,
496, 525, 771
Kossak-Szczucka Zofia 515, 622
Kossecki Mateusz 64
Kościuszko Tadeusz 16, 18, 20,
21, 191, 245, 456, 570
Kotarbiński Janusz 596
Kotarbiński Miłosz 534
Kowalewski Andrzej 790
Koźmian Andrzej Edward 364,
365
Kragen Wanda 559
Krasiccy, ród 5, 27
Krasicka Eleonora z d. Rzewuska 27
Krasicki Ignacy 28, 270
Krasicki Jerzy 23
Krasińska Elżbieta z d. Branicka
516
Krasiński Zygmunt 516, 518
Krasnodębska-Gardowska Bogna 210, 663
Kraszewski Józef Ignacy 256,
517, 623
Kraushar Aleksander 366, 659
Krček Franciszek 96
Kromer Marcin 42, 51
Kronbach Emanuel 609
Krotoski Kazimierz 696
Kruczkowski Łukasz 258
Kruczkowski Sylwester Korwin
306
Krupiński Karol 197
Krupiński Wiktor 813
Kruszewski Ignacy Marceli 367
Kruszyński Tadeusz Pomian
697, 744
Krywult Aleksander 216
Krzeptowski Jan „Sabała” 605
Krzywicka Janina 824
Kubala Ludwik 368, 369
Kubas Martin Jacob 9
Kucharski Henryk Korab 370
Kühn Karl Gottlob 29
Kühnel Antoni Artur 776
Kujawski Kazimierz 799
Kukiel Marian 371
Kuksz Kazimierz 517
Kulczycki Włodzimierz 90
Kulesza Jan 63
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Kulisiewicz Tadeusz 211
Kulmus Johann Adam 11, 29
Kulwieć Kazimierz 393
Kunzek Henryk 255
Kurkiewicz Jan 678
Kurowski Józef Szymon 251
Kurzątowski Jan 501
Kutrzeba Stanisław 684
Kwiatkowski Eugeniusz 372
Lalewicz Walenty Maciej 441
Lam Stanisław 269, 406
Langiewicz Marian 74, 77
Lasiński Aleksy Leszek 318
Lasocki Wacław 373
Laurie Robert 110
Lauro Giacomo 183
Laver James 254
Lažanský Leopold 619
Lebreton Jules 567
Lechoń Jan 400
Lelewel Joachim 374, 397, 526,
634
Lem Stanisław 519-521
Lenartowicz Teofil 525
Lengren Zbigniew 231
Lesser Aleksander 261
Leszner Tadeusz 766, 767
Lewaltowie-Jezierscy, ród 302
Lewandowski Zygmunt 829
Lewicka-Kamińska Anna 273
Libelt Karol 375
Libicki Konrad 399
Lieutaud Joseph 30
Limanowski Bolesław 376, 421,
699
Lipiński Wacław 313, 326, 377,
400
Lipska Helena 272
Llanta Jacques François Gauderique 251
Lorentowicz Jan 522, 523
Lubin Eilhard 112
Ludwik XIV Burbon 31
Ludwik XV Burbon 274
Ludwika Maria Gonzaga 177
Luillier 14
Luiza Pruska 292
Lyman Abe 817
Łappo Iwan 378
Łęski Adam 514
Łomnicki Tadeusz 541
Łopaciński Hieronim 730
Łoś Wincenty 379
Łoziński Władysław 380, 634

INDEKS

Łubieński Władysław 32
Łuckiewicz Stanisław 764
Łukasiewicz Julian 465
Łukaszewski Ksawery 564
Łukomski Stanisław 386, 454,
525
Łuniński Ernest 741
Machek Emanuel 85
Maciejowski Zbigniew 581, 829
Mackiewicz Stanisław, pseud.
Cat 381
Madeyski Andrzej 645
Madżarski Jan 290
Magnus Karol 197
Mailly d’Haucourt Louis-Marie
de 25
Maire François Joseph 117
Malczewska Maria 232
Malczewski Jacek 232
Malczewski Stanisław 16
Malewski Franciszek 526
Malewski Ignacy 198
Maliszewski Edward 723
Mallian Julien de 524
Malte-Brun (właśc. Bruun Malte)
Konrad 382
Malus Mieczysław 314
Małecki Antoni 85
Manteuﬀel Edward 663
Marcinkowski Zdzisław 412, 687
Marconi Henryk 246
Maria Leszczyńska 274
Maria Teresa Habsburg 68
Mark Bernard Ber 383
Markowska Wanda 577
Markowski Bolesław 443
Mars Antoni 803
Masjutin Wasilij 495
Matejko Jan 444, 741, 758
Matusiak Stanisław 574
Mączyński Józef 695
Mehnert Klaus 384
Mehoﬀer Joseph Edler von 617
Mehoﬀer Józef 749
Merian Matthäus 113
Messyng Aleksander 652
Męcina-Krzesz Józef 570
Męckicki Rudolf 56-59, 61, 570
Miączyński Bolesław 792
Mich Stanisław 764
Michalski Jan 406
Michaud Joseph-François 262
Mickiewicz Adam 178, 265, 525,
526, 530, 638, 650, 651
Mickiewicz Celina 526

Mickiewicz Franciszek 526
Mickiewicz Władysław 526
Mickiewicz-Gorecka Maria 526
Mieczkowski Jan 178
Mienicki Ryszard 385
Mierosławski Ludwik 417, 418
Mieroszewski Juliusz 357
Mieszko II Piast 182
Mieszko III Stary Piast 443
Międzyrzecki Artur 678
Mikołaj I Romanow 192
Mikołaj z Kuzy 97
Mikołajczyk Stanisław 480
Mikulski Kazimierz 233
Mikułowska-Pomorska Zofia 542
Milikowski Jan 742
Milska Anna 577
Miłkowski Zygmunt 527
Miłosz Czesław 528, 529
Mirandola Franciszek 269
Mire Noël le 187
Misierowicz Alojzy 140, 161,
171, 247, 248
Miszczak Władysław 818
Mitchell John 127
Młodożeniec Stanisław 234
Młodzianowski Adam 199
Mochnacki Kamil 386
Mochnacki Maurycy 386, 387
Modelski Izydor 388
Mokronowski Stanisław 18, 20
Mollien Nicolas François 69
Moncornet Balthazar 177
Moniuszko Stanisław 333
Monroe Marylin 288
Morawski-Dąbrowa Eugeniusz
238
Moreau Jean Michel 187
Moreux Théophile 807
Moriolles Alexandre Nicolas Léonard Charles Marie de 391
Mosbach August 564
Mosen Julius 195
Moszczeński Stefan 90
Moszyński Kazimierz 705
Mościcki Henryk 314, 330
Mościcki Ignacy 78, 79
Mrożewski Stefan 515, 663
Mróz Daniel 490, 519-521
Mścisławski Tadeusz 314
Muller Stanisław 411
Müller Tadeusz Artur 830
Münzer Hieronim 97
Mussolini Benito 80
Mützenmacher Józef 392
Mycielski Jerzy 743
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INDEKS

Nałęcz Włodzimierz 706
Nałęcz-Korzeniowski Andrzej 313
Nałkowska Zofia 92
Napoleon I Bonaparte 69, 189,
190, 292
Nel Jerzy 818
Niccolini Pietro 339
Niedbalski Franciszek Ksawery
652
Niemcewicz Julian Ursyn 394,
707
Niemojewski Jerzy 530
Niesiecki Kasper 307
Noailles Anne de 578
Nolhac Pierre de 274
Nolin Jean-Baptiste 119
Norblin Jan Piotr 220, 731
Norwid Cyprian Kamil 456, 525,
531, 532
Nostitz Hans von 53
Nostradamus 342
Nowicki Maksymilian 595
Oberfeld Kazimierz Jerzy 816
Ochnio Zygmunt 472
Ochorowicz Michał 608
Ochorowicz-Monatowa Maria 797
Odyniec Antoni Edward 526
Ogińska Aleksandra z d. Czartoryska, 1 v. Sapieha 54, 55
Oglio Gaspare dall’ 201
Olearius Adam 120
Oleszczyński Antoni 526
Oleszczyński Seweryn 351
Oleś Andrzej 257
Olszeniak Andrzej 573
Olszewicz Bolesław 709
Onacewicz Ignacy Żegota 311
Opieński Antoni 514
Orda Napoleon 140, 161, 171, 248
Orgelbrand Samuel 332
Orliński Bolesław 818
Orłowicz Mieczysław 661, 711
Orłowski Aleksander Jan 367
Orsi Pietro 396
Ortelius Abraham 98
Ortym Tymoteusz 813
Orzelski Świętosław 70
Orzeszkowa Eliza 91, 534
Osmecki Józef 694
Ossendowski Ferdynand Antoni
535
Ostoja-Chrostowski Stanisław
440, 545, 663
Ostoja-Samborski Henryk 343
Ostowski Bronisław René 762

Ostowski Henryk 762
Ostrowski A.J. 671, 672, 675
Outhwaite Jean Jacques 525
Owidiusz 34
Owoczyńska Aniela 798
Paderewski Ignacy Jan 319
Palblitzke Friedrich 112
Pancerzyński Stanisław 815,
822
Pannenkowa Irena 209
Passe Crispijn de Starszy 49
Paszkowski Dominik 73
Patlikowska Ewa 793
Paukert Josef 497
Pawełczak Zygmunt 280
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria 488
Pawlikowski Tadeusz 552
Peretiatkowicz Antoni 398
Peringskiöld Johan 45
Perrot Aristide Michel 191
Petermann Andreas 10
Petersburski Jerzy 821
Pfaﬀ Karol Bogusław 745
Pfau Theodor Philipp von 107
Piątkowski Henryk 389
Piechaczek Ludwik 261
Piekarniak Henryk W. 691
Pieniążek Józef 212
Pikiel Witold 410
Pilds Georg Gottfried 62
Piller Piotr 155-157, 174, 610,
612, 613
Piłsudski Józef 315, 346, 399401, 409, 474, 510, 626, 704
Pinkas Ignacy 258
Pinocci Jan Sylwester 2
Piołun-Noyszewski Stanisław
560
Piotr III Romanow 33
Piotrowski Aleksander 819
Piotrowski Ludwik 279
Piotrowski Tadeusz 764
Piquet Charles 128
Piranesi Francesco 164
Piranesi Giovanni Battista 213,
214
Pitt Moses 120
Piwarski Jan Feliks 679
Pleydenwurﬀ Wilhelm 97, 163
Pluvinel Antoine de 49
Płaza Tomasz 51
Pobóg-Malinowski Władysław
400
Podczaszyński Bolesław 782

Poddębski Henryk 410, 412, 675,
687
Podgórski Stanisław 255
Podoski Wiktor 663
Pogorzelski Władysław 76
Pokrzywka Gustaw 463
Pol Wincenty 525, 713
Poleski Hieronim 403
Poley Edmund 41
Polus Tomasz 15
Poniatowski Józef 188
Ponińska Helena 742, 745
Pontanus Jacobus (właśc. Jakob
Spanmüller) 34
Popiel Jan 434
Popiołek Franciszek 721
Poray-Biernacki Władysław 305
Posner Stanisław 396
Potoccy, ród 14, 297, 492
Potocka Charlotte 34, 549, 554
Potocki Antoni 746
Potocki Artur 291
Potocki Ignacy 22
Potocki Józef 249, 250
Potocki Leon 73
Potocki Marek 34, 297, 548-552,
554, 555, 557
Potocki Maurycy 788
Potocki Mikołaj 34
Półtawski Adam 726
Pradel Robert 800
Prawdzic-Szczawińska Jadwiga
580
Prochaska Franciszek 252
Prochaska Maria 252
Prószyński Konrad 468
Prus Bolesław 468
Pruszcz Piotr Jacek 39
Pruszyński Aureliusz 303
Przesmycki Zenon 531
Przeworska Halina 480
Przezdziecki Rajnold 756
Przyborowska Zofia 391
Przyborowski Walery 652
Przyboś Julian 536
Przykorski Konstanty 650
Pufendorf Samuel 41, 184
Puget Jan Franciszek 426
Quirini Eugeniusz 313
Raciborski Józef 701
Racięcki Zygmunt 781
Radlicz Jerzy 821, 822
Radlińska Helena (pseud. Helena Orsza) 424
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Radojewski Mieczysław 750
Radomiński Józef 516
Radziszewski Franciszek Joachim 263-269, 406, 412, 511
Radziwiłł Anna z d. Sanguszko 1
Radziwiłł Karol Stanisław „Panie
Kochanku” 290
Radziwiłł Maria z d. Lubomirska
72
Radziwiłł Mikołaj Krzysztof „Sierotka” 179
Radziwiłł Stanisław 751
Radziwiłłowie, ród 1, 72
Raﬀet Denis Auguste Marie 492
Rakowiecki Teodor 2
Rannacher Franz 89
Rasp Carl Gottlieb 181
Raszka Jan 235
Ratold Stanisław 814
Rauchinger Henryk 445
Rautenstrauch Łucja z. d. Giedroyć 598
Recmanik Jan 448
Reichenstein-Mehlerowa Olga
747
Reiner Tadeusz 811, 812
Reinhardt Carl Sebastian Christoph 147-150
Reinick Johann Eilhard 11
Rembowski Aleksander 425
Remer Jerzy 648
Repnin Nikołaj 366, 475
Ressig Andreas 89
Reszczyńska Marta 488
Reychman Jan 599
Reychman Kazimierz 765
Reymont Władysław 476
Rębajło Karol Kalita 421
Ribadeneira Pedro de 43
Riedel Antoni 524
Riegel Christoph 41, 44, 184
Riessowa Maria Janina 721
Rimpler Martin Florian 50
Rink Eucharius Gottlieb 44
Rizzi Zannoni Giovanni Antonio
109
Robert de Vaugondy Didier 108
Robinson Joseph Russel 817
Rodziewiczówna Maria 537
Rogalińska Felicja 356
Rogalski Leon 429
Rollin Charles 54, 55
Romer Eugeniusz 131, 132
Romeyko Marian 407
Rosiński Zygmunt 748
Rostafiński Jan 90

INDEKS

Rouppert Stanisław 606
Rousseau Pierre 578
Rudny Jerzy 829
Rugendas Christian 215
Rugendas Georg Philipp 215
Rundt Arthur 432
Rutterówna Jadwiga 533
Rycke Josse de 218
Rydzewski Euzebiusz 76
Rye Egidius van der 151
Rylski Tomasz Ścibor 77
Rzadkiewiczowa Helena 552
Rzecznowski Leon 595
Rzepkowiczowie, ród 675
Rzewuscy, ród 27
Rzewuski Henryk 538
Rzewuski Leon 788
Rzymowski Wincenty 433
Sadowski Henryk 308
Samlicki Marcin 749
Samozwaniec Magdalena 229
Sandrart Jakob 99
Sanguszko Eustachy 434
Sanson Guillaume 118
Sapieha Jan Fryderyk 63
Sapieżanka S. 339
Sartorius Adam 34
Sasinowie-Kaleczyccy, ród 634
Sawan (właśc. Nowakowski)
Zbigniew 556
Sawaszyński Jerzy 789
Sawicka Stanisława Maria 488,
750
Sawicki Stefan 435
Sawiczewski Stanisław 670
Schedel Hartmann 97, 163
Scheﬀer Ary 518
Scheibe Karol 245
Scheyer Moriz 737
Schlechter Emanuel 827, 828
Schmidt Georg Friedrich 173
Schmitt Henryk 742
Schnür-Pepłowski Stanisław 452
Schödler Friedrich 808
Schönleber Gustav 146
Schönwetter Johann Theobald
53
Schrenck von Notzig Jacob 179
Schultz Daniel 175
Sebald Józef 277
Sedlaczek Konstanty 807
Segel Binjamin 437
Semkowicz Aleksander 298, 632
Sempoliński Leonard 655
Seutter Matthäus 104

Shakespeare William 264
Sheybal Stanisław 626
Sichulski Kazimierz 255
Siedlecki Franciszek 216, 236238
Siedlecki Michał 809
Siekierski Antoni 75
Siemaszko Zbyszko 655
Siemieńska Halina 160
Sieniawski M.F. (właśc. Manes
Fromer) 432
Sienkiewicz Henryk 239, 240,
468, 539-541
Sienkiewicz Kazimierz 377
Sieroszewski Wacław 400
Sikorski Mikołaj 64, 67
Sikorski Władysław 336, 438
Silvestre Louis de 173
Simmoneau Charles 31
Simonet Jean-Baptiste 271
Singer Bernard 662
Skałkowski Adam Mieczysław
439
Skarżyński Ludwik 307
Skarżyński Stanisław 440
Skoczylas Władysław 217, 266,
546
Skorochód-Majewski Walenty
441
Skórski Felicjan 86
Skrzynecki Antoni 652
Skrzynecki Jan 189
Skrzyński Kazimierz 280
Skwarczyński Adam 501
Słabuszewski Marian 764
Sławek Walery 78, 79, 474
Sławiński Juliusz 129, 237, 246,
414, 624, 805
Słowaczyński Andrzej 197
Smokowski Wincenty 747
Smoleński Józef 280
Smoleński Władysław 442
Smolka Stanisław 443
Smosarska Jadwiga 822
Smuglewicz Franciszek 181, 182,
444
Sokołowski August 444, 445
Sommer Karol 666, 667, 675
Sopoćko Konstanty Maria 725
Sosnkowski Kazimierz 474
Soutman Pieter Claesz 180
Sperling Hieronymus 29
Spiechowicz Mieczysław Boruta
83
Stachiewicz Julian 313, 474
Stachiewicz Piotr 249, 250, 540

INDEKS

Stachowicz Michał 455
Stahl Georg Ernst 8, 52
Stalin Józef 288, 480
Stanisław I Leszczyński 44, 185
Stanisław II August Poniatowski
64-67, 107, 191, 361, 362,
366, 374, 379
Stefan I Batory 311
Stefan Wyszyński, bł. 81
Steinmetz Christoph Conrad 12
Stelmach Ambrozja 592
Stemler Józef 447
Stęczyński Maciej Bogusz Zygmunt 601, 612, 613
Stępiński Zygmunt 653
Stopka-Nazimek Andrzej 602,
604, 605
Straszewicz Józef 251
Strowska Suzanne 578
Stroynowski Stanisław 719
Stryjeńska Zofia 259, 755
Strzelbicki Marcin 738
Stupnicki Hipolit 780
Sturm Christoph Christian 48
Sujkowski Antoni 448
Sumowski Włodzimierz 280
Swinarski Artur Maria 533
Sygański Jan 708
Sygietyński Antoni 751, 752
Szabsaj Izydor 826
Szafrański Marceli 303
Szajnocha Karol 449
Szalay Józef Stefan 611
Szczepański Alfred 245
Szczepański Kazimierz 804
Szczerbowicz Artiom 71
Szefer Stanisław 280
Szlegel Korneli 174
Szosland Kazimierz 280
Szpilman Józef 90
Szpilman Władysław 678
Sztaudynger Jan 542
Szuchiewicz Włodzimierz 649
Szujski Józef 450, 451
Szumlański Stanisław 328
Szwarce Bronisław 421
Szyller Juliusz 579
Szymanowska Maria 526
Szymanowski Józef 452
Szymański Janusz 272, 273, 764
Szyszko-Bohusz Zygmunt 472
Ściborowski Władysław 699
Śleżańska Maria 801
Śniechowski Józef 587
Święcicki Czesław 280

Święty Antoni 199
Świrysz-Ryszkiewicz Józef 313
Tagore Rabindranath 543
Taine Hippolyte 752
Tani Bernardino 3
Taranczewski Wacław 533
Taylor Jan 685
Tempesta Antonio 218
Terlikowski Włodzimierz 753
Tetmajer Kazimierz Przerwa
268, 606
Tetmajer Włodzimierz 699
Tokarzewski Szymon 453
Tom Konrad 821
Tomczak Kazimierz 769
Tomkowicz Stanisław 638-640,
642
Tournelle Franciszek 246
Towiański Andrzej 526
Trapszo Anastazy 544
Treter Mieczysław 755
Trocki Lew 454
Trockiewicz Teofil 2
Troczewski Edward 675
Trojanowski Feliks 73
Troschel Adolph Heinrich Ferdinand 13
Trzaska Władysław 406
Trześniewski Grzegorz 2
Tuppo Atanazy Tomasz 67
Tuwim Julian 400, 663, 821
Twardowski Bolesław 455
Twardowski Kazimierz 85
Tyniecki Władysław 791
Tyrowicz Ludwik 763
Tyszkiewicz Józef 457
Tyszkowski Kazimierz 385
Uhlig Viktor 607
Uniechowski Antoni 239-242, 577
Valckenier Gillis Jansz. 4
Valentini Georg Wilhelm von 464
Vasarely Victor 219, 260
Vastovius Joannes 46
Vernet Horace 293
Viero Teodoro 243
Vincenz Stanisław 501
Visentini Antonio 243
Visscher Nicolas 125
Vogel Zygmunt 169
Vogelfanger Henryk 828
Vorsterman Lucas Starszy 180
Vrientes Jan Baptist 218
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Wachendorﬀ Adam 142
Wachsschlag Henryk 811, 812
Waggner George 817
Wagner Carl Heinrich 778
Wajda Kazimierz 828
Walcher Jan 694
Waldman Mojżesz 754
Walewski Antoni 459
Waligórski Aleksander 76
Wallek-Walewski Bolesław 694
Wankie Władysław 741
Wańkowicz Melchior 545
Waraksiewicz Mikołaj 280
Warchałowski Jerzy 755
Warężak Jan 703
Wars Henryk 822, 827, 828
Wasilewski Zygmunt 506
Wasylewski Stanisław 266, 546
Waszyński Michał 828
Wawrosz Karol 455
Wegner Leon 460
Wegner Stefan 542
Weigel Johann Christoph 103
Weiss Helena 384
Weiss Wojciech 255
Wereszczyńska Mira 824
Werner Johann Heinrich 46
Wertyński Aleksander 233
Wettynowie, ród 40
Whittle James 110
Wiechecki Stefan 677
Wieliczko Maciej 462
Wieniawa-Długoszowski Bolesław 83, 474, 830
Wierusz-Kowalski Alfred 771
Wierzbicki Bolesław 675
Wierzbiński Maciej 748
Wierzyński Kazimierz 400
Wilczyński Bolesław 333
Wilder Hieronim 739
Wilkanowicz Roman 423
Winiarski Stanisław 675
Winkler Paul 593
Wiszniewski Kazimierz 767
Wiszniewski Michał 757
Wiśniewski Jan 722
Wit Frederik de 100, 123
Witke-Jeżewski Dominika 756
Witkiewicz Stanisław 758
Władysław II Jagiełło 449
Władysław IV Waza 34, 38, 180,
759
Włast Andrzej 815-817, 820, 831
Włodkowski Włodzimierz 314
Wodzicki Kazimierz 805
Wohlgemuth Michael 97
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Wojdyga Adam 463
Wojnarski Jan 255
Wojutyński Konstanty 674, 675
Wolgemuth Michael 163
Wołłowicz Mieczysław 314
Wołoszynowski Julian 547
Wołoszyński Stanisław 811, 812
Wołowski Bronisław 356
Wołowski Franciszek 728
Woroniczowie, ród 620
Wójcicki Kazimierz Władysław
351, 466
Wójcik Karol 616
Wroniecki Jan 423, 533
Wróblewski Jan Feliks 654
Wróblewski Leon 423
Wunder Georg Benedikt 192195
Wybicki Józef 20, 467
Wyczółkowski Leon 255, 606
Wyrzykowski Hipolit 280
Wysocki Alfred 83, 93
Wysocki Józef 471
Wyspiański Stanisław 548-557

INDEKS

Zadróżny Mieczysław 624
Zagleniczny Jan 473
Zakrzewska Helena 579
Zakrzewski Ignacy Wyssogota
20, 21
Zaleski Antoni 525
Zaleski Bronisław 517
Zalewski Ludwik 759
Zamoyski Andrzej 782
Zamoyski Władysław 328
Zan Tomasz 526
Zantowicz Bronisław 597
Zarzycki Ferdynand 410
Zatta Antonio 127
Zawadzki Adam 623
Zawadzki Eugeniusz Robert
Światopełk 176
Zawadzki Józef 428
Zawiłowski Cezar 694
Zdanowicz Aleksander 421
Zdanowski Edmund 655
Zegadłowicz Emil 558
Zeiller Jacques 567
Ziarnko Jan 746, 750
Zieliński Ludwik 652

Zieliński Stanisław 715
Zieliński Tadeusz 263
Zieliński Władysław Kornel 652
Zjawiński Bolesław 407, 410
Zuber Rudolf 85
Zubrzycki Jan Sas 153, 610,
760-762
Zweig Arnold 559
Zwierzycki Józef 724
Zwoliński Alojzy 139
Zwoliński Mikołaj 296
Zygmunt I Stary 338
Zygmunt III Waza 34, 38, 46, 183
Żak Czesław 608, 824
Żechowski Stefan 558
Żegota-Januszajtis Marian 388
Żenczykowski Marceli 601
Żeromska Wanda 645
Żeromski Stefan 560-562
Żupański Jan Konstanty 525
Życzkowski Józef 694
Żytkowicz Leonid 475
Żywczyński Mieczysław 82
Żywina Józef 472
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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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