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 1. Ceny podane w katalogu s  cenami wywo ania (w PLN). Cen  nabycia jest cena 
wylicytowana, do której Antykwariat dolicza 10% op aty organizacyjnej.

 2. W aukcji mo na wzi  udzia  przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu si  
i zapoznaniu z zasadami i technik  licytacji (patrz „Instrukcja uczestnictwa w aukcji 
na portalu secretera.pl” znajduj ca si  na naszej stronie internetowej). Na portalu 

www.secretera.pl 
  mo na sk ada  zamówienia przed aukcj  lub uczestniczy  w aukcji online w sobot , 

19.03.2022 i niedziel  20.03.2022 od godz. 10.00. 
 3. W aukcji mo na uczestniczy  równie  w sposób tradycyjny, poprzez wys anie 

pisemnego zamówienia faxem, poczt  mailow  lub tradycyjn . Druk zamówienia 
dost pny jest na stronie www.lamus.pl oraz portalu www.secretera.pl. W zamówie-
niu prosimy poda  numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytu u oraz 
najwy sz  oferowan  cen  (limit) zgodnie z tabel  post pie  zamieszczon  
poni ej. Niezb dne jest podanie dok adnych danych identyfikacyjnych (adresu, 
NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje sk adaj ce zamówienie, a tak e 
z o enie odr cznego podpisu. W imieniu osób i instytucji sk adaj cych zamó-
wienie licytacj  przeprowadzi Antykwariat, przy zachowaniu zasady stopniowego 
wykorzystania limitu, w zale no ci od przebiegu licytacji, przebijaj c rywali o jed-
no post pienie aukcyjne. Tre  zamówienia pozostanie informacj  poufn . 
Wielko ci post pienia:

Przedzia  cenowy Wielko  post pienia
Do 50 PLN 5 PLN
50-200 PLN 10 PLN
200-500 PLN 20 PLN
500-1000 PLN 50 PLN
1000-2000 PLN 100 PLN
2000-5000 PLN 200 PLN
5000-10.000 PLN 500 PLN
10.000 – 20.000 PLN 1000 PLN
20.000 – 50.000 PLN 2000 PLN
Od 50.000 PLN 5000 PLN

 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia z o one przez portal secretera.pl oraz 
poczt  tradycyjn  b d  uwzgl dniane dopiero w trakcie trwania licytacji, tak jak na auk -
cji stacjonarnej (wcze niej, przed rozpocz ciem licytacji, nie pojawiaj  si  na ekranie). 
W przypadku odnotowania kilku zamówie  na jedn  pozycj , licytacja rozpocznie si  
od przedostatniego pod wzgl dem wysoko ci limitu powi kszonego o jedno post pienie.

REGULAMIN AUKCJI



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

 6. Zamówienia przyjmujemy równie  faxem i poczt  elektroniczn , do 18 marca 2022 r. 
(pi tek) do godz. 18.00 a tak e bezpo rednio na portalu internetowym www.secretera.pl
do 18 marca do godz. 18.00. 

fax 22 848-12-58,
 e-mail: info@lamus.pl

 7. W zamówieniu pocztowym i elektronicznym (e-mail) prosimy o podanie sposobu 
realizacji zakupu:

 – odbiór osobisty zakupionych pozycji po uprzednim dokonaniu przelewu bankowego 
lub przy p atno ci gotówk  lub kart ;

 – wysy ka obiektów za pobraniem pocztowym;
 – wysy ka obiektów po odnotowaniu p atno ci na koncie bankowym;
 – osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o podanie numeru NIP 

przed aukcj .
 8. Informacji przed aukcj  udzielamy od poniedzia ku do pi tku w godz. 11.00-19.00; 

pod numerem telefonu: 22 848-16-39 lub poczt  elektroniczn  info@lamus.pl
 9. Obiekty aukcyjne mo na ogl da  (tylko po wcze niejszym uzgodnieniu telefonicznym 

terminu) w siedzibie Antykwariatu, przy ul. Sandomierskiej 23, od 8 marca 2022 r.
 10. Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysy ki udzielamy od 23 marca 

2022 r. (wcze niej telefon nie b dzie dzia a ).
 11. Wszystkim osobom, które dokona y zakupu na aukcji, wy lemy poczt  elektroniczn  

w dniach 22-29 marca 2022 informacj  o zakupie (wraz ze specy  kacj , ew. kosztami 
wysy ki i numerem konta).

 12. Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie 
od 22 marca 2022. Warunkiem odbioru (w tym wysy ki) obiektu jest uiszczenie ca o-
ci ceny wraz z ewentualnymi odsetkami, a w przypadku wysy ki – tak e wraz z jej 

kosztami. W przypadku nieodebrania zakupionego obiektu w ci gu 2 tygodni, nabywca 
zobowi zany jest do uiszczenia op aty w wysoko ci 0,5% (pó  procenta) wylicytowanej 
przez niego ceny za ka dy dzie  opó nienia w odbiorze licz c od 5 kwietnia 2022 r. 
Na nabywc  przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zakupionego, 
a nieodebranego obiektu.

 13. Termin p atno ci wynosi 10 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane b d  odsetki 
w wysoko ci dwukrotno ci odsetek ustawowych od kwoty zaleg o ci.

 14. Obowi zuje odbiór osobisty. Na pro b  nabywcy zakupiony obiekt zostanie wys any 
po uprzednim uiszczeniu ca o ci nale no ci oraz kosztów wysy ki. Instytucjom pa -
stwowym wysy amy obiekty wraz z faktur  przelewow .

 15. Wp aty prosimy kierowa  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

 16. Przy p atno ci kart  kredytow  lub p atnicz  doliczamy 1,5% do ceny nabycia tj. ceny 
wylicytowanej powi kszonej o op at  organizacyjn .

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

 18. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialno ci za ukryte wady  zyczne oraz wady prawne 
zakupionych obiektów.

 19. Antykwariat ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 20. Antykwariat, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania 

licytacji.
 21. Nabywca ma prawo do z o enia reklamacji w ci gu 14 dni od daty aukcji.
 22. Uczestnik aukcji wyra a zgod  na otrzymywanie, w tym poczt  elektroniczn , korespon-

dencji handlowej i marketingowej Antykwariatu LAMUS i podmiotów wspó pracuj cych.
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STARE DRUKI

– Lekarski poradnik domowy –

 1. Albert nowy czyli tera nieyszy albo sekreta nowe, do wiadczone i approbowane. 
Zebrane z wynalazków najpó niejszych, jedne maj ce na cel zaradzenia wielkiej 
liczbie przypadków tycz cych si  zdrowia; drugie wiele rzeczy potrzebnych do 
wiadomo ci wzgl dem ró nych potrzeb ycia; trzecie na koniec to wszystko, co si  
ci ga do wdzi ków i przyjemno ci tak na wsi, jako i w mie cie. Podane do druku 

roku 1770 w Pary u a teraz wie o na polski j zyk przet umaczone. Wilno 1790. 
W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitej u XX. Pijarów, 8°, s. 240, [10], opr. wspó cz. 
skóra. 800,-
E. XII, s. 94. Napisany przez Pons-Augustina Alletza (1703-1785) lekarski poradnik domowy, zawieraj -
cy tak e wskazówki gospodarskie, m.in.: Sposób zachowania twarzy, aby od ospy zepsut  nie zosta a; 
Na przypalenie od s o ca; Na  uxowate oczy; Sposób gubienia plam inkaustowych z kopersztychów; 
Sposób ch do enia obrazów i portretów; Sposób obrzydzania napoju pijakowi, a osobliwie wina; Aby 
pijanego pr dko otrze wi . W tre ci tak e przepisy kulinarne (sposoby robienia wódki, rata  i 
oraz sma enia kasztanów w cukrze). Opr. wspó cz. skóra, zwi zy wypuk e, tyt. na grzbiecie. K. tyt. 
w kopii, zabrudzenia pap., miejscami silne. Stan ogólny dobry.

 2. Alessandri Alessandro. Genialium dierum libri sex, varia ac recondita eruditione 
referti [...] Parisiis (Pary ) 1570. Apud Ioannem Macaeum, 8°, k. [147], 384, opr. 
pó niejsza, skóra. 600,-
Swoista naukowa silva rerum, zbieraj ca zapiski dotycz ce najró niejszych dziedzin – wszystko, co 
wyda o si  autorowi interesuj cym lub intryguj cym w jego lekturach lub w wiadomo ciach zas yszanych 
od innych osób. Alessandro Alessandri (1461-1523), neapolita ski prawnik i humanista, nale cy do 
rodziny wywodz cej pochodzenie od staro ytnego rodu Alessandri z Neapolu. Swoje dzie o wzorowa  
na „Nocach attyckich” rzymskiego erudyty Gelliusza (II w. n.e.). Praca szybko zyska a wielk  popular-
no , ukaza y si  jej liczne edycje, przeróbki oraz opracowania. Opr.: br zowa skóra, w centrum lic 
t ocz. i z oc. ozdobniki. Dawne podpisy w asno ciowe (dat. 1604 r.). Piecz tka Królewskiego i Miejskiego 
Gimnazjum w Koszalinie. Ubytki skóry i otarcia opr., przebarwienia, poza tym stan dobry.

 3. Arias Francisco. Gwiazda zaranna na horyzoncie polskim nowo wschodz ca, 
naybezpiecznieysz  drog  prawowiernego chrze cianina do po danego portu 
scz liwey wieczno ci prowadz ca, to iest ksi szka na ladowania ycia Maryi 
Panny. Warszawa 1749. W Drukarni [...] Coll. Soc. Jesu, 4°, k. [9], s. 317, [5], tabl. 
ryc. 1 (miedzioryt), relikt opr. z epoki. 750,-
E.XII, 209. Traktat religijny i podr cznik medytacji i wicze  duchowych zwi zanych z praktykami 
ascetycznymi autorstwa Francisco Ariasa (1533-1605), hiszpa skiego jezuity, pisarza teologicznego. 
Polski przek ad i edycja dedykowane przez t umacza, genera a marianów Kazimierza Wyszy -
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skiego (1700-1755) staro cie stokliskiemu Jerzemu Matuszewiczowi – w dedykacji szczegó owa ge-
nealogia tego rodu. W przedmowie historia Zgromadzenia Ksi y Marianów Niepokalanego Pocz cia 
Naj wi tszej Maryi Panny. Ca ostronicowa rycina z wizerunkiem Maryi i wypisanymi jej dziesi cioma 
cnotami, które by y podstaw  regu y maria skiej. Rytowa  Pawe  J drzejowski (czynny 1745-1786), 

1. Lekarski poradnik domowy. 1790. 2. A. Alessandri. Naukowe ciekawostki. 1570.

3. F. Arias. Gwiazda zaranna. 1749. 4. Brama niebieska. 1734.
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gra  k i wydawca, pracuj cy w Warszawie i Zamo ciu. Zachowane tylne lico dawnej opr. kartonowej. 
Noty w asno ciowe. K. tyt. we wspó czesnej kopii. Przebarwienia pap., poza tym stan dobry. Rzadkie.

 4. Brama Niebieska na wi ksz  cze , y chwal  w Tróycy Jedynego Boga, Nay wi t-
szey Matki Jego Maryi Panny, y wi tych Pa skich wystawiona; Kluczem Osobliw-
szych Nabo e stw Gor cych a  ektów, arliwych aktów, duchownych medytacyi 
etc. Kalisz 1734. Drukarnia J.K.M. Collegii Societatis Jesu, 4°, s. [10], 561, [4], 2 
drzeworyty ca ostronicowe (w tym jeden z wizerunkiem Matki Boskiej Cz sto-
chowskiej), opr. skóra na desce z okuciami srebrnymi w kszta cie serc z wi zanym
inicja em „Maria”, po czone z szerok  srebrn  klamr  spinaj c . 1800,-
Estreicher ani Nowy Korbut nie notuj . Na przedniej wyklejce odr czna adnotacja o historii tego 
egzemplarza, datowana dnia 27 maja 1861 roku. Modlitewnik zawieraj cy, obok kalendarza wi t 
i wi tych, liczne nabo e stwa i formularze niedzielne na ca y rok liturgiczny. lady po zalaniu mar-
ginesów kilkunastu kart, drobne zabrudzenia pap. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica IV)

 5. Chwa a Dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa i Iego prawdziwych Owieczek 
Wesele, na Psalmie dwudziestym trzecim ugruntowane. B.m. 1769. B.w., 8°, s. 31, 
winietki (drzeworyty), opr. pap. 700,-
E.XIV, 232. Egzegeza i rozwa ania nad Psalmem 23 („Pan jest pasterzem moim”) – ka dy z werse-
tów obja niony obszernym komentarzem. Na ko cu przydana modlitwa. Stan bardzo dobry. Bardzo 
rzadkie.

 6. Dictionnaire de l’Académie Françoise. Troisième édition. T. 1-2 (w 2 wol.). Paris 
(Pary ) 1740. Chez Jean-Baptiste Coignard, folio, frontispis (miedzioryt), k. [7], 
s. 904; k. [2], s. 989, jednolite opr. z epoki, skóra. 1800,-

5. Chwa a Dobrego Pasterza. 1769. 6. S ownik j zyka francuskiego. 1740.
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Na k. tyt. podpisy w asno ciowe Stanis awa Grabowskiego. O  cjalny s ownik j zyka francuskiego 
opracowany przez Akademi  Francusk . Akademia Francuska (Académie Française) zosta a powo ana 
w 1635 r. przez Ludwika XIII z inicjatywy kardyna a Richelieu. Jednym z jej g ównych celów by a i jest 
po dzi  dzie  troska o czysto  i opieka nad j zykiem francuskim. Wielkim przedsi wzi ciem Aka-
demii by o opracowanie o  cjalnego s ownika j zyka francuskiego. Jego pierwsza edycja obejmuj ca 
ca y alfabet ukaza a si  w 1694 r. Od tego czasu, co kilkadziesi t lat pojawiaj  si  kolejne wydania. 
Wybitne dzie o o kulturotwórczym charakterze. Opr.: br zowa skóra, na grzbietach t ocz. i z oc. 
dekoracja oraz szyldziki z tytulatur , na wyklejkach pap. marm. Defekty opr. wzd u  kraw dzi grzbietów. 
Stan dobry.

– Traktat o magii przyjaciela Heweliusza –

 7. Franckenberg Abraham. Gemma magica oder Magisches Edelgestein, das ist 
Eine kurtze Erklärung des Buchs der Natur nach dessen sieben grösten Blät-
tern au   welchem beydes die Göttliche und Natürliche Weißheit durch Gottes 
Finger hinein geschrieben, zu lesen ist…zum Druck übergeben und befördert 
durch einen Liebhaber des sel. Autoris. Mit Begnadigung und Freyheit des 
Apollinis und der Musen. Amsterdam 1688. B.w., 8°, s. 159, opr. skóra z tyt. na 
licu i t ocz. 3600,-
Ze zbiorów Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndor   (heraldyczna tuszowa piecz  w asno ciowa). 
Traktat o magii autorstwa Abrahama von Franckenberga (1593-1652), l skiego alchemika, mistyka 
i ró okrzy owca. Urodzony w Ludwigsdor  e (dzi  Bystre pod Ole nic ), uczy  si  w gimnazjum w Brze-
gu, a nast pnie w Lipsku i Jenie. W 1623 r. pozna  w Zgorzelcu Jakuba Boehme, s ynnego l skiego 
gnostyka doby renesansu. Pod jego kierownictwem powsta y grupy przyjació  gnozy i Ró okrzy a, 
a pó niej tak e rycerski Zakon Trupiej Czaszki. W roku 1641 wyjecha  przez Kraków, Warszaw  
i Toru  do Gda ska, gdzie zaprzyja ni  si  z Janem Heweliuszem, bra  udzia  w prowadzonych 
przez niego obserwacjach astronomicznych i zapozna  si  z systemem kopernika skim. Efektem 
tych bogatych do wiadcze  jest oferowane dzie o, które czy w sobie elementy alchemii, astrologii 
i astronomii. Autor zmar  w roku 1652, pochowany zosta  w ko ciele zamkowym w Ole nicy. Drobne 
marginalia z epoki, ubytki 3 pocz tkowych marginesów, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica III)

– Forty  kator radziwi owskich Kiejdan –

 8. Freitag Adam. Architectura militaris nova et aucta oder Newe vermehrte Forti  ca-
tion, Von regular Vestungen, von irrregular Vestungen und Aussen wercken von 
praxi O  ensiva und Defensiva […] Amsterdam 1642. Bey Daniel Elzevier, folio, 
frontispis (miedzioryt), k. [3], s. 194, [2], tabl. ryc. 35 (miedzioryty rozk .), tabel 
rozk . 8, opr. z epoki, perg. 4000,-
E. XVI, 318. Bogato ilustrowane trzycz ciowe dzie o o forty  kacjach autorstwa Adama Freitaga (1608-
1650), pochodz cego z Torunia in yniera wojskowego i profesora medycyny, s u cego w armii Re-
publiki Zjednoczonych Prowincji, a w Rzeczypospolitej pozostaj cego na s u bie u ksi cia Janusza 
Radziwi a (m.in. w czasie wyprawy smole skiej), który nast pnie mianowa  go swoim lekarzem, 
a tak e profesorem matematyki w liceum kiejda skim. Freitag forty  kowa  Bir e i Kiejdany, by  
doradc  przy rozbudowie umocnie  miejskich w Toruniu. Oferowana praca, stanowi ca dzie o 
ycia autora, przynios a mu powszechne uznanie i sta a si  klasycznym podr cznikiem forty  kacji 

tzw. staro-holenderskiej. Frontispis przedstawia alegori  architektury wojskowej. Dedykacja Freitaga dla 
królewicza W adys awa, pó niejszego króla W adys awa IV (pisana w 1630 r. do pierwszego wydania, 
koronacja 1632 r.). 35 rozk adanych miedziorytów przedstawia plany forty  kacji, ich poszczególne 
fragmenty, elementy systemów obronnych wraz z detalami konstrukcji i procesem ich wznoszenia. Dwie 
z rycin sygnowane na p ycie przez Wilhelma Hondiusa (1597-ok. 1652), nadwornego sztycharza 
W adys awa IV, od 1636 r. zatrudnionego w Gda sku. Opr.: perg. naturalny, w górnej partii grzbietu 
wypisana odr cznie tytulatura. Piecz tki i sygnatury biblioteczne. Drobne zaplamienia i zabrudzenia, 
poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica II)
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 9. Furgault Miko aj. Dykcyonarz staro ytno ci dla Szkó  Narodowych. Warszawa 
1779. W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey, 8°, 
k. [9], s. 367, [5], winietki, inicja y,  naliki (drzeworyty), opr. p sk. 600,-
E.XVI, 370. S ownik terminów i poj  zwi zanych z histori  staro ytn  (przede wszystkim Grecja 
i Rzym), przeznaczony do u ytku szkolnego. Adaptacja dzie a francuskiego historyka Nicolasa Furgaulta 
(1705-1795), opracowana przez Grzegorza Piramowicza (1735-1801), poet , pedagoga, jezuit , 
cz onka Komisji Edukacji Narodowej, sekretarza Towarzystwa do Ksi g Elementarnych. Ksi ka wy-
dana w drukarni Micha a Grölla (1722-1798) – jednej z najlepszych i najnowocze niejszych o  cyn 
polskich ko ca XVIII w. Opr.: ciemnobr zowy p sk, na licach pap. marm. Dawne i wspó czesne wpisy 
w asno ciowe. Otarcia, lady po owadach, zabrudzenia i zaplamienia. Stan dobry.

– Synom Ojczyzny ku przestrodze –

 10. Garczy ski Stefan. Anatomia Rzeczypospolitey-Polskiey Synom Oyczyzny 
ku przestrodze y poprawie tego co z kluby wypad o mianowicie, o sposobach; 
zámno enia Polsk  ludem pospolitym, konserwowania dziatwy wieskiey [!] przez 
niedostátek y niewygody márnie gin cey, y wprowadzenia handlow y manufaktur 
zágranicznych. dáwniey spisana, z przydátkami teraz wydana. B.m. [Warszawa], b.r.
[1751]. [Drukarnia jezuitów], 4°, k. [8], s. 352, k. [6], opr. z epoki, p sk.  9000,-
E.XXXVI/2, 338. Wydanie drugie, ocenzurowane wzgl dem edycji pierwszej, która ukaza a si  
w tym samym roku. Najg o niejszy traktat polityczny Stefana Garczy skiego (ok. 1690-1755), wo-
jewody pozna skiego, pisarza politycznego, stronnika Sasów na polskim tronie, jak sam stwierdza 
obmy lony i napisany w trakcie pobytu na leczeniu w Berlinie w 1742 r. Dzie o zawiera krytyk  

8. A. Freitag. Architectura militaris. Dzie o in yniera w s u bie Radziwi ów.1642.
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rzeczywisto ci spo ecznej w Polsce oraz rady maj ce na celu popraw  bytu spo ecze stwa i stanu 
pa stwa polskiego (m.in. pot pienie liberum veto). Autor dostrzega fatalny stan gospodarczy kraju 
– nierozwini ty przemys  i s abo  miast, brak manufaktur, niewydajny i anachroniczny system podat-
kowy, tragiczna infrastruktura drogowa, skostnia e stosunki w asno ciowe. W postulatach jest jednak 
umiarkowany: jeden dzie  w tygodniu wolny od pa szczyzny, wysokie podatki dla dysydentów i ydów. 
Garczy ski wdra a  opisywane pomys y w swoich dobrach, m.in. wprowadzaj c oczynszowanie ch opów 
w miejsce pa szczyzny. Liczne b dy w paginacji b d ce wyró nikiem tej edycji – w a ciwa liczba 
stron to 334 (E. pierwotnie nie rozró nia obu edycji z 1751 r., errata dopiero w uzupe nieniach). Na 
k. tyt. miedziorytowa winieta z Or em Bia ym. Noty i wpisy w asno ciowe S. Kuczkowskiego, w tym 
na tylnej wyklejce „kl twa” rzucona na potencjalnego z odzieja ksi ki „Kto i  ukradnie niech mu 
r ka odpadnie”. Brak s. 353-360. Ubytek skóry w górnej partii grzbietu, otarcia opr. Przebarwienia 
i za ó cenia. Stan dobry.
(Patrz tablica III)

 – Powstanie ko ciuszkowskie –

 11. Gazeta Wolna Warszawska. Nr 20-53 (1 lipca-25 pa dziernika 1794). Warszawa 
1794. B.w. 4°, s. 269-696, opr. z epoki p sk z szyldzikiem i t ocz. 4000,-
E. XVII, 55. G ówna gazeta w adz powstania ko ciuszkowskiego. Ukazywa a si  tylko w czasie 
insurekcji ko ciuszkowskiej, od 26 kwietnia 1794 r. w miejsce dotychczasowej „Gazety krajowej” (wy-
dawa  j  targowiczanin Tadeusz W odek, który po wybuchu powstania cudem ocali  g ow  i umkn  
z miasta, za  pismo przej  24-letni pracownik redakcji Antoni Lesznowski). Pod jego redakcj , pismo 
ukazuj ce si  ju  jako „Gazeta Wolna Warszawska”, by o przez d ugi czas najwa niejszym periody-
kiem informacyjnym w obj tej insurekcj  Warszawie. Ukaza o si  55 numerów, ostatni 3 listopada 
1794 r., w przeddzie  rzezi Pragi. Gazeta zawiera olbrzymi materia  ród owy do historii insurekcji 

9. Dykcyonarz staro ytno ci. 1779. 11. Gazeta Wolna Warszawska. 1794.
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ko ciuszkowskiej, w tym odezwy, zarz dzenia i wiadomo ci z bie cych dzia a  w adz powsta -
czych, raporty poszczególnych oddzia ów wojska polskiego oraz doniesienia ze stolic europejskich. 
Po upadku powstania i zaj ciu Warszawy przez Rosjan, wydawnictwo wznowiono pod zmienionym 
tytu em, jako „Gazet  Warszawsk ” (w styczniu 1795, przy wsparciu w adz rosyjskich wydawnictwo 
przesz o z powrotem w r ce Tadeusza W odka). Brak s. 415-416, 511-526, 595-598, zakre lenia 
tekstu piórem z epoki, za ó cenia i zbr zowienia papieru, lady zalania marginesów. Stan ogólny 
dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica III)

 – Zarz dzenia gda skich w adz –

 12. [Gda sk]. Anweisung, wornach diejenigen Bürgere welche bey dem Canon exer-
ciren wollen, sich werden zu richten haben. Dantzig (Gda sk) 1733. Gedruckt bey 
Thomas Johann Schreiber, 4°, k. [4], brosz.  800,-
E.XII, 179 (podaje myln  liczb  k.). Instrukcja dla mieszczan chc cych pe ni  s u b  przy arma-
tach. Zawiera podstawowe informacje niezb dne kanonierom – od zasad bezpiecze stwa w czasie 
strzelania i przebywania na terenie baterii po wiadomo ci o kalibrach dzia  i odpowiadaj cym im ku-
lom, o prochu i technikach adowania. Broszury takie by y wielokrotnie wydawane na polecenie w adz 
gda skich w zwi zku z obowi zkiem obrony miasta przez osoby posiadaj ce obywatelstwo miejskie. 
Nierozci ty oryginalny arkusz drukarski. Stan dobry. Rzadkie.

 13. [Gda sk]. [Obwieszczenie Rady Miejskiej w sprawie cen myd a]. Dat. 27 marca 
1699 r. Bifolium, k. [1]; 33 x 39,5 cm, bez opr. 600,-
Obwieszczenie informuj ce o wilkierzu w adz miejskich Gda ska reguluj cym handel i ceny myd a 
w mie cie. Okre lono taksy dla myd a bia ego i czarnego oraz ustanowiono kar  20 talarów dla nie-
przestrzegaj cych zarz dzenia. Obwieszczenie podpisano: Burmistrz i Rada Miasta Gda ska. Stan 
bardzo dobry. 

13. Obwieszczenie gda skiej Rady Miejskiej w sprawie cen myd a. 1699.
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 14. [Gda sk]. Verordnung E. Edlen und Hochweisen Raths der Stadt Dantzig, 
wornach sich die sämmtliche Bürgerscha  t beym Lerm in diesen unruhigen Zeit 
zu richten hat. Dantzig (Gda sk) 1697. Gedruckt durch E. Edl. Raths und des 
Gymnasii Buchdruckern Johann-Zacharias Stollen, 4°, k. [2], brosz. 600,-
E. nie notuje. Wilkierz gda skiej Rady Miejskiej w sprawie og aszania alarmu w mie cie „w tych 
niespokojnych czasach”. Zawiera informacje o alarmowych sygna ach d wi kowych (dzwony, tr by) 
i instrukcje, co powinni czyni  obywatele po ich us yszeniu (z uwzgl dnieniem podzia ów na poszcze-
gólne kwarta y miasta). Stan dobry. 

 – Prace prawnicze S. F. Willenberga i jego uczniów –

 15. [Gda sk]. Ebert David Georg. Dissertatio iuridica de Vitalitio, Germanis Leib-
Rente [...] Gedani (Gda sk) b.r. [1701?]. Typis Johannis Zachariae Stolli, 4°, s. 35, 
bez opr. 300,-
E. nie notuje. Rozprawa prawnicza po wi cona rencie do ywotniej, przedstawiona w Gda skim Gim-
nazjum Akademickim przed Samuelem Fryderykiem Willenbergiem (1663-1748), historykiem prawa, 
teologiem, profesorem prawa i historii w tym e gimnazjum. Tzw. Athenaeum Gedanense, którego 
rozkwit przypada na wiek XVII, reprezentowa o wysoki poziom nauczania i zajmowa o jedno z czo-
owych miejsc w ówczesnym systemie szkolnictwa w Polsce, zyskuj c tak e uznanie zagranic . 
Akademicki poziom naukowy i korzystne warunki pracy ci ga y tu licznych znakomitych pedago-
gów, absolwenci za , udaj c si  na dalsz  nauk , przyjmowani byli z regu y na III rok studiów. 
Stan bardzo dobry.

 16. [Gda sk]. Schlie   Daniel Gabriel. Militia auxiliaria [...] Gedani (Gda sk) b.r. 
[1715?]. Typis Johannis Zachariae Stolli, 4°, s. 44, [6], bez opr. 400,-
E.XXXIII, 28. Rozprawa po wi cona s u bie wojskowej, prawu do obrony i wojnie sprawiedliwej przed-
stawiona w Athenaeum Gedanense pod kierunkiem Samuela Fryderyka Willenberga. Na ko cu noty 
i utwory gratulacyjne gda skich i pomorskich uczonych. Stan dobry.

14. Gda sk. Og aszanie alarmów. 1697. 15. Gda sk. Dzie o prawnicze. 1701.
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 17. [Gda sk]. Wahl Fryderyk. Dissertatio juridica de obligatione alternativa [...] 
Gedani (Gda sk) b.r. [1731?]. Typis Thomae Johannis Schreiber, 4°, k. [1], s. 51, 
[3], winietka, inicja  (drzeworyty), bez opr. 400,-
E. nie notuje. Traktat prawniczy o zobowi zaniu przemiennym autorstwa Fryderyka Wahla, gda skiego 
prawnika zwi zanego z Gda skim Gimnazjum Akademickim. Zobowi zanie przemienne jest form  
zobowi zania d u nego, która pozwala d u nikowi wybra  z kilku alternatyw rodzaj wiadczenia wykony-
wanego na rzecz wierzyciela. Praca powsta a pod opiek  Samuela F. Willenberga. Stan bardzo dobry.

 18. [Gda sk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Commentatio iuridica de iniuria, quae 
mortuis illata, oder Ob und wie man die Verstorbenen beschimpfen könne? Ienae 
(Jena) 1745. Apud Io. Frid. Krebsium, 4°, s. 34, [6], bez opr. 400,-
E. nie notuje. Komentarz prawniczy po wi cony niesprawiedliwo ci wyrz dzanej zmar ym. Autorem by  
Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii w Gda skim Gimnazjum Aka-
demickim, tzw. Athenaeum Gedanense. Stan bardzo dobry.

 19. [Gda sk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Dissertatio de tempore ad poenitendum 
dando condemnato ad mortem. Gedani et Lipsiae (Gda sk i Lipsk) 1751. B.w., 4°, 
s. 16, bez opr. 400,-
E. nie notuje. Rozprawa prawnicza po wi cona przyznawaniu czasu na odbycie pokuty skazanym 
na mier . Autorem by  Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii 
w Gda skim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense. Drobne zagniecenia, poza tym 
stan bardzo dobry.

 20. [Gda sk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Tractatio iuris ecclesiastici de exces-
sibus et poenis clericorum. Von Denen Verbrechen und Stra  en der Geistlichen. 
Ienae (Jena) 1740. Sumtibus Joh. Philippi Haasii, 4°, s. 48, winietki (drzeworyty), 
bez opr.  400,-

18. S. Willenberg. Commentatio iuridica. 1745. 19. S. Willenberg. Rozprawa prawnicza. 1751.
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E. nie notuje. Rozprawa prawnicza po wi cona przewinom i karom osób nale cych do stanu duchow-
nego. Tekst w j zyku aci skim. Autorem by  Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor 
prawa i historii w Gda skim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense. Stan bardzo dobry.

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

 – Roty przysi g i wykaz sejmów –

 21. Gliszczy ski Mateusz. Compendium Legum ex statuto et constitutionibus Regni 
Poloniae quae videlicet tantum ad continuum usum Judicantium, et Litigantium 
requiruntur, ex farragine Legum per alphabetum: ad annum 1736 excerptum. 
Calissii (Kalisz) 1754.Typis S. R. M. Collegii Karnkoviani, 4°, s. [4], 231, [5], tabl. 1 
(rozk .),  naliki i ozdobniki w drzeworycie, opr. p sk. 600,-
E. XVII, s. 172. Dzie o zawiera wypis ustaw i praw z konstytucji sejmowych Rzeczypospolitej, roty 
przysi g oraz wykaz sejmów do Sejmu pacy  kacyjnego w Warszawie w 1736 r. za panowania 
Augusta III Sasa. Na rozk adanej tablicy wizerunek przyk adowego drzewa genealogicznego oraz 
tabela nazw pokrewie stw. Druk pr nie dzia aj cej kaliskiej drukarni prowadzonej przy tamtejszym 
kolegium jezuickim. Dwie k. nlb. z pocz tku oraz tablica we wspó czesnej kopii. Stan dobry.

 22. Gwagnin Aleksander. Kronika Sarmacyi Europskiey [...] niegdy  w Krakowie dru-
kowana. Warszawa 1768. Drukarnia J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis 
Jesu, folio, k. [6], s. 714, k. [4], liczne winietki i inicja y (drzeworyty), opr. z epoki, 
skóra. 5000,-
E.XVII, 483. Edycja w ramach serii „Zbiór Dzieiopisów Polskich” Franciszka Bohomolca (obok kroniki 
Gwagnina wydano kronik  Bielskiego, Stryjkowskiego i Kromera). Dzie o jest kronikarskim zapisem 

21. M. Gliszczy ski. Prawa Rzeczypospolitej. 1736. 22. A. Gwagnin. Kronika. 1768. 
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dziejów Polski doprowadzonym do pocz tków panowania Zygmunta III Wazy. Nast pnie id  kroniki 
W. Ks. Litewskiego, Ziemi Ruskiej, Pruskiej, In  ant, mudzi, „Ziem Zamorskich”, kronika W. Ks. Mos-
kiewskiego oraz Grecji, Ba kanów, Wo oszczyzny, ziem naddunajskich, a tak e pa stw azjatyckich. 
Kronika ta przez dziesi tki lat by a dla naszych przodków jednym z podstawowych róde  wiedzy 
o Polsce i wiecie. Aleksander Gwagnin (1534-1614), nobilitowany historyk pochodzenia w oskiego, 
rotmistrz wojska polskiego, kupiec, bra  udzia  w wojnach z Moskw , za zas ugi wojenne na sejmie 
lubelskim 1569 r. pasowany na rycerza, w 1571 r. otrzyma  indygenat. Opr.: br zowa skóra, na grzbiecie 
t ocz. i z oc. tytulatura oraz bogata dekoracja z motywami ro linnymi, na licu bordiura z ornamentu 
meandrowego, na wyklejkach pap. marm. Noty z prze omu XVIII i XIX w., w tym informuj ce o zakupie 
ksi ki przez Jana Chotkiewicza [!] od Józefa Ledóchowskiego (za 200 z ) oraz zapiska o po yczeniu 
dzie a pt. „Kucharz doskona y” p. Baranieckiemu wraz z naznaczonym terminem zwrotu. Na przednim 
licu przeci cia skóry, miejscami zabrudzenia i przebarwienia. Stan dobry.
(Patrz tablica IV)

– Opisanie miast Prus Królewskich i Ksi cych –

 23. Hartknoch Christoph. Alt- und Neues Preussen oder Preussischer Historien zwey 
Theile. Cz. 1-2 (1 wol.). Franckfurt u. Leipzig (Frankfurt i Lipsk) 1684. In Verlegung 
Martin Hallervorden, Buchhändlern in Königsberg [Królewiec], Druckts Johann 
Andreae, folio, s. [36], 668, [62], frontispis (miedzioryt), portretów 8 (miedzio-
ryty), tabl. ryc. 7 (miedzioryty), mapy 2 (miedzioryty rozk .), w tek cie 84 
miedziorytów (w tym 4 ca ostronicowe), opr. z epoki pergamin. 22 000,-
E. XVIII, s. 47. Wydanie 1. Jedno z najcenniejszych dzie  dotycz cych dziejów Prus Królewskich 
i Ksi cych, autorstwa Krzysztofa Hartknocha (1644-1687), historyka prawa polskiego, nauczy-
ciela w Gda sku i Toruniu, wyk adowcy Akademii w Królewcu. Dzie o sk ada si  z dwóch cz ci. 
W pierwszej omówiono pochodzenie, wierzenia i obyczaje dawnych Prusów, w drugiej okres rz dów 
krzy ackich. Praca imponuje olbrzymim materia em ikonogra  cznym. Otwiera j  portret Krzysztofa 
Hartknocha i okaza y frontispis, na osobnych tablicach znajduje si  siedem portretów (m.in. króla 
Jana III Sobieskiego), ca ostronicowe widoki miast, m.in.: Braniewa, Gda ska, Elbl ga, Królewca 
i Torunia oraz dwie rozk adane mapy Prus. W tekst wkomponowano 84 miedziorytów przed-
stawiaj cych widoki miast, w tym 35 mniejszych widoków miast z terenu dzisiejszej Warmii 
i Mazur (m.in.: Bartoszyce, Dzia dowo, E k, Frombork, K trzyn, Lidzbark Warmi ski, Malbork, Nidzica, 
Pasym, Pisz, Prabuty, W gorzewo), wizerunki wielkich mistrzów krzy ackich z ich herbami (m.in. Ulryk 
von Jungingen), portrety w adców, uczonych (m.in. Miko aj Kopernik), sceny rodzajowe i zwierz ta. 
Na stronie 350 „rycina z operowanego o dka” (Estreicher). Ryciny do dzie a sztychowali Johann 
Ulrich Kraus i Johann Jakob Vogel. Piecz tki w asno ciowe. Kilkana cie kart z rozerwaniami oraz po-
strz pieniami marginesów, niewielkie lady zalania oraz zabrudzenia marginesów. Stan ogólny dobry. 
Mocne odbitki gra  czne. Rzadkie.
(Patrz tablica I i ilustr. na str. nast pnej)

 24. Histoire de l’Académie Royale des Sciences. Année MDCCXXII. Avec les Mé-
moires de mathématique et de physique, pour la même année. Tiréz de registres 
de cette Académie. Amsterdam 1727. Chez Pierre de Coup, 8°, frontispis 
(miedzioryt), k. [4], s. 204, 526, tabel i tabl. ryc. 23 (rozk ., miedzioryty), opr. 
z epoki, skóra. 600,-
Rocznik naukowy francuskiej Królewskiej Akademii Nauk za rok 1722. Królewska Akademia Nauk 
zosta a za o ona w 1666 r. przez Ludwika XIV jako jedna z pierwszych tego typu instytucji i od tego 
czasu stanowi jedn  z wa niejszych korporacji naukowych na wiecie. W oferowanym tomie znalaz y 
si  artyku y dotycz ce zagadnie  z zakresu matematyki, chemii,  zyki, astronomii, botaniki i in-
nych nauk przyrodniczych, m.in.: obserwacje za mie  S o ca i Ksi yca, charakterystyka post pu 
arytmetycznego i jego w asno ci, wiadomo ci o kataraktach oczu, a tak e lista patentów uznanych 
przez Akademi . Opr.: br zowa skóra, na grzbiecie szyldziki z tytulatur  oraz bogate t ocz. i z oc. 
zdobienia z motywami ro linnymi, na wyklejkach pap. marm., brzegi k. barw. Piecz tki szczeci skiej 
biblioteki szkolnej: „Fr. Wilh. Schule Stettin”. Wspó czesne podpisy w asno ciowe. Otarcia opr., poza 
tym stan bardzo dobry.
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23. C. Hartknoch. Dzieje Prus Królewskich i Ksi cych. 1684.

23. Z widokami miast Prus Wschodnich. 1684.
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 – Bogato ilustrowany zielnik –

 25. [Hochenleitter Lukas – nak adca]. Plantarum indigenarum et exoticarum icones 
ad vivum coloratae, oder Sammlung nach der Natur gemalter Abbildungen inn- und 
ausländischer P  anzen, für Liebhaber und Be  issene der Botanik. Herausgegeben 
von einer Gesellschaft Kräuterkenner. Roczniki 1-5 (1788-1792). Wien und Leipzig 
(Wiede  i Lipsk) 1788-1792. L. Hochenleitter u. Co., 4°, karty tyt. z winietkami ryt. 
(miedz. kolor.), k. [5], tabl. ryc. 60 (miedz. kolor.); k. [5], tabl. ryc. 60 (miedz. 
kolor.); k. [7], tabl. ryc. 60 (miedz. kolor.); k. [3], tabl. ryc. 60 (miedz. kolor.); 
k. [3], tabl. ryc. 60 (miedz. kolor.); opr. z epoki p sk z bogatymi z oc. 7000,-
Niniejszy egzemplarz to kompletny zbiór pierwszych pi ciu roczników (ca o  obejmowa a 8 roczni-
ków), zawieraj cy cznie 300 pi knie kolorowanych r cznie miedziorytów z wizerunkami ro lin 
oraz 5 kart tytu owych z kolorowanymi r cznie winietkami. Wykonane wg rysunków J. Lachenbauera, 
sztychowane przez Ignaza Albrechta. Na pocz tku ka dego rocznika znajduje si  wykaz i krótki opis 
ro lin u o ony alfabetycznie, zgodnie z nazwami aci skimi, dalej w tej e kolejno ci umieszczone zosta y 
ryciny. Efektowna oprawa z epoki w br zowy pó skórek, grzbiet podzielony zwi zami wypuk ymi na 
6 pól, w jednym z nich tytulatura, w pozosta ych z ocone ornamenty ro linne. Kilka tablic z drobnymi 
zabrudzeniami, grzbiet opr. z niewielkimi ubytkami, poza tym stan bardzo dobry. adny egzemplarz. 
Rzadkie w tak du ym zbiorze.

 – Opisanie In  ant –

 26. [In  anty]. Ceumern Caspar von. Theatridium Livonicum oder kleine Lief-
 ändische Schaubühne [...] Cz. 1-2 (1 wol.). Riga (Ryga) 1690. In Verlegung 

25. Plantarum indigenarum. 1788-1792. Zielnik. 300 kolorowanych miedziorytów.
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Georg Matthias Nöller, 4°, k. [4], 58, 146, winieta (miedzioryt), opr. pó niejsza, 
p sk. 2000,-
E.XIV, 132. Historiogra  czno-krajoznawcze dzie o po wi cone In  antom, opracowane przez in  anc-
kiego szlachcica Caspara von Ceumern (zm. 1692). W cz ci pierwszej kalendarium w adców (wielcy 
mistrzowie Zakonu Kawalerów Mieczowych, królowie Polscy) i biskupów, listy miast, zamków, klaszto-
rów i ko cio ów, krótkie opisanie poszczególnych miast i zamków oraz zestawienie szlacheckich rodów. 
Cz  drug  stanowi  dokumenty i przywileje, w tym wystawiane przez polskich w adców od 
Zygmunta Augusta do Zygmunta III Wazy. Oferowany egzemplarz bez cz ci trzeciej. Na odwrocie 
k. przedtyt. miedzioryt heraldyczny z herbem In  ant. Opr.: br zowy p sk marm., na licach pap. marm., 
brzegi k. barw. Otarcia opr., podkre lenia, poza tym stan bardzo dobry.

 27. Knia nin Franciszek Dionizy. Poezye. Edycja zupe na. T. 1-3 (w 3 wol.). War-
szawa 1787-1788. Druk Micha  Gröll, 4°, s. XII, 255, [9]; [4], 280; 264, [6], liczne 
winietki i  naliki w drzeworycie, opr. z epoki p sk z bogatymi z oc. 2800,-
E.XIX, 342. Zbiór poezji Franciszka Dionizego Knia nina (1750-1807), o wieceniowego poety, dramatur-
ga i t umacza. Knia nin tworzy  w stylistyce rokoka i klasycyzmu, czasem jednak ami c konwencje. Spod 
jego pióra wychodzi y polskie i aci skie bajki, ody, sielanki i erotyki oraz dramaty pisane m.in. na potrze-
by teatru w Pu awach, gdzie Knia nin mieszka , korzystaj c z mecenatu Czartoryskich (kilka utworów 
autor dedykowa  Czartoryskim). T.1. zawiera liryki (w tym s ynny poemat „Do w sów”); t. 2. – poematy, 
opery i wiersze (Matka Spartanka, Balon, Cyganie); t. 3. – bajki i powie ci. Efektowna oprawa z epoki 
w br zowe pó skórki z szyldzikami z tytulatur  i bogatymi z oceniami. Nieaktualne piecz tki w asno cio-
we. W kilku miejscach strony porysowane o ówkiem, drobne zabrudzenia pap., na wyklejkach notatki 
z epoki, drobne p kni cie skóry w t. 1. Stan ogólny dobry. adny egzemplarz. Rzadkie w komplecie.
(Patrz tablica IV)

 – Treny J. Kochanowskiego –

 28. Kochanowski Jan. Jan Kochanowski. Cum gratia et priuilegio S. R. M. Za do-
zwoleniem Ich M. Panów Kochanowskich. Kraków 1611. W Drukarni Andrzeja 
Piotrkowczyka K.I.M. Typographa, 4°, s. [8], 287, opr. pperg.  8000,-

26. C. Ceumern. Opisanie In  ant. 1690. 27. F. D. Knia nin. Poezye. 1787-1788. 
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E. XIX, s. 363. Z ksi gozbioru Karola Maychora (odr czny wpis na k. tyt.). Zbiór dzie  polskich Jana 
Kochanowskiego (1530-1584), dedykowany Janowi Myszkowskiemu, kasztelanowi arnowskiemu. 
Zawiera m.in. utwory: Treny, Odprawa pos ów greckich, Phaenomena, Muza, Satyr, Monomachia, 
Szachy, Wzór pa  m nych, Proporzec albo Ho d Pruski, O pija stwie oraz Pie ni. Zabrudzenia pa-
pieru, miejscami intensywne, ubytek 1 marginesu naprawiony z dopisanym w epoce tekstem, drobny 
ubytek pap. bez straty tekstu. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica I)

– Medal Jana Heweliusza –

 29. [Köhler Johann David]. Der Wöchentlichen Historischen Münz-Belustigung. 
Nr 39, 28 wrze nia 1735. [Norymberga 1735. Bey Christoph Weigels des ältern 
Kunsthändlers seel. Wittwe. Gedruckt bey Lorenz Bieling], 4°, s. 305-312, podo-
bizna numizmatu (miedzioryt), bez opr. 300,-
Zeszyt s awnego czasopisma numizmatycznego za o onego i wydawanego przez Johanna Davida 
Köhlera (1684-1755), wybitnego niemieckiego historyka i numizmatyka. Ukazywa o si  co tydzie  od 
1729 r. Oferowany numer po wi cony medalowi upami tniaj cemu Jana Heweliusza (1611-1687), 
gda szczanina, najwybitniejszego po Koperniku polskiego astronoma, twórcy nowo ytnej selenogra  i, 
pierwszego zagranicznego cz onka angielskiego Royal Society. Prócz opisu numizmatu wiadomo ci 
biogra  czne o astronomie. Stan bardzo dobry.

– Medal Jana Andrzeja Morsztyna –
 
 30. [Köhler Johann David]. Der Wöchentlichen Historischen Münz-Belustigung. 

Nr 46, 12 listopada 1749. [Norymberga 1749. Bey Christoph Weigels des ältern 
Kunsthändlers seel. Wittwe. Gedruckt bey Lorenz Bieling], 4°, s. 361-368, podo-
bizna numizmatu (miedzioryt), bez opr. 300,-

28. J. Kochanowski. Dzie a polskie. 1611. 29. Medal ku czci J. Heweliusza. 1735.
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Zeszyt s awnego czasopisma numizmatycznego za o onego i wydawanego przez Johanna Davida 
Köhlera (1684-1755), wybitnego niemieckiego historyka i numizmatyka. Oferowany numer po wi cono 
medalowi upami tniaj cemu Jana Andrzeja Morsztyna (1621-1693), czo owego polskiego poet  
doby baroku, podskarbiego wielkiego koronnego, dyplomat . Prócz opisu numizmatu wiadomo ci 
biogra  czne o poecie. Stan bardzo dobry.

 – Walki gladiatorów –

 31. Lipsius Justus. Satvrnalivm sermonvm libri dvo, qui de gladiatoribus. Editio vltima, 
auctior & ornatior. In quamquid distinctem praestitum sit, pagina altera docebit. 
Lugdunum Batavorum (Lejda) 1590. Ex O   cina Plantiniana apud Franciscum 
Raphelengium, s. [8], 175, [1], tabl. ryc. 15 (winno by  16, miedzioryty, w tym 
rozk adane), winietki, inicja y,  naliki (miedzioryty); adl.:

  Lipsius Justus. De amphitheatro liber. In quo forma ipsa loci expressa, & ration 
spectandi cum æneis  guris. Lugdunum Batavorum (Lejda) 1589. Ex O   cina 
Plantiniana apud Franciscum Raphelengium, s. 76, [1], tabl. ryc. 3 (miedzioryty 
rozk .), 1 miedzioryt w tek cie; acc.:

  Lipsius Justus. De amphitheatris quae extra Romam libellus. In quo forma eorum 
aliquotet typi. Lugdunum Batavorum (Lejda) 1589. Ex O   cina Plantiniana apud 
Franciscum Raphelengium, s. 83-106, [2], 3 miedzioryty w tek cie; wspó opr., 4°, 
opr. z epoki tektura. 1500,-
Dzie a autorstwa Justusa Lipsiusa (1547-1606), wielkiego renesansowego znawcy antyku, pocho-
dz cego z Flandrii. Poz. 1. Traktat o igrzyskach gladiatorskich w staro ytnym Rzymie. Pierwsze 
wydanie opublikowano w 1582 r. Traktat zawiera opis wszelkich aspektów walk gladiatorów, a tak e 
wyk ad stoickich pogl dów autora. W tek cie znajduje si  15 ilustracji przedstawiaj cych ró ne techniki 

31. J. Lipsius. O igrzyskach gladiatorów i am  teatrach. 1589-1590. 
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walki oraz sceny publicznych pokazów umiej tno ci gladiatorów. Poz. 2 i 3. to ilustrowane miedzio-
rytami traktaty o architekturze am  teatrów w Rzymie i poza nim. Oprawa podniszczona, drobne 
zabrudzenia pap. Stan ogólny dobry.

 32. [Lwów]. Pikulski Gaudenty. Panis quotidianus iuventutis sacrae sive casuista 
brevi ac facili methodo de practicabilibus in Regno Poloniae casibus di   cultates 
explicans compendiose collectus [...] Leopoli (Lwów) 1759. B.w., 8°, k. [8], s. 844, 
tabl. ryc. 4 (miedzioryty), opr. z epoki, skóra. 500,-
E.XXIV, 274-275. Zwi z y, spisany po acinie podr cznik teologii moralnej, liturgiki i prawa kanoniczne-
go autorstwa Gaudentego Pikulskiego (zm. 1763), franciszkanina lwowskiego, historyka-kompilatora, 
spowiednika i opiekuna frankistów (zwolenników ruchu mesjanistycznego Jakuba Franka), któremu 
najwi ksz  s aw  przynios o dzie o „Z o  ydowska przeciwko Bogu i bli niemu...” (Lwów 1758). 
Na pocz tku tekstu drukowana dedykacja dla Leona Szeptyckiego, biskupa lwowskiego, dodana 
tylko do cz ci egzemplarzy tego wydania (Estreicher). Ryciny przedstawiaj : drzewo pokrewie -
stwa, drzewo powinowactwa, porz dek okadzania o tarza, porz dek okadzania hostii. Osiemnasto-
wieczne noty w asno ciowego lwowskiego duchownego, wspó czesne wpisy w asno ciowe. Otarcia, 
defekty i lady po owadach na opr., ubytki i zagniecenia kraw dzi kilku k., miejscami zaplamienia.

– S awny XVI-wieczny zielnik –

 33. Mattioli Pietro Andrea. Commentaires de Pierre André  Matthiole sur les Six Livres 
de Ped.[anius] Dioscoride Anazarbéen de la matière médecinale, avec certaines 
tables médecinales, tant des qualité s et vertus des simples médicamens, que 
des remèdes pour toutes maladies, qui peuvent avenir au corps humain, comme 

33. P. A. Mattioli. S awny zielnik. 1000 drzeworytów. 1578.
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aussi des sentences, mots, et matières traicters es dicts Commentaires mis en 
franç ois sur la dernière édition latine de l’autheur par Jean des Moulins; et de 
nouveau reveuz [!] par iceluy et augmenté s, et enrichis de plusieurs pour traicts 
plus qu’aux précédentes impréssions ensemble une table latine et franç oise des 
noms des herbes contenues esdicts Commentaires. Lyon 1578, folio, s. [137], 848 
(winno by  852), frontispis w drzeworycie (na odwrocie portret autora w drzewo-
rycie), ok. 1000 drzeworytów w tek cie, opr. z epoki pergamin. 9000,-
S ynny, XVI-wieczny zielnik ozdobiony ogromn  ilo ci  wizerunków ro lin autorstwa P. A. Mat-
tiolego (1501-1578), w oskiego botanika i lekarza okresu renesansu. Dzie o jest rozwini ciem i uzu-
pe nieniem najwa niejszej ksi gi o zio ach czasów staro ytnych autorstwa Pedaniosa Dioskurydesa. 
Ten s ynny lekarz grecki, dzia aj cy w s u bie cesarzy rzymskich ( yj cy w I w. n.e.), na podstawie 
w asnych i cudzych do wiadcze , napisa  traktat „O materii medycznej”, podstawow  farmakope  
i podr cznik zielarstwa jaki staro ytno  przekaza a czasom nowo ytnym. Prezentowana praca Mat-
tiolego jest jego analiz  krytyczn , ale tak e poszerzeniem i uzupe nieniem o prace pó niejszych 
autorów. Pierwsze wydanie ukaza o si  w 1518 r. Niniejsza edycja odznacza si  najobszerniejszym 
materia em ilustracyjnym – zawiera oko o 1000 drzeworytów, przedstawiaj cych nie tylko ro liny, ale 
i niektóre gatunki zwierz t (ryby, ssaki, owady). Karta tytu owa z  gurami alegorycznymi w drzewory-
cie. Jedna z rycin r cznie kolorowana. Brak 2 kart indeksu oraz stron 602/603 i 609/610. Pergamin 
oprawy zabrudzony, grzbiet wzmocniony w epoce dodatkowymi paskami perg., k. tyt. podniszczona 
(marginesy podklejone pap.), w tek cie miejscami zabrudzenia pap. i zalania, liczne podkre lenia 
i dopiski piórem. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica II)

 – Anatomia –

 34. Mayer Johann Christoph Andreas. Anatomische Beschreibung der Blutgefässe 
des menschlichen Körpers. Mit Kupfern. Berlin und Leipzig 1777. G. J. Decker, 
8°, s. VIII, 339, [1], tabl. ryc. 5 (miedzioryty rozk . r cznie kolorowane), opr. 
z epoki, skóra z bogatymi z oc. 2400,-
Wydanie 1. Traktat medyczny dotycz cy uk adu krwiono nego cz owieka autorstwa Johanna Mayera 
(1747-1801), niemieckiego anatoma, doktora medycyny, wyk adowcy pracuj cego w Berlinie i Frank-
furcie. Do czono pi  du ych, kolorowanych tablic z przedstawieniem uk adu krwiono nego 
cz owieka, wraz ze szczegó owymi obja nieniami. Efektowna oprawa z epoki w pe n  skór , grzbiet 
podzielony zwi zami wypuk ymi na sze  pól, w drugim polu – szyldzik z tytulatur , w pozosta ych – 
bogate z ocenia. Stan bardzo dobry. adny egzemplarz. Rzadkie.

 – Monitor Ignacego Krasickiego –

 35. Monitor. Rok 1766. Nr 1-105 (1 stycznia-31 grudnia). T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 
1766. W drukarni Mitzlerowskiey, 8°, s. [2], 819, [1], opr. wspó cz., p sk z t ocz. 
i z oc. na grzbiecie. 1500,-
E. XXII, s. 533-534. Kompletny drugi rocznik g ównego czasopisma spo eczno-politycznego polskiego 
o wiecenia. „Monitor” wychodzi  od 21 marca 1765 do ko ca 1785 roku. Czasopismo przepojone du-
chem racjonalizmu i liberalizmu, odegra o tak e znacz c  rol  w walce o j zyk narodowy. Wydawnictwo 
o miesza o przywary szlacheckie, sarmacki styl ycia, porusza o te  zagadnienia z zakresu ekonomii, 
 lozo  i, polityki, rolnictwa, przemys u, kultury, edukacji, s downictwa, historii i literatury. Na amach 
„Monitora” publikowali najwybitniejsi przedstawiciele polskiego o wiecenia, m.in.: Ignacy Krasicki 
(pierwszy redaktor), Franciszek Bohomolec, Jan Albertrandi, Adam Naruszewicz, a tak e sam 
Stanis aw August. Nieaktualna piecz tka i podpis. Drobne za ó cenia pap., poza tym stan dobry.

 – Wizerunki królów polskich –

 36. Mylius Arnold. Principum et Regum Polonorum imagines ad vivum expres-
sae. Quibus adiecte sunt breves singulorum historie et res praeclare gestae, 
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34. J. Mayer.  Traktat o uk adzie krwiono nym. Z 5 tablicami. 1777.

35. Monitor. 1766. 36. A. Mylius. Portrety królów Polski. 1594.
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ut lectori et oculos et animum simul his quasi speculo humane vite inspiciendo 
pascere liceat. Coloniae Agrippinae (Kolonia) 1594. Typis Godefridi Kempensis, 
folio, s. 72, k [1], portrety w tek cie 43 (miedzioryty), inicja y,  naliki (drzeworyty), 
opr. perg.  6000,-
E.XXII, 654. Dzie o wydane przez Arnolda Myliusa (1540-1604), niemieckiego drukarza i ksi garza 
dzia aj cego w Kolonii. Sk adaj  si  na nie krótkie yciorysy w adców i królów polskich od 
legendarnego Lecha do Stefana Batorego, z których ka dy opatrzono miedziorytowym portre-
tem. Wizerunki monarchów wzorowane s  na s ynnym cyklu portretów wykonanych przez Tomasza 
Tretera (1547-1610), kanonika warmi skiego, poet ,  lologa, sekretarza Anny Jagiellonki, Stefana 
Batorego i Zygmunta III Wazy. Poczet Myliusa – znacznie powszechniej dost pny od treterowego 
„Regum Poloniae icones” – przyczyni  si  do utrwalenia w wiadomo ci Polaków tych przedstawie  
jako ród a wyobra e  o ich w adcach. Kolo ski drukarz zadedykowa  prac  biskupowi krakowskiemu 
kardyna owi Jerzemu Radziwi owi. Finaliki i inicja y skomponowane z wykorzystaniem charakterystycz-
nych ornamentów renesansowych i manierystycznych (rollwerki, ornamenty okuciowe, kaboszony, 
rauty, wici ro linne, ornamenty kandelabrowe). Opr.: perg. naturalny, na przednim licu t ocz. i barw. 
tytulatura. Brak portretu kardyna a Radziwi a oraz k. z dedykacj . Karta tyt. w starannej kopii. Egz. 
po konserwacji. Stan dobry.
(Patrz tablica II)

 37. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od pocz tku chrze cija stwa. 
Panowanie Piastów. T. V. Warszawa 1784. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospo-
litey uprzywileyowaney Gröllowskiej, 4°, k. [2], s. XLII, [4], 492, k. [17], opr. p sk 
z szyldzikiem, brzegi kart barwione.  600,-
E.XXIII, 49. Wydanie 1. Najwa niejsze dzie o w dorobku biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796), 
blisko zwi zanego z królem Stanis awem Augustem Poniatowskim. W 1775 roku monarcha zleci  mu 
napisanie nowego, ca o ciowego opracowania historii narodowej. Przyst puj c do pracy biskup zebra  

37. A. Naruszewicz. Historya narodu. T. V. 1784. 38. A. Naruszewicz. Historya narodu. T. VII. 1786.
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ogromny materia  archiwalny, przez wiele lat pracowa  nad nim specjalny zespó  kopistów, który prze-
pisywa  dokumenty dotycz ce historii Polski. Prace prowadzone w Polsce uzupe niono kwerendami we 
W oszech i Szwecji. W ten sposób powsta  ogromny, licz cy ponad 200 tek, zbiór odpisów materia ów 
ród owych potocznie nazywany „Tekami Naruszewicza”. Chronologicznie dzie o obejmowa o wyda-

rzenia od czasów przedhistorycznych do lubu W adys awa Jagie y z Jadwig  w 1386 r., stanowi o 
pierwsze w historiogra  i polskiej, uj te w duchu o wiecenia, w pe ni naukowe opracowanie dziejów 
Polski. Oferowana, pierwsza edycja obejmowa a tylko tomy II-VII. Tom V obejmuje dalsze dzieje Polski 
dzielnicowej a  do zjednoczenia Królestwa przez W adys awa okietka. Przetarcia oprawy. Za ó cenia, 
nieliczne zaplamienia, lady po owadach na oprawie, poza tym stan dobry.

 38. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od pocz tku chrze cija stwa. 
Panowanie Piastów. T. VII. Warszawa 1786. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypo-
spolitey uprzywileyowaney Gröllowskiej, 4°, s. XXIV, [2], 298, k. [17], opr. p sk 
z szyldzikiem, brzegi kart barwione.   600,-
E.XXIII, 49. Wydanie 1. Tom VII najwa niejszego dzie a biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796), 
obejmuj cy okres zasiadania Andegawenów na polskim tronie. Przetarcia oprawy. Za ó cenia, zapla-
mienia, poza tym stan dobry.

 39. [Nepos Cornelius]. Korneliusza Neposa ycia wybornych hetmanów przek adania 
JPP. kadetów korp. warszawskiego w VII. klassie literatury ucz cych si … War-
szawa 1783. W Drukarni Nadworney J. K. Mci., 8°, k. [8], s. 182, [1], k. [1], s. LXXI 
(Wypis chronologiczny), opr. z epoki, p sk ze zdobieniami i superekslibrisem 
literowym „J.S.”. 400,-
E.XXIII, 81. T umaczenie dzie a „De viris illustribus” („O wybitnych m ach”) Korneliusza Neposa 
(ok. 100 p.n.e. – 24 p.n.e.), rzymskiego historyka i biografa, przyjaciela Cycerona, zawieraj ce m.in. 
biogra  e s ynnych wodzów: Hamilkara, Hannibala, Temistoklesa, Miltiadesa. Przek ad dedykowa-
ny Komisji Edukacji Narodowej zosta  przygotowany przez kadetów ucz cych si  w Szkole 
Rycerskiej pod kierunkiem ks. Jana Wulfersa. Na ko cu „Regestr yciów i t umaczów”, w ród których 
wymienieni s  m.in.: Józef Wasilewski (1759-1831), pó niejszy wyk adowca Szko y Rycerskiej i wol-
nomularz oraz Adam Jan Radzimi ski (1765-po 1820), szambelan królewski. Za Regestrem nast puje 
„Wypis chronologiczny przedniejszych spraw greckich, perskich i rzymskich do lepszego rozumienia 
Korneliusza potrzebny”. Nieaktualna piecz  heraldyczna. lady po owadach, drobne zabrudzenia 
pap. Stan ogólny dobry.

 – Wojny z Moskw  i Kozakami –

 40. Piasecki Pawe . Chronica gestorum in Europa singularium. Accurrate ac  -
deliter conscripta. Ad utilitatem publicam divulgata et typis expressa. Cracoviae 
(Kraków) 1645. In O   cina Typographica Francisci Caesarij, folio, k. [2], s. 619, 
[1], winietki, inicja y,  naliki (drzeworyty), opr. z epoki perg. z t ocz., zwi zy 
wypuk e. 6000,-
E.XXIV, 230 (wariant bez portretu autora). Wydanie 1. Wpisy w asno ciowe (Andrzeja Zaleskiego 
ze Smaszew, sekretarza królewskiego oraz Hieronima Adama Poni skiego herbu odzia, starosty 
kopanickiego i wschowskiego, kasztelana rogozi skiego i gnie nie skiego). G ówne dzie o histo-
ryczne Paw a Piaseckiego (1579-1649), biskupa, historyka i kronikarza. Obejmuje wydarzenia XVI 
i XVII wieku, zawiera wiele interesuj cych szczegó ów do historii Polski z okresu wojen z Moskw  i Ko-
zakami. Wiek XVI autor opracowa  w oparciu o prace swoich poprzedników: Joachima Bielskiego, 
Dymitra Solikowskiego, wydarzenia od rokoszu Zebrzydowskiego opisywa  ju  na podstawie w asnych 
wspomnie  i zebranych dokumentów. Autor, relacjonuj c zatargi króla ze szlacht , opowiada si  po 
stronie szlachty. Krytycznie odnosi si  tak e do prohabsburskiej polityki Zygmunta III, szczególnie 
mocno atakuje obecnych na dworze króla jezuitów zarzucaj c im brak orientacji w sprawach poli-
tycznych. Zaraz po wydrukowaniu kronika wzbudzi a wiele kontrowersji i wywo a a liczne pisma 
polemiczne atakuj ce autora i jego rodzin . Kronika cieszy a si  du  popularno ci  na Zachodzie 
i przez wiele lat stanowi a wa ne ród o wiedzy o Polsce i Polakach. Brak karty drugiej (z pochwa a-
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mi) oraz 10 kart indeksu. Oprawa podniszczona (ubytki naro ników naprawiane), miejscami lady po 
kornikach, drobne ubytki i zabrudzenia kilku marginesów. Stan ogólny dobry. 
(Patrz tablica II)

 41. Pope Alexander. Essai sur l’homme [...] Traduction françoise en Prose [...] 
Lusanne – Genève (Lozanna – Genewa) 1745. Chez Marc-Michel Bousquet et 
Compagnie, 4° (du e), frontispis (miedzioryt), s. XXIV, 116, portret 1 (miedzioryt), 
tabl. ryc. 4 (miedzioryty), winiety (miedzioryty), opr. z epoki, skóra. 2200,-
Pi kne wydanie jednego z najwa niejszych dzie  Alexandra Pope’a (1688-1744), poety, t umacza i saty-
ryka, czo owego twórcy angielskiego o wiecenia. „Esej o cz owieku” to poemat  lozo  czny prezentuj cy 
za o enia systemu etycznego, którego ród em jest Bóg. Utwór (wyd. I 1733-34) zyska  uznanie w ród 
najwybitniejszych my licieli europejskich i szybko doczeka  si  przek adów na inne j zyki. Oferowana 
edycja z równoleg ym tekstem angielskim i francuskim, ozdobiona kunsztownymi rycinami – frontispis 
i winiety sygn.: „Delamonce invenit. Soubeyran sculpsit”; winieta na k. tyt. oraz portret Karola Fryde-
ryka Bade skiego, któremu zadedykowano ksi k , sygn.: „gravé par Will”; tablice sygn. „Delamonce 
inv. et delin. Gallimard sculp.” (wed ug kompozycji Ferdinanda Delamonce rytowali Pierre Soubeyran, 
Johann Georg Will i Claude Olivier Gallemard). Opr.: br zowa skóra, na grzbiecie t ocz. i z oc. tytula-
tura oraz bogate ozdobniki z o one ze stylizowanych ornamentów ro linnych, na licach geometrycz-
na dekoracja t ocz. na lepo z wykorzystaniem marm. skóry. Na wyklejkach pap. marm. Ekslibrisy. 
Marginalia dawn  r k . Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry. Elegancki egzemplarz.

– Odczytywanie charakterów –

 42. Porta Giambattista della. De humana physiognomonia. Qui ab extimis quae in 
hominum corporibus conspiciuntur signis, ita eorum naturas, mores & consilia 
(egregiis ad vivum expressis iconibus) demonstrant, ut intimos animi recessus 

41. A. Pope. Esej o cz owieku. 1745. 42. G. della Porta. O  zjonomii. 1650.
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penetrare videantur... Rothomagi (Rouen) 1650. Sumptibus Joannis Berthelin, 8°, 
s. [8], 403, [41], liczne drzeworyty w tek cie, opr. perg. z epoki. 1200,- 
Bardzo popularne w XVI i XVII w. dzie o dotycz ce  zjonomii ludzkich i sztuki odczytywania charakteru 
na ich podstawie, b d ce prób  nadania charakteru naukowego wiedzy rozwijanej ju  przez staro-
ytnych. Drzeworytowe ilustracje (w tym ca ostronicowe) ukazuj  podobie stwo typów g ów ludzkich 

i zwierz cych. Giambattista della Porta (1535-1615), starannie wykszta cony w oski uczony i pisarz, 
interesowa  si  optyk , hydraulik , matematyk , astronomi , rolnictwem, meteorologi , hiromancj , 
kryptogra  . Jego prace i do wiadczenia zaprowadzi y go kilkakrotnie przed Trybuna  Inkwizycji. Na 
licach pergaminowej oprawy t oczone ozdobniki. Zapiski piórem dawn  r k , piecz tka w asno ciowa. 
Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, w tek cie charakterystyczne plamki (miejscami intensywniejsze), 
poza tym stan dobry.

– Historia ydów –

 43. Prideaux Humphrey. Histoire des Juifs et des peuples voisins depuis la décadence 
des Royaumes d’Israël et de Juda jusqu’à la mort de Jésus-Christ [...] traduit de 
l’Anglais. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. T. 1-7 (w 7 wol.). Paris 
(Pary ) 1726. Chez Guilleme Cavelier, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [1], s. CXLIV, 
427, tabl. ryc. 7 (miedzioryty), map i planów 3 (miedzioryty rozk .); frontispis 
(miedzioryt), k. [1], s. 384, mapa 1 (miedzioryt rozk .); frontispis (miedzioryt), 
k. [1], s. 466; frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XXIV, 464; frontispis (miedzioryt), 
k. [1], s. 526, mapa 1 (miedzioryt rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. 343, 
mapa 1 (miedzioryt rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. 147, adl.:

  [Knapski Grzegorz]. Sinonyma seu Dictionarium Polono-Latinum in gratiam et 
usum Studiosae Juventutis ex Thesauro Gregorii Cnapii [...] nuper collectum de 
recenti revisum ac recusum. Varsaviae (Warszawa) 1793. Typis Curie S. R. M., 
8°, s. 375, jednolite opr. wspó cz., p sk z szyldzikami, brzegi k. barw. 3600,-

43. H. Prideaux. Historia ydów. Z biblioteki Potockich. 1726.
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Z biblioteki Potockich – na karcie tyt. s ownika Knapskiego odr czny wpis Izabelli Potockiej z Jod-
ko-Narkiewiczów (1914-1972), ony Alfreda Potockiego, ostatniego ordynata a cuckiego. Z ksi go-
zbioru Marka i Charlotty Potockich (suche t oki). Poz. 1. Historia ydów i ludów s siednich autorstwa 
Humphrey’a Prideaux (1648-1724), anglika skiego duchownego, orientalisty i historyka. W swej pracy 
Prideaux przedstawi  dzieje Izraelitów od upadku królestw Izraela i Judy do mierci Chrystusa. Jego 
ambicj  by o zw aszcza opisanie okresu, o którym niewiele wiadomo ci znalaz o si  w Biblii – w ten 
sposób chcia  wype ni  luk  mi dzy historycznymi ksi gami Starego Testamentu a Nowym Testamen-
tem. Na miedziorytowych tablicach m.in. sceny biblijne, plany Babilonu, wi tyni Jerozolimskiej oraz 
mapy regionu i basenu Morza ródziemnego w ró nych okresach. Poz. 2. W tomie VII wspó oprawne 
wydanie cz ci s ynnego s ownika Grzegorza Knapskiego (1564-1638), poety, dramatopisarza, przy-
stosowane do u ytku kolegiów jezuickich (zawiera s ownik polsko- aci ski). Ekslibrisy (J gerhof). Opr. 
br zowy p sk, grzbiety sze ciopolowe, w polach 2. szyldzik z tytulatur , w pozosta ych t ocz. i z oc. 
ozdobniki, na licach pap. marm. Na kartach lady zawilgocenia, przebarwienia i zabrudzenia, poza 
tym stan dobry. Dzie o Knapskiego po konserwacji.

 44. Rubinkowski Jakub Kazimierz. Janina zwyci zkich tryumfów, dzie ami y he-
roicznym m stwem Jana III króla polskiego na Marsowym Polu nayiasnieyszy, 
po prze amaney otomanskiey y tatarskiey sile. Nie miertelnym wiekom do druku 
podany przez niegdy s ug  Nayia nieyszego Maiestatu... W roku za  1759 jako 
Polak na usilne wielu dania w szczero polskim i zyku powtórzonym drukiem 
na nowo wstawiony od tey e drukarni. Pozna  1759. W Drukarni J.K.M. Kol-
legium Pozna skim Societatis Jesu, 8°, k. [241] (winno by  242), tabl. ryc. 1 
(miedzioryt rozk .), ryc. w tek cie 6 (miedzioryty), opr. nieco pó niejsza, p sk 
z t ocz. i z oc. 1500,-

44. Czyny wojenne Jana III. 1759. 45. T. Salmon. O Polsce. 1739.
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E.XXVI, 440-441. Egzemplarz W adys awa Jana Grabskiego (1901-1970), poety, autora powie-
ci historycznych (odr czna dedykacja). Najg o niejsze dzie o Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego 

(1668-1749), burgrabiego, rajcy i poczmistrza toru skiego, pisarza i panegirysty. Apologetyczna bio-
gra  a i opis czynów wojennych Jana III Sobieskiego. Edycja ozdobiona rozk adan  tablic  przed-
stawiaj c  chor giew Mahometa oraz sze cioma miedziorytami w tek cie (herb Janina Sobieskich, 
insygnia w adzy, dwa widoki komety, portret wezyra, portret królowej Krystyny). O „Janinie” wspo-
mnia  Adam Mickiewicza w VIII ksi dze „Pana Tadeusza”. Opr.: ciemnobr zowy p sk, na licach pap. 
marm. Brak 1 k., 2 k. w starannej, pó niejszej kopii. Sp kania i przetarcia oprawy, nieaktualny wpis 
i piecz tki w asno ciowe, przebarwienia i zabrudzenia w tek cie, kraw dzie cz ci k. wzmacniane, 
poza tym stan dobry.

 – Opisanie Polski –

 45. Salmon Thomas. Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo, naturale, 
politico, e morale... volume VII, della Turchia in Europa, delle Isole dell’Arcipelago, 
Candia, e Morea, del regno della Polonia, e de’ Cosacchi Zaporowski. Venezia 
(Wenecja) 1739. Presso Giambatista Albrizzi Q. Gir., 4°, s. [12], 656, frontispis 
(miedzioryt), 2 mapy rozk . (miedzioryty), tabl. ryc. 11 (miedzioryty), opr. perg. 
z epoki. 1600,-
Kompletny egzemplarz. Wydanie 2., w oskie. Tom VII wielotomowego dzie a szkockiego historyka 
i geografa Thomasa Salmona (1679-1767), zatytu owanego w oryginale „Modern history of the present 
state of all nations”. Tom po wi cony Polsce oraz europejskiej cz ci Turcji. Rozk adane mapy Polski 
i Turcji, w ród ilustracji: pi kny widok Konstantynopola, rozk adany plan Gda ska, ca ostronico-
wy widok Warszawy, portrety Augusta II i Stanis awa Leszczy skiego, s ynna scena polowania na 
nied wiedzia z u yciem sieci oraz wizerunek ko tuna (w ówczesnej Europie znanego jako „plica 
Polonica”). Przebarwienia oprawy, miejscami niewielkie ubytki marginesów, za ó cenia papieru, poza 
tym stan dobry. 

 – Z frontispisem J. Donneta –

 46. Schmolck Benjamin. Der mit rechtscha  enen Herzen zu seinem Jesu sich na-
hende Sünder: in auserlesenen Buß- Beicht- und Communion-Andachten; Deren 
sich dessen Bußfertige und nach Jesu Liebes-Mahl sich sehnende Seele sowohl 
zur Beichte als auch zum Gebrauch des theuren Abendmahl des Herrn bedienen 
kann; Benebst denen in gebundener Schreib-Art abgefaßten Gott-geheiligten 
alltäglichen Morgen- und Abend-Andachten [...] B.m. 1753. B.w., 8°, frontispis 
(miedzioryt), k. [7], s. 288, opr. nieco pó niejsza, skóra. 600,-
E. nie notuje. wiczenia duchowe, rozwa ania i modlitwy pokutne opracowane przez Benjamina 
Schmolcka (1672-1737), l skiego duchownego protestanckiego, pastora w Ko ciele Pokoju w wid-
nicy, teologa, poet , jednego z najbardziej p odnych twórców pie ni religijnych epoki baroku (ponad 
1000 utworów), z których wiele wesz o na sta e do ewangelickich piewników. Frontispis wykonany 
przez gda skiego rytownika i medaliera Johanna Donneta (sygn. na p ycie). Opr.: br zowa skóra 
marm., na grzbiecie i licach t ocz. i z oc. dekoracja, tytulatura na szyldziku. W dolnej partii grzbietu 
superekslibris: „J. E. Fürste”. Drobne lady po owadach na grzbiecie i kilku k., miejscami przebarwienia 
i zabrudzenia. Poza tym stan bardzo dobry.

 – Kompendium medyczne wroc awskiego lekarza –

 47. Scholz von Rosenau Lorenz. Consiliorum medicinalium, conscriptorum 
a praestantiss. atque exercitatiss. nostrorum temporum medicis [...] Hanoviae 
(Hanau) 1610. Typis Wechelianis apud haeredes Ioannis Aubrii, folio, k. [34], kol. 
1164, k. [9], opr. wspó cz. skóra. 6000,-
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E. nie notuje. Kompendium medyczne z ko ca XVI w., opracowane przez Lorentza Scholza 
(1522-1599), wroc awskiego lekarza, botanika, który otrzyma  czeski tytu  szlachecki von Rosenau 
za osi gni cia w walce z zaraz  pustosz c  Wroc aw w 1581 r. W dziele zebrano wiadomo ci 
z naj  wa niejszych i najnowszych prac uczonych i medyków, w ród nich znale li si  m.in.: Johann 
Aichholtz, Martin Akakia, Julius Alexandrinus, Joachim Baudis, Matteo Corti, Johann Crato von Kra  t-
heim, Joachim Curä us, Jacques Dubois, Andrea Gallo, Caspar Hofmann, Thomá s Jordá n, Petrus 
Monavius, Johannand Kaspar Nee  e (Naevius), Matthä us Ratzenberger, Balthasar Scheider, Abraham 
Seyller, Petrus Sibyllenus, Johannes Sigismundus, Henricus Stapedius, Matthias Stoius, Hieronimus 
Stromair, Theodor Zwinger. Uwzgl dniono opisy zabiegów, charakterystyk  chorób, receptury 
leków oraz porady higieniczne. Opr.: ciemnobr zowa skóra, t ocz. na lepo dekoracja geome-
tryczna. Egzemplarz po fachowej konserwacji. lady znaków w asno ciowych. Miejscami marginalia. 
Stan bardzo dobry.

– Sejm rozbiorowy –

 48. [Sejm rozbiorowy]. Konstytucye publiczne Seymu Extraordynaryinego Warszaw-
skiego pod w z em Generalney Konfederacyi Oboyga Narodów trwaj cego. Roku 
1773 dnia 19. kwietnia zacz tego, a z limity y sze ciu prorogacyi w roku 1775 
przy utwierdzeniu Dzie  Generalnych Konfederacyi y rozwi zaniu onych e sko -
czonego. T. 1-2 (1 wol.). Warszawa 1775. W Drukami J.K.Mci y Rzeczypospolitey 
u XX. Scholarum Piarum, folio, k. [2], s. 86, 180, k. [4]; s. 287, [1], k. [7], winietki, 
inicja y,  naliki, herb Rzeczypospolitej (drzeworyty); adl.:

  Konstytucye W. X. Litewskiego na Seymie Extraordynaryinym Warszawskim 
w roku 1773 Kwietnia 19 dnia zacz tym, a w roku 1775 Kwietnia 11 dnia sko czo-
nym uchwalone. Warszawa 1775. W Drukami J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. 

46. Z frontispisem gda skiego rytownika. 1753. 47. L. Scholz. Porady medyczne. 1610.
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Scholarum Piarum, folio, s. 207, k. [8], winietki, inicja y,  naliki (drzeworyty), opr. 
wspó cz., skóra. 3000,-
E.XX, 63. Druk konstytucji sejmu rozbiorowego, obraduj cego w latach 1773-1775, zwo anego pod 
przymusem zaborców pod w z em konfederacji, odbywaj cego si  w Warszawie otoczonej przez woj-
ska rosyjskie. Pomimo protestów cz ci pos ów, m.in. Tadeusza Reytana, na sejmie tym zatwierdzono 
traktaty rozbiorowe polsko-rosyjskie, polsko-pruskie i polsko-austriackie. Limitowany siedmiokrotnie 
sejm uchwali  równie  rozmaite akty ustrojowe (ustanowienie Rady Nieustaj cej, Komisji Edukacji 
Narodowej, okre lenie praw kardynalnych) oraz porz dkuj ce polityk   skaln . Reformy, które mia y 
przynie  uzale nienie od Rosji i os abi  w adz  królewsk , paradoksalnie wzmocni y i usprawni y 
rz dy w Rzeczypospolitej i podbudowa y w adz  Stanis awa Augusta Poniatowskiego. Opr. luksusowa 
wspó czesna: skóra br zowa z bogat  t ocz. i z oc. dekoracj  na grzbiecie i geometrycznymi bordiu-
rami na licach, na wyklejkach pap. marm. W tomie pierwszym brak. k. tytu owej. Stan bardzo dobry.

 – W ostatnim roku Sejmu Wielkiego –

 49. Skarga Piotr. Kazania seymowe [...] w obecno ci Zygmunta III miane. Pod ug 
edycji w Krakowie Roku 1600 przedrukowane. Warszawa 1792. B.w., 8°, s. VII, 
[1], 259; adl.:

  Uwagi o pocz tkowych prawdach religii i o Ko ciele, który jest sk adem prawdzi-
wey religii. Warszawa 1785. W Drukarni XX. Missyonarzow, 8°, s. 113, [3], opr. 
nieco pó niejsza, p sk. 2000,-
Poz. 1. E.XXVIII, 149. Pierwsze wydanie osobne s ynnych „Kaza  sejmowych”, najbardziej zna-
nego polskiego kaznodziei doby kontrreformacji, ksi dza Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, kazno-
dziei nadwornego Zygmunta III Wazy. Wydanie na podstawie zbiorowej edycji kaza  Skargi t oczonej 
w krakowskiej o  cynie Andrzeja Piotrkowczyka w 1600 r., zosta o przygotowane w ostatnim roku 
obrad Sejmu Czteroletniego. Pisarstwo Skargi do dzi  zachwyca pi knem staropolszczyzny, bogatym, 

48. Konstytucje sejmu rozbiorowego. 1775. 49. P. Skarga. Kazania Seymowe. 1785.
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ornamentalnym stylem i kunsztown  konstrukcj  retoryczn . Poz. 2. E.XXXII, 114. Komentarz obja-
niaj cy i t umacz cy g ówne prawdy wiary (ich dobór w ksi ce ró ni si  od listy znanej ze wspó -

czesnego Katechizmu Ko cio a Katolickiego). Opr.: br zowy p sk, na grzbiecie bogata t ocz. i z oc. 
dekoracja oraz szyldzik z tytulatur , brzegi k. barw. W dolnej partii grzbietu superekslibris literowy 
„X. S. L.” Drobne defekty i ubytki skóry opr., otarcia. Stan dobry.

 50. Skrzetuski Wincenty. Prawo polityczne narodu polskiego. T. 1-2 (w 2 wol.). 
Warszawa 1782-1784. Druk XX. Pijarów, 8°, s. [10], 405, [8]; [4], 432, [4], opr. 
z epoki, skóra ze z oc. 1400,-
E. XXVIII, s. 208. Ze zbiorów Ignacego Dani owicza (1787-1843), profesora Uniwersytetu Wile -
skiego, jednego z najwybitniejszych historyków prawa polskiego. Piecz cie w asno ciowe Franciszka 
Rawity-Gawro skiego. Wpis w asno ciowy „Buhajówka 1856 r.”. Historyczne kompendium polskiego 
prawa politycznego oparte na pracy Lengnicha, uwzgl dniaj ce rozwój polskiego prawodawstwa za 
Stanis awa Augusta. Zawiera informacje o prowincjach Królestwa Polskiego, o rz dzie, o królu i jego 
prerogatywach, o stanie rycerskim i urz dach stanu rycerskiego, urz dach wieckich i duchownych, 
o sejmach i sejmikach, o skarbie Rzeczypospolitej itd. Efektowna oprawa z epoki: skóra br zowa 
z bogatymi z oceniami na grzbiecie. Otarcia oprawy, g ównie szyldzików, poza tym stan dobry. adny 
egzemplarz.

 – Rozprawy przywódcy polskich arian –

 51. Socyn Faust. Opera omnia in duos tomos distincta [...] T. 1-2 (w 2 wol.). Irenopoli 
(w a c. Amsterdam) po 1656 (w a c. 1668), folio, k. 11, s. 800 (winno by  814); 
k. [1], s. 812, k. [5], inicja y,  naliki, ozdobniki (drzeworyty), jednolite opr. z epoki, 
perg. 3000,-
E.XIII, 46. E.XXVIII, 392-393. Dwa pierwsze woluminy s ynnej serii wydawniczej „Bibliotheca Fratrum 
Polonorum”, zbieraj cej pomniki pisarstwa religijnego, teologicznego i polemicznego braci polskich. 

50. W. Skrzetuski. Prawo polskie. 1782-1784. 51. Biblioteka braci polskich. 1668.
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Pisma polskich arian wywar y wielki wp yw na my l europejsk . Czytane przez m.in. Isaaca Newto-
na, Johna Locke’a, Barucha Spinoz , Woltera, przyczyni y si  do rozwini cia idei o wieceniowych 
w XVIII w. Oferowane tomy zawieraj  najobszerniejszy zbiór rozpraw, traktatów i pism o tre ci 
teologicznej i  lozo  czno-religijnej Fausta Socyna (1539-1604), w oskiego humanisty, my liciela 
religijnego dzia aj cego w Polsce, najwybitniejszego teologa braci polskich. Po studiach prawniczych 
w Lyonie Socyn przebywa  na dworze  orenckim. W 1579 r. porzuci  ycie dworskie i po wi ci  si  
reformatorskiej dzia alno ci religijnej. Od 1579 r. stale przebywa  w Polsce, cz sto odwiedza  Raków 
i inne o rodki braci polskich. Z czasem sta  si  ideowym przywódc  ruchu, stworzy  tak e kierunek 
w ideologii braci polskich zwany socyanizmem. Ka da rozprawa posiada osobn  kart  tytu ow . Daw-
ne piecz tki biblioteki miejskiej we Wroc awiu oraz nalepka wroc awskiego antykwariatu i ksi garni 
Wilhelma Koebnera. Marginalia i dopiski dawn  r k . Brak portretu Socyna oraz s. 801-814 w t. 1. 
Drobne p kni cia perg. przy kraw dziach grzbietów, poza tym stan bardzo dobry.

 52. Tokarzewski Józef. Slady Niesmiertelney S awy w Koronie Polskiey Starozytnego 
Korwinow Domu Dzie ami Heroicznemi i M stwem Utarte Przez Smierc Iasnie 
Wielmoznego Stanis awa Kossakowskiego Kasztelana Kaminskiego, Ostatniego 
Potomka, Wiekami w Iasnie Wielmoznych Potockich Domu Niezg adzone, w Iasnie 
Wielmoznym Ioze  e Potockim Lezayskim etc. Staroscie Wyrazone [...] Lublin b.r. 
[1762]. W Drukarni Societatis Jesu, folio, k. [20], bez opr. 500,-
E.XXXI, 185. Z ksi gozbioru Wodzi skich w dobrach izbickich (Izbica Kujawska, wpis). Kazanie 
o charakterze panegirycznym wyg oszone na pogrzebie Stanis awa Kossakowskiego, b d ce jedno-
cze nie mow  pochwaln  na cze  Józefa Potockiego (1735-1802; ciotecznego brata zmar ego, 
mecenasa autora, ojca s ynnego pisarza Jana Potockiego). W tre ci liczne wiadomo ci genealogiczne 
o rodach Kossakowskich i Potockich i ich koligacjach. Ubytek k. tyt. ze szkod  dla tekstu, zagniecenia 
i defekty kraw dzi k., zaplamienia i zabrudzenia.

 53. Tomasz à Kempis. O na ladowaniu Chrystusa Pana ksi gi cztery. Wilno 1783. W Dru-
  karni J.K.M. przy Akad., 16°, k. [6], s. 432, k. [18], opr. z epoki, skóra. 600,-
E.XXXI, 206. Wile ska edycja polskiego przek adu s ynnego poradnika ycia chrze cija skiego, 
opartego m.in. o praktyki ascetyczne wyrastaj ce z nurtu nowej pobo no ci (devotio moderna), którego 
autorstwo przypisywane jest najcz ciej Tomaszowi à Kempis (w a c. Tomasz Hemerken, ok. 1380-
1471), niemieckiemu kanonikowi regularnemu, teologowi i mistykowi. Dzie o cieszy o si  ogromn  
popularno ci  (po reformacji równie  w ród protestantów) i przez stulecia by o po Biblii najbardziej 
rozpowszechnion  ksi k  chrze cija sk . Opr.: skóra br zowa, na grzbiecie t ocz. i z oc., brzegi 
k. barw. Wspó czesny wpis w asno ciowy. Drobne p kni cie skóry grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.

 54. Wiel dko Wojciech Wincenty. Heraldyka, czyli opisanie Familii, y krwi zwi zku 
Szlachty Polskiey, y W.X. Litt:[ewskiego] z ich herbami... Tom II. Warszawa 1794. 
B.w., 4º, s. [8], 345-819, liczne wizerunki herbów w tek cie, opr. pó niejsza, 
p sk. 600,- 
E. XXXII, s. 448. Dzie o Wojciecha Wincentego Wiel dko (1749-1822) jest w g ównej cz ci skrótem 
z Niesieckiego, którego miejscami przepisuje, uzupe niaj c nades anymi mu informacjami o pomini tych 
przez tego autora herbach, familiach i ludziach. Dzie o Wiel dka wykorzysta  z kolei, w przypisach 
do nowej edycji dzie a Niesieckiego, Jan Nepomucen Bobrowicz. Oferowany tom jest liczbowany od 
s. 345 (obejmuje: od Baranowski, herbu Grzyma a do Bzura, herbu Lis). Niewielkie lady zalania 
marginesów, nieliczne lady po owadach, poza tym stan dobry.

 55. [Wielka wojna pó nocna]. Extract Eines Schreibens aus Dantzig, Die von Ihro 
Groß-Czaar[ischen] Maj[estät] wider die Schwedische Flotte Den 25. 26. 27. 
Julii glücklich befochtene See-Victoria betre  ende. B.m. 1714. B.w., 4°, k. [2], 
brosz. 400,-
Wiadomo  (ekstrakt z relacji przes anej z Gda ska) o pokonaniu szwedzkiej  oty przez si y cara 
Piotra I w bitwie opodal Wysp Alandzkich w czasie wielkiej wojny pó nocnej (1714 r.). Zwyci stwo 
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umo liwi o Rosjanom ostateczne przerwanie blokady zaopatrzenia i zmusi o Szwedów do defensywy. 
Na ko cu krótka lista strat obu stron bitwy. Stan dobry.

 – Inauguracja sejmu elekcyjnego –

 56. Za uski Andrzej Chryzostom. Kazanie [...] Na Solenney Wotywie o Duchu S. przy 
zaczynai cey si  Elekcyi Roku 1697. Dnia 15 Maja w Kollegiacie Warszawskiej 
Swi tego Jana miane. Warszawa b.r. [1697]. W Drukarni I. K. M. w Kollegium 
Oycow Scholarum Piarum, 4°, k. [15], bez opr. 400,-
E.XXXIV, 163. Kazanie Andrzeja Chryzostoma Za uskiego (1648-1711), biskupa p ockiego, kanclerza 
wielkiego koronnego, pisarza, t umacza, wybitnego kaznodziei i mówcy. Wyg oszone w kolegiacie 
w. Jana na mszy inauguruj cej sejm elekcyjny, na którym królem wybrano Augusta II Mocnego. 

W tre ci wiele odwo a  do aktualnej sytuacji politycznej oraz wezwa  do rozumnego i spokojnego 
obradowania. Piecz tki. Kraw dzie bloku przyci te, miejscami z drobn  szkod  dla ostatnich liter 
w wersach. Stan dobry.

– Biblia z rycinami Jana Ziarnki ze Lwowa – 

 57. [Ziarnko Jan]. La Saincte Bible françoise, selon la vulgaire latine reveuë par 
le commandement du pape Sixte V. Et imprimée de l’authorité de Clement VIII. 
Avec sommaires sur chaque livre du nouveau testament extraicts des annales du 
cardinal Baronius. Plus les moyens pour discerner les bibles françoises catholiques 
d’avec les huguenotes... Par Pierre Frizon... Première edition. Illustrée et ornée 

53. T. à Kempis. O na ladowaniu Chrystusa. 54. W. Wiel dko. Heraldyka. 1794.
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d’un grand nombre de  gures en taille douce... T. 1-2 (w 3 wol.). Paris (Pary ) 
1621. Par Jean Richer et Pierre Chevalier, folio, frontispis (miedzioryt), k. [5], 
583, ilustr. w tek cie 28 (akwaforty); k. [2], s. 508; 509-864, [3 mylnie liczbowane], 
90, k. [27], ilustr. w tek cie 21 (akwaforty), portrety proroków i aposto ów 23, 
mapy 2 (akwaforty), winietki, inicja y,  naliki (drzeworyty), opr. jednolita z epoki, 
skóra, brzegi k. marm.  12 000,-
Wydanie 1. Egzemplarz Marguerite le Voy, paryskiej kurtyzany (!). Na dwóch k. tyt. odr czne 
wpisy z 1767 roku: „Du [?] juillet 1767 | ce livre ap[p]artient à Marguerite le Voy femme Lorette”. 
Monumentalny, bogato ilustrowany katolicki przek ad Pisma wi tego na j zyk francuski, zwany Bibli  
Frizona (od nazwiska t umacza) lub Bibli  Ziarnki (od nazwiska ilustratora). Biblia dedykowana królowi 
Francji Ludwikowi XIII. Dzie o ilustrowane akwafortami znanego polskiego sztycharza, ilustratora 
i malarza Jana Ziarnki (ok. 1575-1630) oraz cz ciowo innych artystów. Ziarnko (we Francji znany 
jako Jean le Grain) urodzi  si  we Lwowie, w 1596 r. jako wyzwolony mistrz by  wymieniony w ród 
cz onków lwowskiego bractwa malarzy katolickich, na prze omie wieków wyjecha  do Pary a, gdzie 
pozosta  do mierci. By  cenionym rytownikiem wykonuj cym portrety, widoki, sceny religijne i historycz-
ne z ycia ówczesnej Francji (m.in. s ynna rycina „Sabat czarownic”, ilustracje do „Ksi gi Apokalipsy”, 
za lubiny Ludwika XIII z Ann  Austriaczk  – tzw. Karuzel Wielki). Ilustracje wykonane do oferowanej 
edycji Biblii stanowi  jeden z najs ynniejszych cyklów ilustracyjnych w dorobku artysty. Ponad 
30 rycin sztychowa  sam Ziarnko (wed ug katalogu A. Potockiego – 35, dok adna ich liczba jest trudna 
do okre lenia ze wzgl du na ca kowity brak sygnatur na rycinach lub drobne, cz sto niewidoczne 
sygnatury artysty). Mimo d ugiego pobytu we Francji nie zapomnia  o polskim rodowodzie, dodaj c 
do nazwiska przydomki „Polonus” lub „Leopoliensis”. Oprawy z epoki: w pe n  skór , grzbiet 
siedmiopolowy, w dwóch polach z ocona tytulatura i numeracja woluminów, w pozosta ych z oc. i t ocz., 
na ok adzinach z ocona podwójna bordiura zdobiona motywami kwiatowymi, brzegi kart marmoryzowa-
ne. Grzbiety po renowacji. Miejscami przetarcia skóry i z oce . W tomie I frontispis oraz jedna karta 
z niewielkimi, uzupe nionymi ubytkami marginesów, miejscami charakterystyczne za ó cenia, cz  
kart ze ladami zalania i naderwaniami marginesów, jedna karta z ubytkiem rogu, bez szkody dla 
tekstu, poza tym stan dobry. Mocne, wyra ne odbitki. adny egzemplarz.

56. O m dre obradowanie. 1697. 57. Biblia Ziarnki. 1621.
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Lit.: A. Potocki, Katalog dzie  Jana Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII wieku, Kra-
ków 1911; St. Sawicka, Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart 
du XVIIe siècle, Pary  1938.
(Patrz tablica IV)

INKUNABU Y

- Z o  cyny Antoniego Kobergera –

 58. [Inkunabu ]. Paulus Diaconus. Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collec-
tus. De tempore. Nürnberg (Norymberga) 30 IX 1494. A. Koberger, 4°, karta tyt. 
w drzeworycie, k. 241, [2]; acc.;

  Paulus Diaconus. Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus. Omnium 
de sanctis. Nürnberg (Norymberga) 30 IX 1494. A. Koberger, 4°, k. [1], 106, opr. 
renesansowa, skóra z t ocz., naci gni ta na deski. 15 000,-
Inkunabu . Homilie na niedziele roku ko cielnego i dni wi tych, zaczerpni te z pism Ojców i Doktorów 
Ko cio a, skompilowane przez Paw a Diakona (ok. 720 – ok. 799), mnicha benedykty skiego z klasz-
toru na Monte Cassino, poet , kronikarza, autora m.in. Historii Longobardów. Karta tyt. w drzeworycie 
z przedstawieniem papie a i cesarza, stoj cych w otoczeniu dworu przed fasad  ko cio a. Powy ej 
go bica Ducha wi tego, po obu stronach 12 postaci Ojców i Doktorów Ko cio a, z których dzie  
skompilowano podane ni ej homilie. Ozdobne inicja y kolorowane w epoce. Liczne r kopi mienne 
marginalia i „r czki” wskazuj ce na wa niejsze miejsca (na karcie 134 w cz ci 1 dodatkowo rysu-
nek g owy ludzkiej). Oprawa renesansowa: skóra naci gni ta na deski, z t oczeniami  orystycznymi 
i  guralnymi. Na przedniej ok adzinie t oczony napis: „D: Hieronim: Froben: Paroc: In: Oth:” 
(Hieronim Froben, proboszcz w Otmuchowie), na tylnej ok adzinie „XLVII”. Brak po owy karty CII 
w cz. 2. Otarcia ok . i ubytki skóry grzbietu, drobne lady po owadach. Stan ogólny dobry. 

58. Inkunabu  w renesansowej oprawie. 1494. 59. Inkunabu  autora ,,Z otej legendy”. 1497.
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Lit.: A. Kawecka-Gryczowa. Inkunabu y w bibliotekach polskich. Centralny katalog. Warszawa-Kraków 
1970, nr 2846.
(Patrz tablica I)

– Autor s awnej „Z otej legendy” –

 59. [Inkunabu ]. Jakub de Voragine. Mariale: sive sermones de beata Maria virgine 
[...] Venetiis (Wenecja) 1497. Per Simonem de Luere impensis Lazari Soardi, 4°, 
k. LXXI, opr. pó niejsza, perg. 4000,-
Pierwsze wydanie kaza  maryjnych Jakuba de Voragine (ok. 1229-1298), w oskiego hagiografa, pi-
sarza religijnego, dominikanina, od 1292 r. arcybiskupa Genui, b ogos awionego Ko cio a katolickiego 
(beaty  kacja 1816 r.), znanego przede wszystkim jako autor „Z otej legendy” – najpopularniejszego 
zbioru redniowiecznych ywotów wi tych. Niemal tak popularne jak „Legenda aurea” by y jego zbiory 
kaza , w tym prezentowanych tu lekcji mariologicznych. Arcybiskup Genui przedstawia  w nich ycie 
Maryi i wi zane z ni  cuda w odniesieniu do poszczególnych wi t maryjnych, staj c si  tym samym 
jednym z g ównych redniowiecznych promotorów kultu maryjnego. Oferowany druk odbity z dat  
14 listopada 1497 r. stanowi czwart  i ostatni  cz  pe nego zbioru kaza  Jakuba de Voragine, 
drukowanego w Wenecji w tym roku – poprzedza y go kazania na poszczególne dni roku liturgicznego 
(31 sierpnia), o wi tych (20 pa dziernika) i wielkopostne (12 wrze nia). Na k. tyt. drzeworytowa 
rycina ukazuj ca nauczaj cego z ambony autora. Opr.: perg. naturalny. Ekslibris. Stan bardzo 
dobry. Bardzo rzadkie. Tylko jedna polska biblioteka posiada ten druk.
Lit.: A. Kawecka-Gryczowa. Inkunabu y w bibliotekach polskich. Centralny katalog. Warszawa-Kraków 
1970, nr 3024.
(Patrz tablica I)

S AWNE BIBLIOTEKI

– Z biblioteki Potockich w Tulczynie –

 60. Choiseul-Gou   er Marie Gabriel F.A. de. Voyage pittoresque de la Grèce. T. 1 
oraz t. 2 cz. 1. (w 2 wol.). Paris (Pary ) 1782-1809. B.w. (t. 1.) i Tillard (t. 2. 
cz. 1.), grand folio, s. [6], XVI, 204, frontispis (miedzioryt, sygn.: C.N. Varin sculps.), 
tabl. ryc. 99 (miedzioryty, w tym rozk .), map 2 (miedzioryty, rozk .), winietek 14 
(miedzioryty); [6], 176, frontispis (miedzioryt), tabl. ryc. 11 (miedzioryty, w tym 
5 rozk .), winietki 2 (miedzioryty), opr. z epoki skóra ze z oc. (t. 1.) oraz tektura 
oklejana pap. (t. 2. cz. 1.).  12 000,-
Z ksi gozbioru hrabiów Potockich z Tulczyna (piecz  z Pilaw  i dewiz  „Scutum Opponebat 
Scutis”). Na pierwszej karcie tomu 1. odr czny podpis w asno ciowy: „Marie Potocka née Rze-
wuska”. Maria z Rzewuskich (1786-1832), ona Jaros awa Potockiego, syna Szcz snego Potockiego, 
wojewody ruskiego i marsza ka konfederacji targowickiej. Autor, Marie Gabriel Choiseul-Gou   er (1752-
1817), francuski dyplomata, cz onek Akademii Francuskiej, ambasador Francji w Imperium Osma skim. 
W 1776 r. wyruszy  do Grecji w towarzystwie malarzy i architektów (m.in. Jacquesa Foucherota, który 
zbada  stanowiska archeologiczne oraz jego sekretarza, Francoisa Kau  era, odpowiedzialnego za 
stworzenie wi kszo ci szczegó owych map portów i wysp). Odwiedzi  Peloponez, Cyklady i inne wyspy 
Morza Egejskiego, pó niej równie  Azj  Mniejsz . Po powrocie opublikowa  pierwszy tom „Voyage...”, 
który odniós  wielki sukces wydawniczy. Zamys  dzie a by  czysto polityczny – wyja ni  spory Turcji 
i Rosji o Morze Egejskie, lecz jego egzotyka spowodowa a szerokie zainteresowanie pozycj . W roku 
1809 wyda  drugi tom dzie a, tom trzeci ukaza  si  dopiero po mierci autora, w 1822 r. (do kompletu 
brak pó niej wydanej cz ci drugiej tomu 2 oraz tomu 3.). Ogromnych rozmiarów dzie o jest jedn  
z najpi kniejszych ilustrowanych ksi ek podró niczych drugiej po owy XVIII wieku. Pod wzgl -
dem edytorskim szczególnie wspaniale prezentuje si  pierwszy tom, wydany z ogromnym przepychem, 
zawieraj cy na 99 tablicach 126 rycin ukazuj cych widoki, sceny rodzajowe i zabytki wysp greckich. 
Wykonano je wg rysunków uczestnicz cego w wyprawie Hilaire’a, który uwa any by  za artyst  najle-
piej czuj cego i znaj cego ycie Wschodu. Miedzioryty te uznane zosta y za ryciny najwy szej klasy 
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nawet przez nieskorego do pochwa  Bruneta (t. 1, s. 1847). Dwie du e rozk adane mapy Grecji. Tom 
2. zawiera 11 plansz z 17 miedziorytami (widoki, plany, mapy, zabytki). Oprawa tomu 2. naprawiana. 
W tomie 1 ubytek marginesu karty ze stronami 155-156 i uszkodzone marginesy dwóch tablic; w tomie 
2. ubytek dolnej cz ci frontispisu. Rzadkie.
(Patrz tablica III)

60. Podró e po Grecji. 1782-1809. Z biblioteki Potockich.

60. M. Choiseul-Gou   er. Voyage pittoresque de la Grèce. 1782-1809.
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- Z ksi gozbioru Potockich w Chrz stowie –

 61. Pufendorf Samuel. Bruzen de La Martinière Antoine-Augustin. Introduction 
à l’histoire générale et politique de l’Univers, ou l’on voit l’Origine, les Révolu-
tions, l’État présent, et les Intérêts des Souverains. T. 1-8 (w 8 wol.). Amsterdam 
1743-1745. Chez Zacharie Chatelain, 12°, frontispis (miedzioryt), k. [6], s. XCII, 
513, portret 1 (miedzioryt), map 12 (miedzioryty, rozk .); frontispis (miedzioryt), 
k. [1], s. XXXII, 469, map 2 (miedzioryty, rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], 
s. XXII, 508, tabl. geneal. 2, map 3 (miedzioryty, rozk .); frontispis (miedzioryt), 
k. [1], s. LII, 545, map 8 (miedzioryty, rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XX, 
435, [3], 126, k. [71], map 6 (miedzioryty, rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], 
s. LXVIII, 541, mapa 1 (miedzioryt, rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XXXIV, 
592, mapa 1 (miedzioryt, rozk .); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XXX, 376, 
k. [58], map 2 (miedzioryty, rozk .), jednolite opr. z epoki, skóra. 5000,-
E. nie notuje. Z ksi gozbioru hrabiów Potockich w Chrz stowie (piecz tki z herbem Pilawa Potoc-
kich). Monumentalna synteza historii pa stw Europy opracowana przez Samuela Pufendorfa (1632-
1694), niemieckiego historyka, prawnika,  lozofa i polityka, autora s ynnego dzie a o Karolu Gustawie, 
uzupe niona o opis pó niejszych czasów i dzieje krajów innych kontynentów przez Antoine’a-Augustina 
Bruzena de La Martinière (1662-1746), francuskiego historyka ikompilatora. Omówiono dzieje pa stw 
od czasów najdawniejszych, najwi cej miejsca po wi caj c jednak czasom najbli szym epoce autorów. 
T. 1: historia pierwszych monarchii, historia Hiszpanii, Francji. T. II: dzieje pa stw w oskich, Malty, 
papiestwa oraz dzieje domu Radziwi owskiego (s. 415-469). T. 3: historia Niemiec. T. 4: dzieje 
Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii, Danii, Szwecji i historia Polski (s. 439-545). T. 5: historia Rosji, 
Turcji Osma skiej, W gier, Czech, o monarchii duchowej papie a. T. 6: dzieje pa stw azjatyckich (m. 
in. Japonii i Chin). T. 7: historia Imperium Mogo ów, dzieje kalifów, Persji i pa stw afryka skich. T. 8: 
dzieje pa stw obu Ameryk. Rozk adane mapy wiata, nieba, kontynentów (Europa, Azja, Afry-
ka, Ameryka) oraz poszczególnych pa stw. Opr.: br zowa skóra marm., na grzbietach szyldziki 
z tytulatur  i numeracj  tomów oraz t ocz. i z oc. dekoracja z motywami ro linnymi, na wyklejkach 
pap. marm. Piecz tki heraldyczne i z monogramem wi zanym „CR”, zapewne Konstancji z Potoc-
kich Raczy skiej (1781-1852). Maj tek Chrz stów (po o ony w powiecie w oszczowskim) nale a  do 
hr. Henryka Potockiego. Miejscami drobne lady po owadach na opr., poza tym stan bardzo dobry. 

adny komplet.

61. S. Pufendorf. Z biblioteki Potockich. 1743-1745.
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– Z biblioteki Za uskich –

 62. Desmarets sieur de Saint-Sorlin Jean. Les délices de l’esprit. Dialogues. Paris 
(Pary ) 1677. Chez Claude Audinet, 12°, k. [12], s. 272, tabl. ryc. 4 (winno by  5, 
miedzioryty), opr. z epoki, skóra. 2400,-
Z ksi gozbioru Andrzeja S. Za uskiego: na k. tytu owej r k  biskupa literka „Z” i podkre lenia 
br zow  kredk . Na s. 21 sucha piecz  „AZEC” [Andreas Zaluski Episcopus Cracoviensis] – znak 
w asno ciowy Andrzeja Stanis awa Za uskiego (1695-1758), biskupa che mi skiego i pomeza skie-
go, pó niejszego biskupa krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, wielkiego mecenasa kultury 
i nauki, biblio  la, wspó za o yciela Biblioteki Za uskich. Dialogi religijno-  lozo  czne autorstwa Jeana 
Desmaretsa de Saint-Sorlin (1595-1676), francuskiego pisarza i dramaturga, cz onka Akademii Fran-
cuskiej, zwi zanego z kardyna em Richelieu. Opr.: br zowa skóra, na grzbiecie t ocz. i z oc. Otarcia 
i defekty opr., brak 1 tabl., zagniecenia, stan dobry. 

 – Superekslibris z herbem Abdank –

 63. Ammirato Scipione. Scipionis Amirati celeberrimi inter neotericos scriptoris, Dis-
sertationes politicae, sive, Discursus in C. Cornelium Tacitum: politicam doctrinam 
apprime illustrantes nuper ex Italico in Latinum versi, & cum toto rei politicae 
studiosorum orbe communicati. Adiunctae sunt disgressiones politicae a Chris-
tophoro P  ugio [...] De regis, ac regni institutione libri III [...] Francofurti (Frankfurt 
n. Menem) 1618. Typis Nicolai Ho  manni, sumptibus haeredum Iacobi Fischeri, 
8°, k. [51], s. 1031, k. [19], opr. z epoki, perg. 3600,-

62. Ze zbioru Andrzeja S. Za uskiego. 1677. 63. S. Ammirato. Traktat polityczny. 1618.
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aci ski przek ad w oskiego traktatu politycznego w formie komentarza do dzie  Tacyta, autorstwa 
Scipione Ammirata (1530-1601), w oskiego historyka,  lozofa i my liciela politycznego. Praca by a po-
lemik  z Machiavellim i pochwa  republikanizmu, wy o on  w „Discorsi sopra la prima deca di Tito 
Livio”. Szybko zdoby a popularno  w Europie i w ci gu kilkudziesi ciu lat doczeka a si  kilku edycji po 
w osku oraz przek adów na acin  i francuski. Do czono zwi zan  tematycznie rozpraw  „O królach 
i instytucji królestwa”. Opr.: perg. naturalny. W górnej partii grzbietu odr cznie wypisana tytulatura. 
Na przednim licu superekslibris heraldyczny z herbem Abdank, dewiz  „Frustrat vivit qui nemi-
ni prodest” w otoku oraz syglami D C D C. Dobór dewizy sugeruje przynale no  w a ciciela do 
stanu duchownego. Wed ug wcze niejszego opisu egzemplarz nale a  do Dobies awa Ciekli skiego 
de Cieklin, kasztelana czechowskiego. Brzegi k. barw. Na k. tytu owej zamazane osiemnastowieczne 
wpisy w asno ciowe oraz piecz tka dziewi tnastowiecznego duchownego Józefa Krasuskiego. Ubytek 
dolnej partii grzbietu, zaplamienia, poza tym stan dobry.
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WIEK XV-XVIII 

 64. [Psa terz] – Karta z iluminowanego psa terza. XV w. 900,-
Pergamin; 20,5 x 14 cm, z naturaln  nierówno ci  przy kraw dzi, zapisany obustronnie. 
J zyk aci ski. Pismo gotyckie k adzione, kodeksowe. Inicja y i ozdobniki wyró niaj ce poszczególne 
wersety wykonane z zastosowaniem barwnego atramentu i z oce . Bogata bordiura z motywami ro-
linnymi, zdobiona licznymi z oceniami. Na oferowanej karcie tekst Psalmu 124 wg numeracji Wulgaty 

(oraz fragmenty Psalmów 123 i 125). Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica V)

 65. [Psa terz] – Karta z psa terza. XV w. 900,-
Pergamin; 37 x 25,5 cm, zapisany obustronnie. 
J zyk aci ski. Pismo gotyckie k adzione, kodeksowe. Rubrykacje, w tym kolorowe inicja y wyró nia-
j ce pocz tki poszczególnych wersetów. Na oferowanej karcie wersety 36-55 Psalmu 118. Miejscami 
drobne przetarcia atramentu, stan dobry.

 66. Pawe  V (1552-1621), papie  – Informacja o dyspensie na zawarcie ma e stwa 
przez krewnych, wystawiona dla wikariusza generalnego archidiecezji Neapolu. 
Dat.: Rzym, luty 1618 r. Podpisy cz onków Penitencjarii Apostolskiej i kancelistów. 
Pergamin, 30,5 x 44 cm, passe-partout i ramka. 1800,-
J zyk aci ski. Na odwrocie noty dorsalne i zapiski kancelaryjne. Zostawiono puste miejsce na dat  
dzienn . Dokument wystawiony w imieniu papie a Paw a V (w a c. Camillo Borghese) przez kance-
lari  papiesk  w odpowiedzi na suplik  z o on  przez par  narzeczonych spokrewnionych w trzecim 
stopniu. Prawo kanoniczne zakazywa o ma e stw mi dzy osobami, mi dzy którymi istnia  czwarty 
(lub bli szy) stopie  pokrewie stwa wg rachuby ko cielnej, a prawo dyspensy w tym wzgl dzie zare-
zerwowane by o ci le dla Stolicy Apostolskiej (od redniowiecza sprawy te rozpatrywa a Penitencjaria 
Apostolska). Odbiorc  dokumentu by  niewymieniony z imienia wikariusz generalny (vicarius gene-
ralis in spiritualibus) archidiecezji Neapolu, który w imieniu metropolity czuwa  m.in. nad sprawami 
ma e skimi (i zwi zanym z nimi s downictwem). lady sk adania, przetarcia i ubytki pergaminu na 
z o eniach, poza tym stan dobry.

 67. Stanis aw August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Zwolnienie ze s u by 
wojskowej wystawione dla p k. Euzebiusza Tomasza Siemianowskiego. Dat.: 
Warszawa, 4 grudnia 1794 r. Z autografem króla („Stanis aw August Krol”) 
i sekretarza królewskiego, ksi cia Stanis awa Puzyny. Piecz  mniejsza koronna. 
Papier, z o one bifolium, 39 x 24 cm. 5000,-
Z odr cznym podpisem króla. J zyk polski. Euzebiusz Tomasz Siemianowski (1765-1840) s u y  
w regimencie pieszym Piotra Potockiego, bra  udzia  w kampanii rosyjskiej 1792 r. (pod dowództwem 
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gen. Tadeusza Ko ciuszki) i insurekcji ko ciuszkowskiej (bitwa pod Szczekocinami, obrona Warszawy, 
bitwa pod Maciejowicami). Po powstaniu otrzyma  zwolnienie z wojska (o czym mówi oferowany doku-
ment) z awansem do stopnia pu kownika. Pó niej s u y  w armii Ksi stwa Warszawskiego, w trakcie 
odwrotu Wielkiej Armii Napoleona do ostatka broni  jedynego mostu na Berezynie, którego ostateczna 
utrata doprowadzi a do s ynnej bitwy. W wojsku Królestwa Polskiego pe ni  m.in. obowi zki komendanta 
twierdzy Zamo . W 1821 r. uzyska  zwolnienie ze s u by. Mimo podesz ego wieku wzi  czynny udzia  
w walkach powstania listopadowego, organizuj c forty  kacje Warszawy. Piecz  odci ni ta przez 
papier w czerwonym wosku umieszczonym mi dzy kartami bifolium. lady sk adania, zabrudzenia, 
wykruszony fragment piecz ci, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica V)

 68. [Komorowscy herbu Korczak] – Zbiór 16 dokumentów dotycz cych genealogii 
rodu Komorowskich herbu Korczak z Galicji. XVIII-XIX w. Piecz  lakowa i op at-
kowa, s. [61], ró ne formaty, w tym bifolia. 6000,-
Dokumenty pochodz  z archiwum Ludwika Zieli skiego (1808-1873), ksi garza, wydawcy (m.in. 
„Lwowianina…” 1836-1842), kolekcjonera, genealoga i literata. Jego imponuj ca kolekcja ocali a od 
zniszczenia wiele archiwaliów galicyjskich w trudnym okresie polskiej historii. By a przechowywana 
w maj tku Lubycza Królewska ko o Zamo cia. Cz ciowo tylko znalaz a si  pó niej w posiadaniu 
Aleksandra Czo owskiego (dzi  w AGAD). Zgromadzone materia y do genealogii rodów szlachec-
kich w Galicji by y przedmiotem kwerendy dla zainteresowanych (zob. do czony do zbioru wycinek 
og oszenia z „Lwowianina”). Co najmniej dwie ostatnie pozycje stanowi  wypisy odr czne Ludwika 
Zieli skiego. Zespó  obejmuje: 1) Akt intercyzy lubnej sporz dzonej w Poznaniu 23 XI 1752 r. 
pomi dzy Antonin  Paw owsk , kasztelanicówn  biechowsk  a Jakubem Komorowskim, owczym 
lubaczowskim i genera em adiutantem bu awy polnej. Ekstrakt z akt grodu warszawskiego 1757, 
s. [2], 38 x 23,5 cm. J zyk aci ski. Wypis z epoki; 2) Marianna z Gozdzkich Paw owska, wdowa po 
Michale, kwituje zi cia Jakuba Komorowskiego i jego on  Antonin  z Paw owskich z sumy 21 tys. 
z p. na mocy ugody z 1757 r. Ekstrakt z akt grodzkich pozna skich, oblaty z grodu warszawskiego 
1758. Wypis z epoki, potwierdzony za zgodno  z orygina em Lwów 1784. Na papierze stemplowym, 
piecz  op atkowa austriackiego urz du, s. [2], 37,5 x 23,5 cm. J zyk aci ski; 3) Kwitancja Marianny 
z Gozdzkich Paw owskiej zi cia Jakuba Komorowskiego na sum  11 tys. z p. Ekstrakt z akt grodzkich 

66. Papie  Pawe  V. Dyspensa na zawarcie ma e stwa. 1618.
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pozna skich oblaty z grodu warszawskiego 1758, s. [2]. Bifolium, 29 x 24 cm. Wypis z epoki. J zyk a-
ci ski; 4) To ., s. [2], 35 x 22 cm. Wypis XIX w.; 5) Dekret Trybuna u Koronnego Lubelskiego w sprawie 
pomi dzy Miko ajem Komorowskim a Rylskimi z 1624 r., s. [20]. Sk adka bifolii, 33 x 21,5 cm. Wypis 
z XVIII w. J zyk aci ski; 6) Józef hr. Komorowski (1767-1847). Podanie do magistratu m. Lwowa 
w sprawach podatkowych, dat. (po 5 III) 1831, s. [2], 36 x 22 cm. J zyk aci ski. Brudnopis; 7) Pozew 
Anieli de Chaney O’Rourke przeciwko Teresie z Polety ów hr. Komorowskiej i ma oletnim dzieciom 
Augustyna hr. Komorowskiego: Henrykowi Wiktorynowi i Ignacemu oraz Antoninie z hr. Komorowskich 
hr. Krosnowskiej oraz Agnieszce, Kajetanowi i Celestynowi hr. Komorowskim, dat. Lwów 23 IX 1831. 
Na papierze stemplowym, s. [2], 35 x 21 cm. J zyk aci ski. Zast pstwo procesowe; 8) Sprawa wie-
rzytelno ci Ignacego hr. Komorowskiego na rzecz Korduli hr. Potockiej, dat. 27 III 1832. Na papierze 
stemplowym, s. [1], 34 x 22 cm. J zyk aci ski; 9) Deklaracja maj tkowa Franciszki hr. Komorowskiej, 
wdowy po Michale hr. Komorowskim, dziedzicu dóbr Bojanów i uczyce w zwi zku z rezolucj  S du 
Szlacheckiego we Lwowie, dat. uczyce 18 V 1848. Z odr cznym podpisem Franciszki hr. Komorow-
skiej i autografami wiadków i urz dników Tabuli Krajowej. Na papierze stemplowym, piecz  herbowa 
pod koron  hrabiowsk  i piecz  op atkowa Tabuli, s. [3]. Bifolium, 34 x 21 cm. J zyk polski. Piecz  
herbowa (lakowa); 10) Copia vidimata. Po wiadczenie rodowito ci szlacheckiej 16-tu przodków dla 
Józefa hr. Komorowskiego (1767-1847) przez przedstawicieli rodów galicyjskich, dat. Lwów 28 III 
1816, s. [3]. Bifolium, 34 x 23 cm. J zyk niemiecki. Odpis z orygina u z 1845 r.; 11) Wypis, co do 
s owa wypisany z Herbarza Kaspra Niesieckiego [„Korona Polska”]  na karcie 506 o familii Hrabiów na 
Liptowie i Orawie Komorowskich herbu Korczak, s. [4]. Bifolium, 39 x 24 cm. Wypis z 2 po . XVIII w.; 
12) Wypis niektórych transakcji ze wszystkich ksi g majestatycznych koronnych tycz cych si  
domu hrabiów Komorowskich; XIX w., s. [2]. Bifolium, 35 x 22 cm. J zyk aci ski; 13) [Genealogia] 
Familyi Komorowskich herbu Korczak (XIV-XVIII w.); 2 po . XVIII w., s. [4]. Bifolium, 34 x 23 cm; 
14) Materia y do genealogii rodu Komorowskich h. Korczak. Wypisy (1370-1610); XIX w., s. [2], 
44 x 29,5 cm; 15) Piotr Korczak-Komorowski. Adam Ignacy Korczak Komorowski, prymas Polski. 
Materia y biogra  czno-genealogiczne; XIX w., s. [6], 24,5 x 21 cm; 16) Jakub Komorowski, kasztelan 
santocki. Notatka genealogiczna; XIX w., s. [2], 16 x 19 cm. Stan zachowania ca o ci dobry. Istotny 
fragment do dziejów rodu polskiego, przodków gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, pochodz cy ze 
zbiorów galicyjskich.

68. Genealogia rodu Komorowskich h. Korczak. XVIII-XIX w.
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WIEK XIX-XX. (PISARZE. TWÓRCY. UCZENI)

 69. Hutten-Czapski hr. Edward (1819-1888) – Uwagi i re  eksje pisane w Swojaty-
czach w latach 1884-1885. Stron 262, 15 x 19,5 cm, opr. tekt. z epoki.  2800,-
Niepublikowany r kopis zawieraj cy uwagi na temat bie cych spraw politycznych, spo ecznych i li-
terackich, pióra Edwarda hr. Hutten-Czapskiego. Czapski urodzi  si  w Zapolu k. S ucka jako syn 
Stanis awa, pu kownika Wojsk Polskich i Zo  i Obuchowicz. By  wnukiem Franciszka i Weroniki Ra-
dziwi ówny. Posiada  maj tki k. Wi komierza i Baranowicz. Skazany na 12 lat zes ania na Syberi  za 
udzia  w powstaniu styczniowym. Pochowany na Rossie w Wilnie. Spu cizn  po nim odziedziczy y córki: 
hr. Plater-Zyberkowa i hr. Poni ska. W 1964 r. w Londynie ukaza y si  drukiem jego wspomnienia, 
nie obejmuj ce jednak tego tomu. Autor ju  na pierwszej stronie diagnozuje, e w ci gu ostatniego 
wier wiecza wszystkie wa ne sprawy polityki wewn trznej i zewn trznej pa stw by y kreowane przez 

kast  polityków przy pomocy przekupnych mediów, natomiast same spo ecze stwa niewiele mia y do 
powiedzenia. „Jak e tu mówi  o Cywilizacyi – o Wolno ci – o opinii?” Oddzielny rozdzia  po wi cony 
jest sprawie biskupa wile skiego Hryniewieckiego oraz wp ywowi ydów na ycie polityczne i gospo-
darcze. Na ponad 20 stronach Czapski ocenia te  powie  „Ogniem i mieczem”, staj c w obronie 
Sienkiewicza, a wypowiadaj c si  przeciw Prusowi. Autor negatywnie oceni  pisarza Emila Zol , 
zarzucaj c mu demoralizuj cy wp yw jego dzie  na rzesz  wiernych czytelników. Na wyklejce wpis: 
„Pisane przez Dziadunia Edwarda Czapskiego”. Oprawa odchodzi od bloku, poza tym stan dobry.

 70. Kolberg Oskar (1814-1890), etnograf, etnolog, kompozytor – List do Józefa 
Konopki. Dat. Kraków 13 sierpnia 1842 r. Pismo odr czne z autografem. Bifolium, 
karta o wym. 20 x 13,5 cm. 800,-
List wybitnego polskiego etnografa Oskara Kolberga, który od ok. 1838 r., podró uj c po kraju w towa-
rzystwie przyjació  (literatów, malarzy, muzyków), notowa  pie ni i melodie ludowe. Jego publikowane 

69. E. Hutten–Czapski. Pami tnik. 1884.
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przez wiele lat dzie a (m.in. jako zeszyty „Pie ni ludu polskiego” oraz tomy „Lud. Jego zwyczaje, ...”) 
uwa ane s  za najwa niejsze dla polskiej etnogra  i muzycznej. List, napisany tu  przed wyjazdem 
z Krakowa do Warszawy, skierowany do wielkiego przyjaciela Kolberga – Józefa Konopki (1818-1880), 
ziemianina i etnografa. Kolberg i Konopka (autor opublikowanego w 1840 r. zbioru „Pie ni ludu krakow-
skiego”) poznali si  w 1841 r. w warszawskim salonie K. W. Wójcickiego. Kolberg wielokrotnie bywa  
w maj tku przyjaciela w Mogilanach i Modlnicy (gdzie mieszka  w latach 1871-1884). Oferowany list 
zawiera podzi kowanie za przes ane baga e, pro b  o wys anie „jakie muzyki modlnickie, które panna 
M ci ska raczy napisa ” (Antonina M ci ska, rezydentka w Modlnicy, nauczycielka dzieci Konopki), 
a tak e pro b : „Pami taj o naszym zbiorku Czerskim” (Kolberg i Konopka odwiedzili Czersk wiosn  
1841 r.). Do czono kart  (11 x 23 cm), z odr cznie napisanym krótkim tekstem w j zyku francuskim 
oraz dopiskiem: „pisane r k  Oskara Kolberga w Modlnicy 1869 r.”. Zaplamienia listu (zw aszcza na 
stronie z adresem), poza tym stan dobry.
(Patrz tablica V)

– O wystawie w Ko omyi –

 71. Kolberg Oskar (1814-1890), etnograf, etnolog, kompozytor – List do nie-
znanej adresatki (zapewne ony Józefa Konopki, Stefanii). Dat. Czortowiec, 
27 czerwca 1880 r. Pismo odr czne z autografem. Bifolium, trzy karty o wym. 
22,5 x 14,5 cm. 800,-
List wybitnego etnografa Oskara Kolberga, z kondolencjami po mierci Józefa Konopki, wielkiego 
przyjaciela badacza (patrz poz. poprzednia). Zawiera tak e informacje o chorobie brata Józefa, Juliana 
Konopki (1814-1899), u którego Kolberg go ci  w Modlnicy. List pisany z Czortowca, gdzie uczony 
podczas kolejnego pobytu zbiera  materia y do swojej pracy „Pokucie”. Mieszka  wówczas w go cin-
nym maj tku Heleny (1840-1917) i W adys awa (1830-1908) Przybys awskich: „znajduj  staropolsk  
go cinno , uprzejmo  i nader wdzi czne dla swoich studiów i zaj  pole”. Przybys awski by  przy-
jacielem Kolberga, bardzo aktywnym dzia aczem kulturalnym, organizatorem wypraw badawczych, od 
1888 r. konserwatorem zabytków Galicji Wschodniej. Maj tki Przybys awskich w Czortowie i Uni u 
by  oaz  polskiej kultury i prawdziwymi muzeami. W 1880 r. Przybys awski, przewodnicz cy komitetu 

71. O. Kolberg. List. 1880. 72. M. Konopnicka. Listy do E. Orzeszkowej. 1884.
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organizacyjnego Wystawy Etnogra  cznej w Ko omyi, zaprosi  Kolberga do wspó pracy jako patro-
na naukowego: „zaproszenia zosta y ju  rozes ane do wszystkich niemal znakomitych etnografów 
europejskich”. W li cie wspomniane przygotowania do wystawy oraz nadzieje na odwiedziny samego 
cesarza Franciszka Józefa (które rzeczywi cie dosz y do skutku). lady sk adania, drobne zabrudzenia 
i ubytki pap., poza tym stan dobry.

 72. Konopnicka Maria (1842-1910), poetka – Pi  listów do Elizy Orzeszkowej. 
Datowane: Warszawa, 3, 25 marca, 17, 25 kwietnia, 10 wrze nia 1884 r. Listy 
2-3 stronicowe na k. o wym. 21 x 13,5 cm. 8000,-
Pisma odr czne poetki z autografami: „Marya Konopnicka”. Korespondencja pomi dzy Konopnick  
i Orzeszkow , kole ankami z lat szkolnych, kiedy w latach 1855-1856 ucz szcza y do pensji sióstr 
Sakramentek w Warszawie. Listy dotycz  g ównie pracy Marii Konopnickiej przy wydawaniu pisma dla 
kobiet „ wit”, którego pisarka by a redaktork  w latach 1884-1886. „ wit” by  nieformalnym organem 
kszta tuj cego si  wówczas ruchu kobiecego, wa nym wsparciem dla emancypacji kobiet. List pierwszy 
(dwustronicowy) dotyczy powie ci Orzeszkowej pt. „Romanowa” (po wi conej problemowi alkoholizmu, 
wydrukowanej w pierwszym numerze „ witu” w kwietniu 1884 r.). Konopnicka pisze, e nie zd y a 
za atwi  ilustracji Kossaka oraz e niecierpliwie czeka na artyku  Orzeszkowej o kobietach. List drugi 
(trzystronicowy) zawiera podzi kowanie za nades any tekst o sprawach kobiet („b dzie prawdziw  
ozdob  pisma”), pro b  „Przysy aj zatem dalsze Twoje listy, z których ka dy b dzie tu powitany 
z rado ci ”. Na zako czenie Konopnicka wspomina o wynagrodzeniu: „ja bior  w wicie za prac  
po cztery kopiejki od wiersza”. List trzeci (trzystronicowy), na papierze listowym z nadrukiem: „ wit. 
Czasopismo Tygodniowe Ilustrowane dla Kobiet. Warszawa Nowy wiat Nr 39”. Dotyczy nieporozu-
mienia w sprawie zamieszczenia Listów Orzeszkowej (zamiast nich Konopnicka pomie ci a artyku  
Bo ydara – Edmunda Bogdanowicza?). Zapewnia przyjació k , e „ka d  prac  Twoj  natychmiast po 
odebraniu drukowa  b dziemy”; „Pisz tam znów co adnego dla nas!”. Ponownie wspomina powie  
„Romanowa”: „bardzo si  wszystkim podoba”. List czwarty (dwustronicowy) dotyczy publikowania Li-
stów Orzeszkowej pocz wszy od numeru majowego. Konopnicka prosi o nadsy anie reporta y „jak si  
tam Litwinkom mieszka i yje”. List ostatni (dwustronicowy) to informacja o zako czeniu drukowania 
Listów Orzeszkowej (i o wyp acie honorarium). Konopnicka pisze o swoim pobycie w Karlsbadzie, 
gdzie pozna a Kazimierza Jarochowskiego (historyka z Poznania) i Jaros awa Vrchlickiego (czeskiego 
poet ): „Obydwaj czciciele Twoi”. Miejscami drobne zabrudzenia, lady sk adania, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica VII)

 73. [Za uski Józef Andrzej] – Walewski Cyprian (1820-1873), biblio  l, kolekcjoner. 
Odpis z r kopisu: Józef Andrzej Za uski. Polska w obszernych wiadomo ciach 
skrócona z podzia em na III cz ci [...]. Dat. 1870 r., s. 252, 28,5 cm, opr. 
z epoki, pp . 800,-
Wykonany przez Cypriana Walewskiego w 1870 r. odpis niewydanego dzie a Józefa Andrzeja 
Za uskiego (1702-1774), biskupa kijowskiego, polityka, historyka, pisarza, biblio  la, mecenasa kultury 
i sztuki, wspó fundatora Biblioteki Za uskich. Praca powsta a w trakcie wygnania Za uskiego w latach 
1768-1772 (przebywa  w Smole sku i Ka udze) – zachowany jest jej pierwotny szkic pod innym ty-
tu em. Po powrocie do kraju autor znacznie j  przeredagowa , a nast pnie testamentem zobowi za  
Józefa Minasowicza do przygotowania ostatecznej wersji do druku (do wydania nie dosz o). Oferowany 
odpis powsta  z r kopisu przygotowanego do druku, znajduj cego si  obecnie w zbiorach Biblioteki 
Publicznej w Warszawie (spadkobierczyni idei Biblioteki Za uskich). Nota Walewskiego na ko cu, 
piecz tka w asno ciowa tego . Naderwania grzbietu, blok lekko poluzowany, poza tym stan dobry.

 WIEK XX

 74. Andri  Ivo (1892-1975), jugos owia ski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla 
w 1961 r. – Karta z yczeniami noworocznymi dla profesora Juliana Krzy a-
nowskiego. B.m., b.r. yczenia drukowane w j zyku chorwackim z odr cznym 
podpisem pisarza. Karta o wym. 11,5 x 16,5 cm (rozk adana). 150,-
Karta z yczeniami szcz liwego Nowego Roku podpisana przez Ivo Andricia, pisarza i poet , absol-
wenta Uniwersytetu Jagiello skiego, doktora honoris causa tej uczelni, w okresie mi dzywojennym 
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w s u bie dyplomatycznej Królestwa Jugos awii. Urodzony w Bo ni, w chorwackiej rodzinie, pisa  
w j zyku serbskim. Jest pierwszym jugos owia skim laureatem literackiej Nagrody Nobla. Na kartce 
widok czarnogórskiego miasta Herceg Novi w XVII w. Stan dobry.

 75. Andrzejewski Jerzy (1909-1983), pisarz – R kopis opowiadania „Synowie” 
(1946 r.), maszynopis z odr cznymi poprawkami opowiadania „Kuku ka” (1944 r.) 
oraz list do profesora Juliana Krzy anowskiego (1948 r.). 4000,-
W sk ad oferowanego zbioru wchodz : 1. R kopis opowiadania „Synowie”. Na ostatniej karcie 
dopiski: „Pisane 8 marca, 24 i 25 kwietnia 1946 Zakopane – Kraków” oraz „Panu prof. Julianowi 
Krzy anowskiemu z pro b  o przyj cie do swoich zbiorów r kopisu opowiadania „Synowie” Jerzy 
Andrzejewski Szczecin 2 wrze nia 1948 r.”. Pismo odr czne z licznymi poprawkami. Stron 8 (zapi-
sanych dwustronnie), 30 x 21,5 cm; 2. Maszynopis opowiadania „Kuku ka”, datowany czerwiec 
1944 r. Z odr cznym dopiskiem na ostatniej stronie: „Drugi, ocalony r kopis „Kuku ki”, panu prof. 
Julianowi Krzy anowskiemu o  aruj  z wyrazami podzi kowania za yczliwe s owo o tym utworze. 
Jerzy Andrzejewski Szczecin 2 wrze nia 1948 r.”. Maszynopis z licznymi odr cznymi poprawkami 
i dopiskami. Stron 20 (zapisanych dwustronnie), 29 x 20 cm. 3. List do profesora Juliana Krzy anow-
skiego. Dat. Szczecin – G bokie, 2 wrze nia 1948 r. Pismo odr czne z autografem. Karta o wym. 
29,5 x 20,5 cm oraz koperta adresowana maszynowo ze skasowanym znaczkiem. Dwa opowiadania 
Jerzego Andrzejewskiego, prozaika, krytyka, publicysty, uwa anego za jedn  z najciekawszych postaci 
kultury polskiej XX w. Niejednoznaczny i zmienny w postawach, o zró nicowanej twórczo ci, zapami -
tany zosta  przede wszystkim jako autor powie ci „Popió  i diament” (I wyd. 1948 r.). Korespondencja 
skierowana do wybitnego historyka literatury polskiej Juliana Krzy anowskiego (1892-1976). W li cie 
wyja nienia dotycz ce przes anych utworów – opowiadanie „Kuku ka” to jedna z wersji (r kopis prze-
pad  w Warszawie), poniewa  autor stale nanosi  poprawki (I wydanie w „Twórczo ci”). Opowiadanie 
„Kuku ka” ukaza o si  po raz pierwszy na amach „Ku nicy” w 1946 r. Poza tym list zawiera serdeczne 

75. J. Andrzejewski. R kopis opowiadania „Synowie”. 1946.
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zaproszenie profesora Krzy anowskiego do Szczecina, gdzie Andrzejewski mieszka  do 1952 r. („jest 
tu rzeczywi cie wyj tkowo pi knie”), a tak e wiadomo ci o jego problemach ze zdrowiem. lady 
sk adania, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica VII)

 76. Bali ski Stanis aw (1898-1984), poeta, prozaik, dyplomata – Kartka pocztowa 
do Ludwika Fryde. B.m. (Warszawa), 2 pa dziernika 1938 r. Pismo odr czne 
z autografem o wym. 10,5 x 14,5 cm. 200,-
Kartka pocztowa napisana przez Stanis awa Bali skiego, cz onka poetyckiej grupy Skamander, w okre-
sie mi dzywojennym dyplomaty, po 1945 r. na emigracji (wspó pracownik Radia Wolna Europa i G osu 
Ameryki oraz „Wiadomo ci” Stanis awa Grydzewskiego). Zawiera zgod  na publikacj  wierszy w an-
tologii wspó czesnej poezji polskiej (wydawnictwo ukaza o si  w 1939 r.). List skierowany do Ludwika 
Fryde (1912-1942), poety, uznawanego za najwybitniejszego krytyka literackiego pokolenia. Stan dobry.

 77. Beksi ski Zdzis aw (1929-2005), malarz, gra  k, fotograf – List do Andrzeja 
Urbanowicza, dat. Sanok 17-18 listopada 1969 r. Maszynopis z odr cznymi 
poprawkami oraz autografem na kopercie. S. 4, 29,8 x 21 cm, koperta. 700,-
Napisany na maszynie list z licznymi odr cznymi poprawkami, dotycz cy m.in. wymiany paczek po-
mi dzy artystami, przes anych p yt, technik fotogra  cznych oraz stosunków towarzyskich w polskim 
rodowisku artystycznym. Zdzis aw Beksi ski, jeden z najbardziej znanych artystów wspó czesnych, 

na prze omie lat 60. i 70. pozostawa  pod wp ywem swego przyjaciela, Andrzeja Urbanowicza (1938-
2011), malarza, gra  ka, twórcy parateatralnego, performera. Dzi ki niemu w twórczo ci Beksi skiego 
pojawi y si  motywy religii Dalekiego Wschodu. Stan dobry.
(Patrz tablica VI)

 78. Bunsch Adam (1929-2005), kwestor UJ, syn artysty Adama Bunscha – Wspo-
mnienie o ojcu Adamie Bunschu. Dat. Kraków 15 III 1986 r. Maszynopis, autograf, 
k. [1], oraz:

  Urba ski Adam. Adam Bunsch – artysta i o nierz. Maszynopis, b.m. [Kraków], 
b.r. [ok. 1986], s. 4, 21 x 30 cm, 150,-
Teksty dotycz  sprawy autorstwa odznaki rozpoznawczej 1 Dywizji Pancernej Polskich Si  
Zbrojnych gen. Stanis awa Maczka, przypisanej b dnie przez genera a w jego wspomnieniach 
rtm. S. Glasserowi. W tek cie pierwszym syn wspomina rozmowy z ojcem, Adamem Bunschem 
(1896-1969), gra  kiem i malarzem, o jego projekcie tej odznaki oraz cytuje list genera a. Drugi tekst 
omawia bezskuteczne próby sprostowania b du genera a w pracach po wi conych falerystyce. Stan 
ogólny dobry. 

 79. Feldman Wilhelm (1868-1919), krytyk i historyk literatury, pisarz – List do niezna-
nego adresata. Dat. Kraków, 11 marca 1905 r. Pismo odr czne z autografem na 
papierze listowym z nadrukiem: „Towarzystwo Wy szych Kursów Wakacyjnych”. 
Karta o wym. 28 x 22 cm. 400,-
List napisany przez Wilhelma Feldmana, cenionego krytyka literackiego pochodzenia ydowskiego 
(aktywnego dzia acza ruchów asymilacyjnych), zwi zanego z galicyjskimi ugrupowaniami socjalistycz-
nymi i niepodleg o ciowymi, o nierza Legionów. Na prze omie 1903/1904 r. Feldman by  jednym 
z inicjatorów powstania Towarzystwa Wy szych Kursów Wakacyjnych w Zakopanem, gdzie wy-
g osi  wiele popularnych wyk adów. W dzia anie tego uniwersytetu ludowego w czyli si  czo owi lu-
dzie kultury i nauki, m.in. wymienieni w li cie profesorowie: Oswald Balzer, Tadeusz Korzon, Ludwik 
Krzywicki, Adam Mahrburg. List jest zaproszeniem do wyg oszenia wyk adów (w tre ci wspomniany 
jubileusz 400. rocznicy urodzin Miko aja Reja). List wklejony w teczk , lady sk adania, poza tym 
stan dobry.

 80. Forst de Battaglia Otto (1889-1965), historyk, pisarz, propagator polskiej kultu-
ry – Wizytówka. Kartonik o wym. 5 x 9 cm. 80,-
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Wizytówka z nadrukiem w j zyku francuskim, pochodz ca z lat 1940-1947. Otto Forst de Battaglia, 
austriacki historyk, historyk literatury, krytyk literacki, eseista i t umacz, pochodzi  z ydowskiej ro-
dziny rodem z Przemy la. Urodzony i wykszta cony w Wiedniu, w 1938 r. schroni  si  w Szwajcarii, 
gdzie pracowa  dla ambasady RP. W latach 1940-1947 pe ni  funkcj  pe nomocnika Polski do spraw 
stosunków kulturalnych z Republik  Helweck . Po wojnie by  profesorem Katedry Historii i Literatury 
Polskiej na Uniwersytecie Wiede skim, a tak e gor cym propagatorem polskiej kultury i historii. Po 
jego mierci biblioteka z o ona z poloników zosta a przekazana wroc awskiemu Ossolineum i wesz a 
w sk ad biblioteki wiede skiej stacji PAN. Stan dobry.

 81. Grubi ski Wac aw (1883-1973), dramatopisarz, recenzent teatralny – List do 
Jana Lechonia. Dat. Londyn 13 lipca 1953 r. Pismo odr czne z autografem. Karta 
o wym. 17,5 x 13,5 cm. 300,-
List Wac awa Grubi skiego, dramatopisarza, prozaika, felietonisty i krytyka teatralnego, w okresie 
mi dzywojennym wspó pracuj cego z wieloma czasopismami, laureata Z otego Wawrzynu Polskiej 
Akademii Literatury. W czasie II wojny wiatowej wi zie  agru (prze ladowany jako autor opubliko-
wanej w 1921 r. komedii „Lenin”), po 1945 r. na emigracji. W PRL-u obj ty ca kowitym zakazem 
cenzorskim. List skierowany do Jana Lechonia (1899-1956), poety zwi zanego ze Skamandrytami, 
po wojnie na emigracji w Nowym Jorku. Dotyczy przes anej ksi ki Grubi skiego „Lenin” (wznowionej 
w Londynie w 1949 r.). W tek cie nawi zanie do aresztowania awrietija Berii: „na Kremlu siedz  
przy ogromnej misie w adzy nie m owie stanu i nie ideowcy, lecz ordynarni bandyci, nawzajem 
sobie nie ufaj cy”. W tej sytuacji politycznej Grubi ski prosi Lechonia o pomoc w publikacji dramatu 
„Lenin” w USA. Na zako czenie wzmianka o najnowszej powie ci Grubi skiego „Pani Sapowska”, 
doskonale nadaj cej si  do s  lmowania. lad sk adania, stan dobry.

 82. Herling-Grudzi ski Gustaw (1919-2000), pisarz, eseista – List do prof. Tadeusza 
Chrzanowskiego. Dat. Neapol, 10 stycznia 1993 r. Pismo odr czne z autografem. 
K. 1, 23 x 16 cm, koperta. 400,-
List do prof. Tadeusza Chrzanowskiego (1926-2006), historyka sztuki, literata, fotografa, t umacza, 
publicysty, zwi zanego m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i parysk  „Kultur ”. Grudzi ski odpowiada 
na yczenia noworoczne i pisze o swoim stanie zdrowia, wspomina o sesji po wi conej Brunonowi 

79. W. Feldman. List. 1905. 81. W. Grubi ski. List do J. Lechonia. 1953. 
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Schulzowi oraz o swoich nowych publikacjach wydawanych w Polsce. Ponadto informuje, e sugero-
wa  Jerzemu Giedroyciowi, aby ten poprosi  adresata o artyku  z okazji jubileuszu Jerzego Turowicza. 
Stan bardzo dobry.

 83. Je  Teodor Tomasz (Mi kowski Zygmunt, 1824-1915) – Dwa r kopisy: „Pecze-
ryczka” oraz „Henryk Jab o ski. Sylweta ze wspomnie  osobistych”. 4000,-
Dwa r kopisy Zygmunta Mi kowskiego (znanego jako Teodor Tomasz Je ), jednego z najp odniejszych 
pisarzy polskich, polityka i niestrudzonego dzia acza niepodleg o ciowego. Tekst drugi w zbiorze za-
wiera wspomnienia Mi kowskiego o Henryku Jab o skim (1828-1869), poecie, zwi zanym ze 
rodowiskiem literackim Lwowa, w 1851 r. wydalonym z Galicji i wi zionym w Kijowie. W czasie wojny 

krymskiej Jab o ski zbieg  z carskiego wojska do obozu francuskiego. Od 1856 r. mieszka  w Zan-
zibarze, gdzie by  konsulem francuskim. Zmar  wg Mi kowskiego „spiesz c do powstania” w 1864 r. 
(a nie jak podaj  encyklopedie w 1868 r.). Jak okre li  go w swoim tek cie Mi kowski: Jab o ski 
„to poeta zapomniany albo meteor poetyczny”, „jeden z samorodnych polsko-ruskich poetów Rusi”. 
Wspomnienia dotycz  lat 1848-1850 – „lat szcz liwych w Galicji” (w tre ci wiele wzmianek o posta-
ciach ze wiata kultury), czasów wojny krymskiej (kiedy Mi kowski próbowa  sformowa  legion polski) 
i dalszych losów poety. Szkic o tematyce ukrai skiej pt. „Peczeryczka” – k. [30], pismo odr czne 
z licznymi przekre leniami i poprawkami; ró ne wymiary kart (ok. 21,5 x 13 cm), naklejone na kar-
ty pap. Tekst „Henryk Jab o ski” – k. 20, pismo odr czne z licznymi skre leniami i poprawkami 
(teksty przekre lone zaklejone nowymi), ró ne wym. kart (ok. 27 x 11 cm), naklejone na karty pap. 
Na ko cu autograf autora: „Z. Mi kowski (T. T. Je )”. Oba r kopisy naklejone na wspó oprawne, 
czyste karty: szerokie pp . ze z oc. tyt. na licu i grzbiecie, na licach papier ozdobny (oprawa sygno-
wana piecz tk : „Introligatornia I. Wo niakowska Zielna 3” – wdowa po Janie Wo niakowskim, uczniu 
F. J. Radziszewskiego, dzia aj ca w Warszawie w latach 40. XX w.). Na ko cu wklejona koperta 
o wym. 16,5 x 27 cm, ze skasowanymi znaczkami, dat. 1903 r., adresowana odr cznie przez Zyg-
munta Mi kowskiego z Zürichu do Józefa Kallenbacha (1861-1929), historyka literatury polskiej, 
profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Kilka kart opowiadania „Peczeryczka” z drobnymi ubytkami pap. 
(z niewielk  strat  tekstu, zachowuj cego czytelno ), drobne zabrudzenia, uszkodzenia koperty, poza 
tym stan dobry.
(Patrz tablica VII)

82. G. Herling-Grudzi ski. List. 1993. 83. T. T. Je . „Peczeryczka” i „Jab o ski”.
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 84. Kantor Tadeusz (1915-1990), re yser, twórca happeningów, malarz, scenograf, 
pisarz, teoretyk sztuki, aktor we w asnych przedstawieniach, wyk adowca krakow-
skiej ASP – Odr czny list do Krystyny Zwoli skiej. Dat. Kraków 21 czerwca 1970 r., 
s. [3], 29 x 20,5 cm. 2200,-
Autor listu prosi adresatk  o poparcie m odego cz owieka, zastrzegaj c si  jednocze nie: „Nigdy tego 
nie robi , nie z zasady, ale chyba dlatego, e znajomi raczej l kaj  si  mojego wstawiennictwa, któreby 
mog o przynie  wr cz odwrotne skutki”. W dalszej cz ci listu Kantor pisze o du ym wsparciu, jakie 
on i teatr Cricot 2 otrzymali od ojca rekomendowanego m odzie ca. Skar y si  tak e na swoj  obecn  
sytuacj  zawodow : „odmówiono [mi] wszelkich mo liwo ci dzia alno ci teatralnej, uznawszy 
j  za destrukcyjn  [...]. Spad o to na mnie do  niespodziewanie i chwilowo jestem we wstr tnej 
depresji”. Na ko cu listu widnieje dopisek czerwonym pisakiem, w którym Kantor informuje o przes aniu 
wraz z listem swojego manifestu (manifestu nie do czono). Poprzeczne lady z o enia, stan dobry.
(Patrz tablica VI)

 85. Kisielewski Stefan (1911-1991), kompozytor, pisarz i publicysta, pedagog, 
krytyk muzyczny – Dwa listy do nieznanego adresata. Dat. Warszawa, 13 wrze -
nia oraz 23 listopada 1938 r. Pismo odr czne z autografami. Dwa bifolia, 
21 x 13 cm. 400,-
Dwa krótkie listy Stefana Kisielewskiego, kompozytora, a tak e bezkompromisowego pisarza i dzien-
nikarza, dzia acza spo ecznego i politycznego (pos a na Sejm), szykanowanego przez w adze PRL-u. 
Listy dotycz  publikacji artyku u Kisielewskiego w kwartalniku „Pióro”, wydawanym w latach 1938-1939 
przez Józefa Czechowicza. Zawiera m.in. pro b  o przes anie okazowych numerów do Leona Schillera 
(profesora na Wydziale Sztuki Re yserskiej w Pa stwowym Instytucie Sztuki Teatralnej), Konstantego 
Régamey’a (kompozytora, redaktora czasopisma „Muzyka Polska”) i profesora UW Tadeusza Zieli -
skiego. Listy napisane tu  przed wyjazdem Kisielewskiego na studia kompozytorskie do Pary a. Listy 
wklejone do teczki, stan dobry.
(Patrz tablica VI)

 86. Kisielewski Zygmunt (1882-1942), pisarz, ojciec Stefana – List do nieznanego 
adresata. Dat. Warszawa 13 grudnia 1934 r. Pismo odr czne z autografem na 
papierze listowym z nadrukiem „Polskie Radio S.A. Warszawa Kredytowa 1...”. 
Karta o wym. 29,5 x 21 cm. 300,-
List Zygmunta Kisielewskiego, pisarza, dzia acza niepodleg o ciowego, o nierza Legionów, wspó re-
daktora „Robotnika”, dzia acza Zwi zku Zawodowego Literatów Polskich, w latach 1928-1939 pracuj -
cego w dziale literackim Polskiego Radia. List na papierze  rmowym Polskiego Radia, które mie ci o 
si  wówczas na ul. Kredytowej, w budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (obecne Muzeum 
Etnogra  czne). Zawiera ustalenia na temat planowanej audycji radiowej (wspomniany Tadeusz opa-
lewski, pisarz, wybitny twórca radiowy). List wklejony w teczk , stan dobry.

 87. Syga Teo  l (1903-1983), literat, biblio  l – Dwa listy do profesora Juliana Krzy-
anowskiego. Dat. Warszawa, 17 listopada 1966 r., list drugi bez daty i miejsca. 

Pismo odr czne z autografem, s. [1], [1], 21 x 15 cm. 200,-
Dwa krótkie, pisane odr cznie listy skierowane do wybitnego historyka literatury Juliana Krzy anowskiego 
(1892-1976), napisane przez Teo  la Syg , dziennikarza, varsavianist , publikuj cego w tygodnikach „Sto-
lica” i „ wiat”, biblio  la, znawc  twórczo ci Adama Mickiewicza. List pierwszy dotyczy zwrotu „Tygodnika 
Ilustrowanego” oraz autoryzacji wywiadu. List drugi zawiera informacje o poszukiwaniach wzmianek o na-
zwie Warszawa (u Wejnerta, Sobieszcza skiego, w artykule Doroszewskiego). lady sk adania, stan dobry.

– List Tyrmanda –

 88. Tyrmand Leopold (1920-1985), pisarz, poeta, publicysta, jazzman – List do El -
biety Chrzanowskiej (w a c. do jej rodziców). Dat. Warszawa, 1 pa dziernika 
1953 r. Maszynopis z autografem o ówkiem. K. 1, 23,5 x 18,2 cm, koperta. 480,-
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artobliwy list wys any z okazji narodzin (wskazanej jako adresatki) El biety Chrzanowskiej(-Klu-
czewskiej) (ur. 1953), córki prof. Tadeusza Chrzanowskiego (1926-2006), historyka sztuki, literata, 
fotografa, t umacza, publicysty, zwi zanego m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i parysk  „Kultur ”. 
Tyrmand zwraca si  bezpo rednio do niemowl cia, wyra aj c wspó czucie, e czeka j  teraz okropny 
okres dzieci stwa, kiedy bezwolnie b dzie musia a podda  si  metodom wychowawczym rodziców! 
Stan bardzo dobry.

 89. Wa kowicz Melchior (1892-1974), pisarz, dziennikarz i reporta ysta – List do 
profesora Juliana Krzy anowskiego. Dat. Warszawa, 1 maja 1971 r. Maszynopis 
z odr cznym podpisem na papierze z papeterii w asnej Wa kowicza. K. [1], 
28 x 21,5 cm. 200,-
List jednego z najpopularniejszych pisarzy polskich XX w., Melchiora Wa kowicza. Dotyczy sprostowa-
nia b du pope nionego w przed o onej pracy magisterskiej na temat Wa kowicza. Przodek pisarza, 
ceniony malarz portrecista doby romantyzmu (zapami tany m.in. dzi ki portretowi przyjaciela, Adama 
Mickiewicza) to Walenty (a nie Jan) Wa kowicz. List na papierze z nadrukowanym warszawskim 
adresem pisarza (przy ul. Pu awskiej). lady sk adania, stan dobry. 

 90. Wat Aleksander (1900-1967), pisarz, poeta, t umacz – Dwa listy do profesora 
Juliana Krzy anowskiego. Dat. Warszawa, 13 stycznia 1948 r., list drugi nieda-
towany. List pierwszy: maszynopis na papierze  rmowym PIW-u z odr cznym 
podpisem. K. [1], 14,5 x 20,8 cm; list drugi: odr czna notatka o ówkiem. K. [1], 
14 x 8,5 cm. 100,-
Dwa listy Aleksandra Wata, pisarza pochodzenia ydowskiego, pocz tkowo komunizuj cego poety 
futurystycznego, potem wi nia stalinowskiego, od lat 50. na emigracji. List pierwszy – podzi kowania 
za yczenia noworoczne – pochodzi z okresu, kiedy Wat by  redaktorem naczelnym Pa stwowego 
Instytutu Wydawniczego. Li cik drugi to krótka, po pieszna notatka z przeprosinami za spó nione 
przybycie na spotkanie. lad sk adania pierwszego listu, list drugi wklejony do teczki.

86. Z. Kisielewski. List. 1934. 88. L. Tyrmand. List do niemowl cia. 1953.
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 – Prymas Stefan Wyszy ski –

 91. Wyszy ski Stefan (1901-1981), arcybiskup metropolita gnie nie ski i war-
szawski, Prymas Polski – Karta z b ogos awie stwem. Dat. Koma cza, 12 maja 
1956 r. Pismo odr czne na odwrocie obrazka z wizerunkiem Matki Boskiej. K. [1], 
11 x 7 cm. 500,-
Pismo odr czne Prymasa Wyszy skiego: „Ka dego dnia o godz. 21.00 b ogos awi + Stefan Kardyna ”. 
Zapewnienie o modlitwie podczas Apelu Jasnogórskiego (wieczornej modlitwy w intencji Ojczyzny 
i Ko cio a). Na odwrocie malowany wizerunek Matki Boskiej z Dzieci tkiem. Kartka pochodzi z okre-
su uwi zienia prymasa Wyszy skiego w klasztorze nazaretanek w Koma czy (od pa dziernika 
1955 r. do pa dziernika 1956 r.). Do zatrzymania prymasa Wyszy skiego przez Urz d Bezpiecze stwa 
dosz o we wrze niu 1953 r., m.in. po uchwaleniu na Konferencji Episkopatu Polski listu do rz du „Non 
possumus”. Ksi dz prymas zosta  zwolniony w 1956 r. w wyniku pa dziernikowej odwil y. Stan dobry.

 92. Wyszy ski Stefan (1901-1981), arcybiskup metropolita gnie nie ski i warszawski, 
Prymas Polski – List do profesora Juliana Krzy anowskiego. Dat. b.m., 3 grudnia 
1966 r. Pismo odr czne z autografem. K. [1], 14 x 9 cm oraz adresowana odr cznie 
koperta. 400,-
Pismo odr czne Prymasa Wyszy skiego. List skierowany do wybitnego historyka literatury polskiej 
Juliana Krzy anowskiego (1892-1976). Zawiera serdeczne podzi kowanie za przes an  ksi k  o Hen-
ryku Sienkiewiczu: „najbardziej mi bliski po Norwidzie pisarz”. Na ko cu yczenia na Bo e 
Narodzenie i Nowy Rok. List na czarno-bia ej karcie wydanej z okazji 1000-lecia chrztu Polski. Karta 
w kopercie ze skasowanymi trzema znaczkami poczty watyka skiej (z wizerunkiem Matki Boskiej 
Cz stochowskiej, królowej Jadwigi oraz papie a Paw a VI). Na kopercie wydanej z okazji jubileuszu 
chrztu Polski portret królowej Jadwigi wg Matejki. Stan dobry.

91. B ogos awie stwo z Koma czy. 1956. 92. St. Wyszy ski. List. 1966.
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 93. Wyszy ski Stefan (1901-1981), arcybiskup metropolita gnie nie ski i war-
szawski, Prymas Polski – Dwa autoryzowane teksty homilii. Dat. Warszawa, 
25 wrze nia 1969 r. oraz 30 listopada 1974 r. Maszynopisy, k. 10 oraz 7, 
29 x 20,5 cm. 500,-
Maszynopis pierwszy to tekst homilii wyg oszonej przez prymasa Wyszy skiego w ko ciele w. Anny 
w Warszawie 25 wrze nia 1969 r., podczas uroczysto ci b ogos awionego W adys awa z Gielniowa, 
patrona stolicy, z udzia em ksi y kapelanów Wojsk Polskich i Powsta czej Warszawy. Tekst po wi -
cony postaci b ogos awionego W adys awa z Gielniowa, którego relikwie znajduj  si  w ko ciele w. 
Anny, o jego twórczo ci poetyckiej (tu odniesienie do „Historii literatury polskiej” J. Krzy anowskiego), 
a tak e o idei o  ary za Naród i Ojczyzn  i obro cach Polski w sutannach. Tekst drugi powsta  na 
50-lecie sprowadzenia zw ok Henryka Sienkiewicza z Vevey do Warszawy. Wyg oszony podczas 
uroczystej Mszy w. w Archikatedrze w. Jana Chrzciciela: „Dzi , z inicjatywy wielkiego znawcy i czci-
ciela Henryka Sienkiewicza, profesora Juliana Krzy anowskiego, stoimy tutaj w katedrze...”. W homilii 
m.in. o „g bokim umi owaniu ziemi ojczystej”, o zwi zkach Sienkiewicza z Warszaw  i z Ko cio em 
(„kocha  wiar  ojców naszych”), czci dla NMP. lad zalania pierwszego tekstu, podkre lenia i dopiski 
kredk , lad sk adania.

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

 94. Zawieyski Jerzy (1902-1969), prozaik, dramaturg i eseista, pose  na Sejm 
i cz onek Rady Pa stwa PRL – Dwa listy do profesora Juliana Krzy anowskiego. 
Dat. Kraków, 7 marca 1946 r. oraz Warszawa, 27 lutego 1953 r. Pismo odr czne 
z autografami. K. [1], [1], 10,5 x 14,5 cm oraz 30 x 20 cm. 200,-
Dwa listy Jerzego Zawieyskiego, aktora Reduty, wspó redaktora „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, 
przewodnicz cego KIK. List pierwszy (pisany na karcie pocztowej, z napisanym odr cznie adresem 
i skasowanym znaczkiem) to wiadomo  o przes aniu najnowszej ksi ki Zawieyskiego „Droga do 
domu”, z pro b  o powierzenie do zrecenzowania oraz pochwa a czasopisma „Nauka i Sztuka”, reda-
gowanego przez Krzy anowskiego. List drugi zawiera informacj  o przes aniu ksi ki dzi ki uprzejmo ci 
Bronis awa Nycza, aktora i publicysty. lad sk adania drugiego listu, poza tym stan dobry.

 95. Zimi ska-Sygiety ska Mira (1901-1997), aktorka, pie niarka, re yserka, pe-
dagog, wspó za o ycielka i dyrektor zespo u pie ni i ta ca „Mazowsze” – Kartka 
pocztowa do profesora Juliana Krzy anowskiego. Dat. Karolin, 13 czerwca 1966 r. 
Pismo odr czne z autografem. Karta pocztowa o wym. 10,5 x 14,5 cm. 100,-
„Drogi Profesorze! Kwiatki z Mazowsza skiego ogrodu przesy am! Mira Sygiety ska. Marz , eby 
Pan do nas przyjecha !”. Na karcie pocztowej wizerunek ta cz cej pary w strojach owickich (projektu 
Janusza Grabia skiego). Stan dobry.

 96. ukrowski Wojciech (1916-2000), pisarz – R kopis opowiadania „ wi to granic”. 
B.m. 20 kwietnia 1947 r. K. 6 (zapisanych obustronnie), 31 x 21,5 cm. 2000,- 
Pismo odr czne ukrowskiego. R kopis opowiadania Wojciecha ukrowskiego, prozaika, poety, repor-
ta ysty, eseisty, krytyka literackiego, scenarzysty  lmowego, pos a na Sejmy PRL. Studiowa  polonistyk  
na UJ oraz Uniwersytecie Wroc awskim, walczy  w kampanii wrze niowej, nast pnie w konspiracji 
(pracowa  wraz z Karolem Wojty  w kamienio omie Solvay, gdzie zawar  z przysz ym papie em d u-
goletni  przyja ). Po wojnie przebywa  jako korespondent wojenny w Wietnamie i Chinach oraz 
pracowa  w polskiej ambasadzie w Delhi. W latach 1953-1956 jego ksi ki znalaz y si  na indeksie 
jako zbyt katolickie i bur uazyjne. Poza powie ciami i opowiadaniami pisa  tak e scenariusze i dialogi 
do  lmów (np. do „Ogniem i mieczem” oraz „Potopu”), a jego opowiadanie „Lotna” s  lmowa  Andrzej 
Wajda. Na pierwszej karcie wpis: „Wojciech ukrowski” i tytu , na ostatniej data, w tek cie liczne 
przekre lenia i poprawki. Karty wklejone w teczk , wzmocnione pap. (bez szkody dla tre ci). lady 
sk adania, nieznaczne zabrudzenia, papier jednolicie po ó k y.
(Patrz tablica VI)
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 97. ukrowski Wojciech (1916-2000), pisarz – Dwa listy do profesora Juliana Krzy-
anowskiego. Dat. Oporów ko o Wroc awia, 4 stycznia oraz 3 marca 1948 r. Pismo 

odr czne z autografem. K. [2], 26 x 20,5 cm (oba listy) oraz dwie koperty, r cznie 
adresowane. 300,-
List pierwszy, utrzymany w minorowym tonie – ukrowski pisze: „Nie zostanie po mnie bogata kore-
spondencja, nie lubi  pisa  listów, wogóle (!) pisanie jest przykre, dlatego wierz  Swinarskiemu, 
gdy mówi, e prawdziwy autor pisze tylko gdy potrzebuje pieni dzy”. Dalej autor wspomina, e nic 
mu si  nie chce (gdy  obecnie trwa „antrakt mi dzy dwoma wojnami”). List drugi dotyczy po yczonej 
ksi ki, zagubionej przez osob  po rednicz c . lady sk adania, stan dobry.

 98. ukrowski Wojciech (1916-2000), pisarz – List do Wiktora Ko ci skiego, podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. Oporów ko o Wroc awia, 2 czerwca 1948 r. 
Autograf pisarza: „Wojciech ukrowski”; maszynopis z odr cznymi dopiskami. 
K. [1], 28 x 20,5 cm. 150,-
List Wojciecha ukrowskiego do Wiktora Ko ci skiego, podsekretarza stanu (Komisarza Rz du do 
Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych – wystawa ta mia a miejsce w II pó roczu 1948 r.), cz onka 
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy, pó niejszego dyrektora warszawskiej Filharmonii. Dotyczy po-
wojennych wyda  ksi ek pisarza i ich zagranicznych t umacze  (tom opowiada  „Z kraju milczenia”, 
nagrodzony I miejscem w konkursie tygodnika literackiego „Odrodzenie” na najlepsz  ksi k  po-
wojenn ). List pochodzi z okresu, kiedy ukrowski mieszka  we Wroc awiu (w latach 1947-1951), na 
osiedlu Oporów (gdzie zaprzyja ni  si  m.in. z Ank  Kowalsk  i Mari  D browsk ). lady sk adania, 
list wklejony w teczk , poza tym stan dobry.

96. W. ukrowski. R kopis opowiadania „ wi to granic”. 1947.
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WIEK XVI-XVIII

 99. [Atlas Orteliusa]. Ortelius Abraham. Coignetus Michael. Epitome theatri orbis 
terrarum... De novo recognita, aucta, et geographica ratione restaurata. Antverpiae 
(Antwerpia) 1601. Joannes Keerberg, frontispis (miedzioryt), k. [7], [1 – karta 
tyt. dodatku], [3 – indeks], map 123 (miedzioryty), w tek cie 2 miedzioryty, 
12 x 17 cm, opr. z epoki skóra. 16 000,-
Kieszonkowy atlas wiata, zawieraj cy 123 miedziorytowe mapy (odcisk p yty 9 x 12 cm), w tym 
Additamentum (sk adaj ce si  z 13 dodatkowych map). Frontispis z przedstawieniem postaci alego-
rycznych: Geogra  i i Hydrogra  i oraz portretami najs ynniejszych geografów, m.in.: Strabona, Klau-
diusza Ptolemeusza, Gerarda Mercatora oraz Abrahama Orteliusa. Atlas zawiera m.in.: map  wiata 
w rzucie Mercatora, 4 mapy kontynentów (Europa, Azja, Afryka, obie Ameryki) oraz mapy ró nych 
rejonów Europy (w tym Polski i Litwy, Pomorza, Prus, Ksi stwa O wi cimsko-Zatorskiego oraz l -
ska). Michel Coignet (1549-1623), matematyk i kartograf, dzia aj cy w Antwerpii, opublikowa  mi dzy 
1601 i 1612 rokiem miniaturowe wersje map z monumentalnego atlasu Orteliusa. Tekst obja niaj cy 
w j zyku aci skim. Oprawa z epoki, skóra, grzbiet 5-polowy z szyldzikiem i zdobieniami. Na kilku 
kartach dopiski i poprawki piórem z epoki (m.in. na karcie z opisem Prus – wzmianki o zale no ci 
lennej w adców Prus od królów Polski), na odwrocie frontispisu (poni ej dedykacji dla arcyksi cia 
Alberta VII Habsburga, namiestnika Niderlandów) wpis w asno ciowy (Adam Majchrowski, mansjonarz 
siewierski, zapewne z XVIII w.). Po konserwacji. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
Lit.: Burger, Geographie, poz. 11 [4]; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort, poz. 58; Sijmons, Catalogue 
of Atlases, poz. 261. 
(Patrz tablica VIII)

 100. [Atlas Bonne’a]. Bonne Rigobert. Atlas de toutes les parties connues du globe 
terrestre, dressé pour „L’histoire philosophique et politique des établissements et 
du commerce des Européens dans les deux Indes”. B.m. (Genewa), b.r. (1780). 
B.w. (J. L. Pellet), 4°, k. [2], s. 28, map 50 (miedzioryty rozk .), opr. z epoki, skóra 
ze z oc. 3600,- 
Atlas wiata opracowany przez Rigoberta Bonne’a (1727-1795), in yniera, matematyka i kartografa 
pracuj cego w s u bie marynarki francuskiej. Zawiera 2 mapy wiata, mapy kontynentów (Ameryka 
Pó nocna jeszcze nie do ko ca zbadana), mapy krajów i poszczególnych obszarów (m.in. ponad 
20 map Ameryki). Na tablicy 22 mapa Polski (wraz z Niemcami, Czechami i W grami). Wyra ne 
odbitki na grubym papierze ( r. o wym. 22 x 33 cm), numerowane 1-49 oraz 17-bis. Atlas towarzyszy  
pracy Guillaume-Thomasa Raynala (1713-1796), wydanej przez Jeana Leonarda Pelleta (1740-1825) 
w Genewie pt. „Histoire philosophique et politique...”. Oprawa z epoki w skór , grzbiet 6-polowy ze 
zdobieniami, obci cie kart barwione. Komplet map, brak 23 tabel sk adanych. Na ka dej karcie pie-
cz tki w asno ciowe, dopiski piórem z epoki. Otarcia oprawy i drobne ubytki skóry, p kni cia grzbietu, 
zabrudzenia pocz tkowych i ko cowych kart, stan map dobry. Niecz ste.
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 101. [Polska] – „Poloniae, Lituaniaeq descriptio... Auctore Wenceslao Godreccio; 
et correctore Andrea Pograbio Pilsnensi”. A. Ortelius. 1595 r. 3600,-
Miedzioryt kolorowany; 37 x 48,5 (45,5 x 55)
Mapa opracowana przez polskiego kartografa Wac awa Grodeckiego (1535-1591), z uzupe nieniami 
Andrzeja Pograbki (1540-1602), lekarza i kartografa z Wielkopolski, zaczerpni tymi z jego mapy

99. A. Ortelius. Atlas wiata (123 mapy). 1601. 

100. R. Bonne. Atlas wiata (50 miedziorytów). 1780.
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wydanej w Wenecji w 1569 r. Zamieszczana po 1595 r. w atlasach Abrahama Orteliusa, s awnego antwerp-
skiego kartografa i wydawcy. Na odwrocie tekst po acinie, po wi cony ziemiom Rzeczypospolitej. lad 
sk adania wzmocniony, poza tym stan dobry. Pierwsze wydanie w wersji ze zmienionym kartuszem.

 102. [Polska] – „A. newe. mape of Poland”. J. Speed. Po 1626 r.  12 000,-
Miedzioryt kolorowany; 41 x 52 (42 x 55)
Pierwsze wydanie. W górnej partii dekoracyjnej ramki portret Zygmunta III Wazy oraz widoki Kra-
kowa, Gda ska, Poznania, Krosna, Sandomierza i Wroc awia. Po bokach postacie polskiej szlachty, 
gda szczan i mieszka ców l ska oraz herby Korony i l ska. Mapa opracowana przez znanego 
angielskiego kartografa Johna Speeda (1551-1629), wydana przez George’a Humble’a (zm. 1640), 
londy skiego ksi garza, rytowana przez Dircka Grijpa. Stan bardzo dobry. adny egzemplarz.
Lit.: K. Kozica, Imago Poloniae (ze zbiorów T. Niewodnicza skiego), t. II, s. 170, poz. K78/1
(Patrz tablica IX)

 103. [Polska] – „Novissima Poloniae Regni Descriptio”. J. Janssonius. 1640-
1647 r. 2800,-
Miedzioryt kolorowany; 43,5 x 54 (pl. 50 x 56)
Mapa Polski, wraz z Pomorzem i l skiem, ozdobiona rozbudowanym kartuszem tytu owym (z Or em 
oraz postaciami o nierzy i ch opów). W prawym dolnym rogu kartusz dedykacyjny od autora mapy, 
Joannesa Janssoniusa (1588-1664), amsterdamskiego kartografa i wydawcy dla burmistrza Gda -
ska Miko aja Pahla (1595-1649), burgrabiego królewskiego. Stan bardzo dobry. adny egzemplarz.

 104. [Polska] – „Estats de Pologne subdivisés suiuant l’estendue des Palatinats par 
le S. Sanson...”. P. Mortier. 1692 r. 4800,-
Miedzioryt kolorowany liniowo; 58 x 87,5 (pl. 62,5 x 95,5)

101. A. Ortelius. Mapa Polski. 1595.
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Nad ramk  dodatkowo wyrytowany tytu  „Les Estats delà Couronne de Pologne...”. U góry po prawej 
stronie, legenda i nota wydawnicza: A Paris Chez H. Jaillot... 1692. Mapa jest kopi  i zarazem „wy-
daniem pirackim” mapy G. Sansona i A. H. Jaillota z 1672 r. Opublikowa  j  w 1692 r. Pieter Mortier 
(1661-1712), amsterdamski wydawca i sprzedawca map, którego mapy z pierwszych wyda  nosz  
parysk  not  wydawnicz  Jaillota (przypuszczalnie by omin  problem z c em). Cech  ró ni c  te 
wczesne mapy Mortiera od map Sansona – Jaillota jest naniesiona siatka kartogra  czna z jej opisem. 
Dekoracyjny kartusz tytu owy z elementami or a, postaciami wojowników i je ców, zwie czony herbem 
Del  na, adresata dedykacji. Pierwsze wydanie, stan drugi. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. Il, poz. K24/1.
(Patrz tablica IX)

 105. [Polska] – „Regni Poloniae Magnique Ducat. Lithuaniae. Nova et ex-
acta Tabula ad mentem Starovolcii descripta.” Spadkobiercy J. B. Homanna. 
Po 1729 r. 2400,-
Miedzioryt kolorowany; 49,5 x 56 (w wietle oprawy)
Mapa opracowana przez jednego z najwybitniejszych niemieckich kartografów Johanna Baptista Ho-
manna (1664-1724), za o yciela s awnej, najwa niejszej  rmy wydaj cej mapy w XVIII-wiecznych Niem-
czech. Stanowi przyk ad uaktualnia tre ci mapy w zale no ci od rozwoju sytuacji politycznej. Oferowana 
mapa przedstawia ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w najobszerniejszych granicach „od morza 
do morza”. W kartuszu tytu owym w pi ciopolowej tarczy herby Polski i Litwy oraz herb Wettinów. 
Nad draperi  podtrzymywan  przez wojownika i putta wizerunek trzech uli i walcz cych ze sob  
dwóch rojów pszczó , symbolizuj cych walk  Stanis awa Leszczy skiego z Augustem II Sasem,
dwóch pretendentów do tronu polskiego. Stan trzeci z trzeciej p yty (usuni to z tre ci mapy nazw  
„Livonia Polonica”). Oprawiona w ram  70 x 70,5 cm. Atlasowe sk adanie, na dolnym marginesie 
zapiski piórem, poza tym stan dobry. 
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 51, poz. K17/7

103. J. Janssonius. Mapa Polski.1640-1647.
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 106. [Polska] – „Regni Poloniae Magnique Ducat. Lithuaniae. Nova et exacta Tabula ad
mentem Starovolcii descripta.” Spadkobiercy J. B. Homanna. 1739 r. 2200,-
Miedzioryt kolorowany; 47,5 x 54,5 (w wietle oprawy)
Mapa opracowana przez jednego z najwybitniejszych niemieckich kartografów Johanna Baptista Ho-
manna (1664-1724), za o yciela s awnej, najwa niejszej  rmy wydaj cej mapy w XVIII-wiecznych 
Niemczech. Stanowi przyk ad uaktualnia tre ci mapy w zale no ci od rozwoju sytuacji politycz-
nej. Oferowana mapa przedstawia ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w najobszerniejszych 
granicach „od morza do morza”. W kartuszu tytu owym w pi ciopolowej tarczy herby Polski i Litwy 
oraz herb Wettinów – wówczas ju  króla Augusta III Sasa. Nad draperi  podtrzymywan  przez wojow-
nika i putta wizerunek trzech uli i walcz cych ze sob  dwóch rojów pszczó , symbolizuj cych walk  
Stanis awa Leszczy skiego z Augustem II Sasem, dwóch pretendentów do tronu polskiego. Stan 
pi ty z drugiej p yty, z przerobionym kartuszem tytu owym (z dodan  dat  1739). Oprawiona w ram  
66 x 72,5 cm. Atlasowe sk adanie, stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 51, poz. K17/4

 107. [Polska – mapa podró na] – „Polnische Reise Karte über die vornehmsten 
Passagen von Dresden nach Warschau …” Spadkobiercy J. B. Homanna.
1751 r. 800,-
Miedzioryt kolorowany liniowo; 46,5 x 38,3 (pl. 51,5 x 54)
Dwucz ciowa mapa przedstawiaj ca dwie trasy dyli ansów pocztowych z Drezna do Warszawy, 

cz cych stolic  z siedzib  króla Augusta III w Saksonii. Wydana w Norymberdze przez o  cyn  

105. Spadkobiercy J. B. Homanna. Polska. Po 1729.
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spadkobierców Jana Baptysty Homanna w 1751 roku w atlasie podró niczym „Reise Atlas”. Pierwszy 
szlak prowadzi przez Wroc aw i Piotrków Trybunalski, drugi za  przez Leszno i Kalisz. Na mapach 
zaznaczono miasta, wsie, osady, stacje pocztowe (przystanki dyli ansów pocztowych). W nocie wydaw-
niczej podano odleg o ci w milach, jak równie  czas trwania podró y (ponad 136 godzin!). Pierwotny 
stan wydawniczy – obie cz ci mapy na jednym arkuszu. Stan bardzo dobry. 

 108. [ u awy Wi lane] – „Tractuum Borussiae circa Gedanum et Elbingam...” J. Jans-
sonius. 1641 r.  2000,-
Miedzioryt kolorowany; 41 x 48,5 (pl. 48 x 56)
Stan pierwszy mapy u aw, opracowanej przez Olofa Hanssona Swarta (1600-1644), wydanej w Am-
sterdamie przez Johannesa Janssoniusa (1588-1664). Orientacja mapy wschodnia. Obejmuje obszar 
delty Wis y z Gda skiem, Elbl giem, Tczewem i Malborkiem, z siatk  kana ów odwadniaj cych, szcze-
gólnie g sto pokrywaj c  rejon Elbl ga. Stan bardzo dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 216, poz. K102/1

 109. [Prusy] – „Tabula Geographica Totam Borussiam ut et Disctrictum Notecensem”. 
Spadkobiercy J. B. Homanna. Ok. 1772 – 1775 r. 1200,-
Miedzioryt kolorowany; 51 x 59,5 (pl. 53,5 x 62,5)
Mapa Prus Królewskich i Prus Zachodnich, obejmuj ca tereny wspó czesnej Warmii, Mazur i Pomorza 
Gda skiego (na zachodzie si ga po eb , na wschodzie do Rajgrodu i Go dapi, na po udniu po Rypin 
i Toru ). Pó wysep Helski ukazany jako ci g wysp. W lewym górnym rogu mapa poboczna Obwodu 
Nadnoteckiego (cz ci Wielkopolski zagarni tej przez Królestwo Prus podczas I rozbioru). Na Ba tyku 

108. J. Janssonius. Mapa u aw Wi lanych. 1641.
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dekoracyjny kartusz tytu owy z postaciami alegorycznymi i herbem Prus. Mapa wydana w Norymberdze 
przez wydawnictwo spadkobierców J. B. Homanna. Atlasowe sk adanie, drobne zabrudzenia, niewielki 
ubytek pap., poza tym stan dobry.

 – Precyzyjne kolorowanie z otem – 

 110. [Pomorze Zachodnie] – „Ducatus Pomeraniae Tabula Generalis...”. F. de Wit. Po 
1688 r. 4000,-
Miedzioryt kolorowany r cznie w epoce; 50,5 x 58 (pl. 53 x 61,5)
Niezwykle dekoracyjna mapa Pomorza, obejmuj ca ziemie od Zatoki Puckiej i Pó wyspu Helskiego 
po Rugi . Na po udniu si ga Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego, a  po Berlin. Rozbudowany kartusz 
tytu owy na tle nieba, z licznymi puttami podtrzymuj cymi herby ksi stw pomorskich. Efektowne, mocne 
kolorowanie z epoki, z wykorzystaniem z ota dukatowego (np. w herbach ksi stw, oznaczeniach 
miast). Pe na tre ci mapa, z oznaczon  g st  sieci  hydrogra  czn  oraz osadnicz , opracowana i wy-
dana w Amsterdamie przez Fredericka de Wita (1630-1706), jednego z najs ynniejszych kartografów 
amsterdamskich. Stan dobry. Wyj tkowo dekoracyjna mapa!
Lit.: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach (z kolekcji T. Niewodnicza skiego), 
Szczecin 1998 r., poz. 23, ilustr.

 111. [ l sk] – „Silesia Ducatus nova et accurata descriptio”. J. Janssonius i J. Hon-
dius. 1630 r. 1200,-
Miedzioryt kolorowany; 39 x 50,5 (pl. 41,5 x 52,5)

110. F. de Wit. Pomorze Zachodnie. Po 1688.
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Mapa l ska z zaznaczonymi miastami, klasztorami, lasami i górami w postaci kopczyków. Obejmuje 
obszar od Konina i Frankfurtu nad Odr  na pó nocy po O omuniec na po udniu i od Krakowa na wscho-
dzie po Budziszyn i Prag  na zachodzie. W prawym górnym rogu kartusz tytu owy z herbem l ska, 
wzd u  dolnego marginesu skala i legenda (dekorowana przyrz dem kartogra  cznym). Mapa autorstwa 
Johannesa Janssoniusa (1588-1664) i Jodocusa Hondiusa (1563-1612), wydana w Amsterdamie. Verso 
blanco. lad sk adania po rodku, zabrudzenia i drobne przedarcia marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Dworsatschek, Imago Silesiae z kolekcji Tomasza Niewodnicza skiego, Wroc aw 20002, s. 37, 
poz. 23

 112. [ l sk] – „Silesia inferior... á Jona Sculteto Sprotta-Silesio”. J. Janssonius. 
Ok. po owy XVII w. 1200,-
Miedzioryt kolorowany; 41,5 x 51 (pl. 44,5 x 55)
Orientacja wschodnia. Mapa Dolnego l ska, obejmuj ca obszar od Poznania po widnic , Brzeg i Ko-
wary. Rollwerkowy kartusz tytu owy z herbem l ska oraz dedykacj  dla ksi t legnickich i brzeskich: 
Jerzego III, Ludwika IV i Chrystiana. Obok legenda, po drugiej stronie polski Orze . W tre ci mapy 
gryf czeski, herby u yc i Wielkopolski. Mapa rytowana i wydawana przez Johannesa Janssoniusa 
(1588-1664), amsterdamskiego kartografa, wzorowana na mapie Jonasa Scultetusa (1603-1664). Po 
konserwacji, górny margines dorobiony (z niewielk  szkod  dla tre ci mapy), lady atlasowego sk a-
dania oraz fragment dolnego marginesu wzmocnione na odwrocie, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Silesiae, s. 44, poz. 40 (wersja z tekstem aci skim na odwrocie)

 113. [ l sk] – „Silesiae Ducatus Tam Superior Quam Inferior...”. M. Seutter. Po 
1742 r. 1800,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 50 x 57 (pl. 52 x 61,5)
Mapa Górnego i Dolnego l ska, na pó nocy si gaj ca po Pozna , na wschodzie po Cz stochow  
i na zachodzie po Drezno. W prawym górnym rogu rozbudowany kartusz tytu owy z tytu em na draperii 

111. J. Janssonius. Mapa l ska. 1630.



61ATLASY. MAPY

podtrzymywanej przez putta oraz symbolicznymi przedstawieniami bogactw ksi stwa. W lewym dolnym 
naro niku plan Wroc awia zwie czony herbem l ska, dekorowany postaciami Ateny (bogini wojny 
i m dro ci – obok niej globus i ksi ga z cyrklem) oraz Merkurego (boga handlu – obok niego kupiec 
z belami tkaniny). Mapa wydana przez Mateusza Seuttera (1678-1756/57), augsburskiego rytownika 
i wydawc , ucznia, a potem konkurenta Jana Baptysty Homanna. Stan drugi, z dodaniem przywileju 
wydawcy. Verso blanco (na odwrocie zapisek piórem: „Ducato di Slesia (!)”. Atlasowe sk adanie, boczne 
marginesy wzmocnione pap., drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. adne, stare kolorowanie.
Lit.: Imago Silesiae, s. 72, poz. 95, ilustr. 

 114. [Francja] – „Nova et esatta tavola del Regno di Francia”. N. Sanson, G. de Rossi. 
1697 r. 400,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 40 x 52 (pl. 46,5 x 60,5)
Dekoracyjna mapa Francji, z kartuszem ozdobionym burbo skimi liliami oraz postaciami fam dm cych 
w tr by. Mapa opracowana przez Nicolasa Sansona, opublikowana w Rzymie przez Giovanniego 
Giacomo de Rossi, dzia aj cego w latach 1648-1690 wydawc . Rytowana przez Georgio Widmana. 
Atlasowe sk adanie, drobne przedarcie, poza tym stan dobry.

 115. [Rosja] – „Spatiosissimum Imperium Russiae Magnae…” M. Seutter. Ok. 
1740 r. 3200,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 49,7 x 57 (pl. 51 x 58,5)
Dekoracyjna mapa Rosji opublikowana przez Matthäusa Seuttera (1678-1756), rytownika i wydawc , 
ucznia J. B. Homanna. Obejmuje obszar od granic Polski na zachodzie a  do Kamczatki i Wysp 

113. M. Seutter. l sk. 1742.
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Japo skich na wschodzie (rejony jeszcze nie do ko ca zbadane). Na po udniu si ga po Gruzj  oraz 
Tybet i Uzbekistan (cz ci Imperium). W bogatym kartuszu tytu owym, ze scen  sk adania danin 
przez ludy zamieszkuj ce imperium, umieszczono wizerunek imperatorowej Anny, panuj cej w latach 
1730-1740, oraz jej siostrzenicy Anny z m em Antonim Ulrykiem, których potomek wyznaczony 
zosta  przez caryc  na nast pc  tronu (liczy  dwa miesi ce, gdy obejmowa  w adz , a rok, gdy j  
utraci  w wyniku przewrotu pa acowego ko cz cego regencj  znienawidzonego Birona). Stan niemal 
doskona y. Rzadkie w takim stanie.
(Patrz tablica VIII)

WIEK XX

 116. [Polska] – Zbiór 11 map topogra  cznych. Warszawa 1933-1938. Wojskowy Insty-
tut Geogra  czny. Arkuszy 11 o wym. 38 x 29 – 35,5-39,5 x 46,5-49 cm (kolorowe), 
zrolowane. 460,-
Skala 1:100.000. Mapy topogra  czne tzw. „sztabówki” II Rzeczypospolitej wchodz ce w sk ad „Mapy 
Taktycznej Polski”, obejmuj ce tereny przy jej po udniowej granicy. Arkusze: Babia Góra. Pas 50. S up 
29; Chy ne. Pas 51. S up 29; Cieszyn. Pas 50. S up 27; Krynica. Pas 51. S up 32; Opawa. Pas 49. 
S up 26; Skoczów. Pas 49. S up 27; Szczawnica. Pas 51. S up 31; Tatry Wysokie. Pas 52. S up 30; 
Ujso y. Pas 51. S up 28; Zakopane. Pas 51. S up 30; ywiec. Pas 50. S up 28. Cz  map, z nieobci t  
doln  ramk , zawiera adnotacj  czerwonym drukiem o aktualizacji granic pa stwa po 10 XII 1938 r. 
(m.in. chodzi o wcielone do Polski niewielkie cz ci S owacji). Kilka map z obci ciami przy kraw dzi 
ramki, bez obja nie  (tytu y przeklejone), niektóre ze ladami zagi  i z o e  oraz podklejeniami na 
odwrocie, stan ogólny dobry. 

116. Polska. 11 map topogra  cznych. 1933-1938.
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 117. [Polska] – Berlin – Warszawa – Minsk – Krakow – Wien – Shitomir. 3rd Edit. 
London 1939. Royal Geographical Society. Arkusze zbiorcze 103 x 142,5 cm 
(kolor., rozk adane), 18 x 26 cm. 460,-
Skala 1:1.000.000. Arkusze mi dzynarodowej mapy wiata. Centralne Biuro Mapy wiata umieszczone 
zosta o w londy skim Ordnance Survey (OS), stanowi cej agencj  i wydzia  rz du bryt. zajmuj cy si  
sporz dzaniem map Wielkiej Brytanii. Przy arkuszach  guruje równie  w charakterze wspó pracuj cego 
sekcja geogra  czna brytyjskiego Ministerstwa Wojny (War O   ce). Sk ada si  ze sklejonych ze sob  
arkuszy ró nych wyda , przewa nie trzeciej edycji z 1939 r., zatytu owanych Berlin (N.33), Warszawa 
(N.34), Mi sk (N.35), Wiede  (M.33), Kraków (M.34) i ytomierz (M.35). Sklejone arkusze obejmuj  
w ca o ci obszar Polski w granicach z 1939 r. Naklejone na p . w 32 sekcjach. Na odwrocie mapy 
ekslibris w asno ciowy z londy skim adresem Wydzia u Rekonstrukcji Socjalnej Ministerstwa Pracy 
i Opieki Socjalnej (1940-1945) Rz du RP na Uchod stwie. Stan wi cej ni  dobry. 

 
 118. [Polska] – Janiszewski Micha . Fizyczna mapa Polski. Genewa 1943. Wydaw. 

Wszech wiatowego Komitetu Zwi zków M odzie y Chrze cija skiej Y.M.C.A. Ar-
kusz 94 x 125,5 cm (kolor., rozk adany), 16 x 24 cm, oryg. obwol. 360,-
Skala 1:1.000.000. Mapa ogólnogeogra  czna, cienna z uwzgl dnieniem stanu polityczno-admini-
stracyjnego z dn. 1 IV 1939 r. W lewym rogu mapa poboczna: Europa rodkowa – mapa polityczna. 
Skala 1:10.000.000, 16 x 17 cm. Nazwy geogra  czne niemieckiego Pomorza w j z. pol. wg oprac. 
St. Kozierowskiego. Rze b  terenu odwzorowano za pomoc  barw hipsometrycznych i batymetrycz-
nych, poziomic i punktów wysoko ci. U do u mapy napis: „Pomoc dla wojskowych internowanych 
w Szwajcarii”. Autorem mapy by  Micha  Janiszewski (1901-1984), geograf regionalny, kartograf i dy-
daktyk. Mapa, jak wi kszo  prac autora odznacza si  starannym opracowaniem gra  cznym. Obwoluta 
uszkodzona, stan mapy idealny. 

 

117. Mapa Polski. 1939. (103 x 142 cm)
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 119. [Prusy Wschodnie] – Ravensteins Große Rad= und Autokarte. Nr 10. Ostpreu-
ssen. Frankfurt a. Main [1941]. Ravensteins Geographische Verlagsanstalt u. 
Druckerei, 109 x 81 cm (sk adana kolor.). 340,-
Niemiecka mapa samochodowa i rowerowa w skali 1: 300 000 obejmuj ca tereny Prus Wschod-
nich. Druk barwny. Drobne zagniecenia, za ó cenia i podklejenia na odwrocie, poza tym stan dobry.

 120. [Mazury] – Okr g mazurski. Mapa komunikacyjno-administracyjna wraz ze skoro-
widzem nazw [oprac. W . Chojnacki i M. Kie czewska; rys. M. Robi ska]. Pozna  
1946. Wydaw. Instytutu Zachodniego. Arkusz 60 x 69 cm (kolor., rozk adany), 
s. 19, [1], 14,5 x 20,5 cm, oryg. ok . brosz. 60,-
Skala 1:500.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna obecnego województwa warmi sko-mazur-
skiego. Nazwy cz ciowo jeszcze nieustalone ostatecznie, z dawnymi nazwami mazurskimi. Broszura 
obejmuje skorowidz nazw polsko-niemieckich i niemiecko-polskich wg „S ownika polskich nazw miej-
scowo ci w b. Prusach Wschodnich” W . Chojnackiego. Grzbiet podklejony, zabrudzenia ok ., wewn trz 
czysty egz. Mapa w bardzo dobrym stanie. 

 121. [ l sk Górny] – Województwo l skie oraz ziemie s siednie. Oprac. Franciszek 
Popio ek; rys. wykonano pod kier. in . Zygmunta Lewickiego w Cieszynie. Kato-
wice 1937 [w a c. 1939]. Druk. Zak . Graf. Ksi nica-Atlas we Lwowie. Arkusz 
64 x 45,5 cm (kolorowy). 80,-
Skala 1:400.000. Mapa  zyczna województwa l skiego w granicach z 9 grudnia 1938 r. (z Zaolziem). 
Powierzchni  odwzorowano za pomoc  barw hipsometrycznych i oznacze  punktów wysoko ci. Arkusz 
mapy zrolowany z niewielkimi ladami sk adania i zagi  oraz podkleje  przy kraw dziach, poza tym 
stan dobry. 

118. M. Janiszewski. Fizyczna mapa Polski. 1943.
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 122. [S owacja] – Strassen-Übersichtkarte Slowakei mit angrenzenden Gebiete. Wien 
[Wiede  1941] Freytag & Berndt. Mapa 79 x 55 cm (trójbarwna, rozk adana), 
12 x 28 cm, oryg. ok . brosz. 60,-
Skala 1:600.000. Mapa przegl dowa dróg S owacji z obszarami przyleg ymi. Obejmuje pogranicze 
polsko-s owackie ukszta towane po wrze niu 1939 r. W prawym górnym rogu mapa cz ci dawnej Rusi 
Zakarpackiej z Husztem i Munkaczem, wcielonej do pa stwa w gierskiego po 1938 r. oraz pogranicza 
(przed 1939 wspólnej granicy polsko-w gierskiej). Nieaktualny wpis w asno ciowy. Podklejenia na 
kraw dziach mapy, poza tym stan bardzo dobry. 

 
 123. [Cz stochowa – powiat] – Mapa powiatu cz stochowskiego. Cz stochowa 

1937. Wydaw. W. Nag owski i S-ka. Arkusz 52,5 x 72,5 cm (kolor., rozk adana), 
13,5 x 19 cm, oryg. ok . brosz. 100,-
Skala 1:100.000. Mapa administracyjno-drogowa powiatu cz stochowskiego, wchodz cego ówcze nie 
w sk ad województwa kieleckiego. Niewielkie podklejenia, g ównie ok . Ok adka z notatkami kredk . 
Wewn trz mapa w bardzo dobrym stanie. 

 124. Turka. Niemcy 1941. Hergestellt im Auftrage Generalstab des Heeres OKH 
Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen. Arkusz 69 x 89 cm (wielo-
barwny). 120,-
Skala 1:100.000. Mapa Turki i okolic wcielonych do ZSRR z ówczesnym pograniczem niemiecko-w -
giersko-sowieckim po ostatecznym przekszta ceniu linii demarkacyjnej wojsk naje d czych z 1939 r. 

120. Mapa Warmii i Mazur. 1946.
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we wspóln  granic  niemiecko-sowieck . Arkusz zbiorczy z tzw. serii Karte des Deutschen Reiches 
(Großblatt, Nr 426). Odwzorowanie zbiorcze trzech arkuszy mapy taktycznej Wojskowego Instytu-
tu Geogra  cznego i jednego arkusza mapy S owacji 1:75.000, pomniejszego do poprzednich skali. 
Rze ba terenu zosta a odwzorowana za pomoc  kreskowa , poziomic i punktów wysoko ci. Opisy 
w j z. niem., legenda równie  w j z. pol., czes. i w g. Tre  mapy w j zyku polskim i w gierskim. 
Na odwrocie tego  wydawnictwa jeden z czterech arkuszy mapy Bóbrka, o skali 1:25.000 obejmuj cy 
rejon Szczerca. Stanowi on powi kszon  map  WIG-owskiej 1:100.000. Arkusz jednobarwny. Skala 
1:25.000. Zagniecenia i lady sk adania oraz podklejenia na mapie jednobarwnej. Stan dobry. 

123. Mapa powiatu cz stochowskiego. 1937.
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– 84 widoki miast l skich – 

 125. [Atlas miast l ska] – „Scenographia Urbium Silesiae”. F. B. Werner. Norymber-
ga, 1737-1752 r. O  cyna J. B. Homanna.  Tablice I-XI (miedzioryty kolorowane 
w epoce), 56 cm, luksusowa opr. wspó cz., szeroki p sk z tyt. na licu. 15 000,-
Komplet. Wielki atlas 84 wedut miast l skich na 11 planszach, wyrytowany i opublikowany w Norym-
berdze, w znanej o  cynie kartogra  cznej spadkobierców J. B. Homanna. Plansze zawieraj ce po kilka 
(od 7 do 9) pi knie kolorowanych widoków miast, zamków, klasztorów, powsta ych wed ug rysunków 
wybitnego rysownika Friedricha Bernharda Wernera (1690-1778), wieloletniego wspó pracownika 
norymberskiego warsztatu. Dzie o stanowi cenne ród o ikonogra  czne, ukazuj ce architektur  miast 
l skich z po owy XVIII w. Tablice zawieraj  widoki miast, m.in.: Boles awiec, Brzeg, Cieplice, Cieszyn, 

Dzier oniów, G ogów, G ogówek, Henryków (klasztor), Jawor, Jelenia Góra, Karkonosze (panorama), 
Kowary, Ko uchów, Ko le, Ksi , Legnica, Lubi  (klasztor), Lubin, Milicz, Namys ów, Nysa, Ole nica, 
Opole, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Racibórz, Strzegom, Strzelin, Syców roda l ska, widnica, 

wiebodzice, Trzebnica (klasztor), W sosz, Wo ów, Wroc aw, Z bkowice l skie, Z otoryja, aga . 
Luksusowa oprawa wspó czesna w pó skórek z szerokimi pasami skóry zachodz cymi na obie 
ok adziny, skórzane naro niki, grzbiet pi ciopolowy podzielony zwi zami wypuk ymi, z ocona tytulatura 
na skórze przedniej ok adziny. Stan zachowania bardzo dobry. Kompletne egzemplarze nale  
do rzadko ci antykwarycznych.
(Patrz tablica X i ilustr. na stronie nast pnej)

 126. [Czarnca] – „Czarnce (!) (Polska) Gubernia Kielecka”. N. Orda. 1881-
1882 r. 300,-
Litogra  a na tincie; 20 x 28,5 (pl. 31 x 45)
Widok wczesnobarokowego ko cio a NMP i w. Floriana, ufundowanego przez hetmana Stefana 
Czarnieckiego. W jego podziemiach znajduje si  krypta rodu Czarnieckich z grobem hetmana. 
Czarniecki by  ostatnim z rodu w a cicielem wsi, obecnie znajduj cej si  w województwie wi to-
krzyskim. Rysowa  z natury Napoleon Orda (1807-1883), litogra  a autorstwa Alojzego Misierowicza (ok. 
1825-po 1900), odbita w zak adzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Pochodzi z monumentalnego 
wydawnictwa „Album widoków Polski” (seria siódma). Niewielkie lady zalania dolnego marginesu, 
drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 127. [Duszniki Zdrój] – „Bad Reinerz”. F. Koska. Po owa XIX w. 440,-
Litogra  a na tincie; 19 x 25 (w wietle oprawy)
Panorama Dusznik Zdroju – znanego uzdrowiska dolno l skiego, którego walory lecznicze ceniono 
od XV w. W XIX w. leczy  si  tu m.in. m ody Fryderyk Chopin. Gra  ka wed ug rysunku Ferdinanda 
Koski (1808-1862), litografowa  Wilhelm Loeillot w Berlinie. Pochodzi z „Sudeten-Album”, wydanego 
we Wroc awiu w latach 1846-1862. Stan dobry, oprawiona w ram  37,5 x 43 cm.
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125. F. B. Werner. Kompletny atlas miast l ska. 1737-1752.

127. F. Koska. Duszniki-Zdrój. Po owa XIX w.
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 128. [Gda sk – plan i widok miasta] – „Dantzig in plano”. P. Willer. 1688 r. 4000,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 51,5 x 60 (pl. 52,5 x 61)
W górnej cz ci panorama miasta od strony Grodziska, widziana z dolnego tarasu Bastionu Jero-
zolimskiego, ukazana do  wiernie – umocnienia, za nimi sylwetki ko cio ów. Na pierwszym planie 
przedpole miasta z szerokim traktem ku Oliwie oraz liczne scenki rodzajowe (m.in. Willer szkicuj cy 
widok). Poni ej panoramy plan miasta, uj tego pier cieniem forty  kacji, z Wis , na której liczne statki. 
W prawym górnym rogu ró a wiatrów, u do u herb Gda ska i kartusz tytu owy, po stronie prawej opis 
69 wa niejszych obiektów. Peter Willer, czynny w latach 1651-1700, budowniczy przyby y z Holandii na 
dwór Jana Kazimierza, pracowa  jako architekt w Gda sku. Willer jest autorem rysunków stanowi cych 
ilustracje do dzie a Rajnolda Curickego „Historyczny opis miasta Gda ska”, wydanego w 1687 r., gdzie 
zamieszczono oferowany plan. Nasz egzemplarz wydano jako lu n  kart  w 1688 r. w Amsterdamie 
(ró ni si  od wydawnictwa ksi kowego zmienionym kartuszem). lady sk adania, poza tym stan 
dobry. Pi kny, stary kolor. Rzadkie.
Lit.: Dantiscum Emporium, s. 265, poz. G100/1 (wersja z Curickego).
(Patrz tablica XI)

 129. [Gda sk] – „Dantzic”. R. Bowyer. 1814 r. 600,-
Akwatinta barwna; 22,5 x 32 (26 x 34,5 w wietle oprawy)
Panorama miasta z romantycznym sztafa em, z widocznymi na pierwszym planie murami obronnymi. 
Poni ej tytu  oraz adres wydawniczy: „Published by R. Bowyer, Pall Mall 1814”. Gra  ka pochodzi 
z dzie a T. Bensleya „An Illustrated Record of important events in the Annals of Europe...”, wydane-
go w Londynie w 1815 r., po wi conego Europie czasów napoleo skich, zawieraj cego widoki naj-
wi kszych miast europejskich. Robert Bowyer (1758-1834), malarz i wydawca angielski. Stan dobry, 
oprawiona w ram  46 x 54 cm.

 130. [Gda sk] – „Danzig vom Bischo  sberge gesehen...” F. E. Meyerheim. Ok. 
1840 r. 1400,-
Litogra  a; 24,5 x 32 (pl. 34 x 49)
Oddana z pedantycznym realizmem panorama Gda ska z Biskupiej Górki. Ukazuje od zachodu oblane 
fos  i otoczone wa ami miasto z zespo em forty  kacji Bramy Wy ynnej. Autorem rysunku by  zdolny 
malarz Friedrich Eduard Meyerheim (1808-1879), twórca wielu gwaszy i litogra  i z widokami Gda ska, 
utrwalaj cy obraz miasta przed jego pó niejszymi, nieuniknionymi zmianami. Stan bardzo dobry.
Lit.: Gda sk i okolice. Pa ac Opatów w Oliwie. 1997, poz. 49, s. 12 – ilustr.

 131. [Gda sk-Oliwa] – „Kloster Oliva gesehen aus der Einsiedeley vom Karlsberge”. 
C. G. Ludwig. 1830 r. 2000,-
Litogra  a; 36 x 48 (42,5 x 52 w wietle oprawy)
Rozleg a panorama ukazuj ca klasztor cystersów w Oliwie (wraz ze s yn cym z organów ko cio em), 
w oddali widoczna zatoka ze statkami. Poni ej tytu  oraz sygnatury – rysowa  z natury niemiecki arty-
sta Christian Gottlieb Ludwig (1803-1877). W latach 1824-1827 pracowa  w Gda sku jako nauczyciel 
rysunków, tworz c tak e widoki miasta i okolic. W sierpniu 1830 r. gda skie wydawnictwo Gerhard’s 
Buchhandlung wyda o dwie serie litogra  i z jego rysunkami z lat 1825–1826 (litografowa  Carl Au-
gust Helmsauer, ok. 1789-1844). Charakterystyczne plamki na marginesach, poza tym stan dobry. 
Oprawiona w ram  65 x 74 cm. Rzadkie.

 132. [Gda sk – Oliwa] – „Kloster Oliva”. Lit. F. H. Bils. 1838 r. 600,-
Litogra  a; 14 x 20 (17 x 22 w wietle oprawy)
Widok ko cio a opackiego (obecnie archikatedry) oraz klasztoru cystersów w Oliwie. Poni ej tytu  i sy-
gnatury, gra  ka powsta a wed ug rysunku Alberta Juchanowitza (1817-przed 1863), malarza i gra  ka 
gda skiego, wykszta conego w Berlinie, pó niej czynnego w Rzymie. Litografowa  Friedrich Heinrich 
Bils (1801-1853), rysownik i litograf, dzia aj cy oko o po owy XIX w. w Królewcu. Wydana przez 
C. G. Kantera w Kwidzynie. Stan dobry, oprawiona w ramk  30 x 35 cm.

 133. [Jerozolima] – „Ierusalem”. D. Stoopendaal. I po owa XVIII w. 1200,- 
Miedzioryt kolorowany r cznie; 30,5 x 46 (pl. 34 x 47,8)
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130. F. E. Meyerheim. Panorama Gda ska. Ok. 1840.

131. C. G. Ludwig. Panorama Oliwy. 1830.
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Fantastyczny plan Jerozolimy czasów biblijnych, autorstwa Daniela Stoopendaala (1672-1726), 
holenderskiego gra  ka i kartografa pracuj cego na pocz tku XVIII w. w Amsterdamie. W swojej pracy 
opar  si  na opisach w Biblii (Ksi dze Ezechiela), wcze niejszych opracowaniach, m.in. hiszpa skiego 
jezuity Juana Bautisty Villalpadno oraz dzie ach Józefa Flawiusza. W centrum planu ukazano wi tyni  
Salomona (widok fasady ukazano ponad planem). Wa niejsze budynki opisane w obszernej legendzie. 
Po obu bokach przedstawienia zwi zane ze wi tyni , m.in. pos g króla Salomona, arcykap an, Arka 
Przymierza, Menora ( wiecznik ze wi tyni Jerozolimskiej). Rycina sygnowana na p ycie, pochodzi 
z Biblii opublikowanej przez wydawnictwo braci Jacoba i Pietera Keur. Na odwrocie tekst holenderski 
(opisanie Jerozolimy). lady sk adania (wzmocnione na odwrocie), drobne zabrudzenia, poza tym stan 
dobry. Mocne, dekoracyjne kolorowanie. Rzadkie.
(Patrz tablica X)

 134. [Ko obrzeg] – „Kolbergh An der Ost See”. M. Merian. Po . XVII w. 700,-
Miedzioryt; 19 x 31,8 (20 x 32,5 w wietle oprawy)
Panorama uforty  kowanego miasta, wa niejsze budowle oznaczone i opisane w legendzie w lewym 
dolnym rogu (m.in. ratusz, m yn). W oddali na Ba tyku okr ty. W prawym górnym rogu pusty kartusz 
herbowy. Gra  ka sygnowana na p ycie: „Erich Jönson delineavit” (by  mo e Erik Jönson Dahlbergh 
(1625-1703), szwedzki malarz, rysownik i architekt). Rycina zamieszczona w s ynnym dziele „Topogra-
phia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae” M. Zeillera, wydanym przez spadkobierców 
Mateusza Meriana w 1652 r. lady sk adania, niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. Oprawiony 
w ram  38 x 49,5 cm. Rzadkie.

 135. [Ko obrzeg – wybrze e morskie] – „Plan des verschantzten Lagers vor Col-
berg...”. Ryt. M. Keyl. 1784 r. 
1500,-
Miedzioryt kolorowany; 42 x 87 (pl. 46 x 91)
Orientacja po udniowa, odbity z dwóch p yt. Mapa fragmentu wybrze a Morza Ba tyckiego od Ko-
obrzegu po Trzebiatów i uj cie rzeki Regi, wraz z jeziorem Resko Przymorskie. Pochodzi z czasów 

wojny siedmioletniej – drugiego obl enia twierdzy przez wojska rosyjskie od sierpnia do grudnia 
1761 r., zako czonego kapitulacj  pruskiej za ogi. Na l dzie ukazano rozmieszczenie wojsk, na tle 
morza liczne okr ty wojenne. W prawym dolnym naro niku sceny walk oraz tytu . Gra  ka rytowana 

134. M. Merian. Ko obrzeg. Po . XVII w. 
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przez Michaela Keyla (1722-1798), artyst  niemieckiego, zwi zanego z akademi  wojskow  w Dre nie. 
Opracowa  Johann Gottlieb Tielke, o  cer wojsk pruskich i pisarz. Po konserwacji, marginesy boczne 
i dolny dorabiane, lady sk adania. Rzadkie.
Lit.: R. Skrycki, Ko obrzeg w wojnie siedmioletniej 1756-1763. ród a kartogra  czne do dziejów miasta 
w XVIII wieku. Ko obrzeg 2011, s. 12, poz. 38

 136. [Malbork] – „Marienburg von der Nogat-Seite”. C. A. Mann. 1855 r. 460,-
Litogra  a na tincie; 12 x 20 (15 x 21,5 w wietle oprawy)
Widok s ynnego zamku krzy ackiego w Malborku, w kszta cie, jaki nadano mu w XIX w. Poni ej 
tytu  oraz sygnatury. Litogra  a wed ug rysunku z natury C. A. Manna wykonana przez Ottona Grote, 
odbita w zak adzie C. G. Kantera w Kwidzynie. Pochodzi z dzie a F. A. Brandstädtera „Die Weichsel 
historisch, topographisch, malerisch...”, wydanego w Kwidzynie w 1855 r. Drobne zabrudzenia, poza 
tym stan dobry, oprawiona w ram  35 x 40,5 cm.

 137. [Rabsztyn] – „Rabsztyn (Polska)”. N. Orda. 1881-1882 r. 300,-
Litogra  a na tincie; 19,5 x 28,5 (pl. 31 x 45)
Widok ruin jednego z zamków na szlaku Orlich Gniazd, w województwie ma opolskim. Zamek zbudo-
wany przez Kazimierza Wielkiego, nast pnie w r kach Melszty skich, T czy skich, Bonerów, Firlejów, 
Myszkowskich. Spl drowany w latach potopu szwedzkiego, od XIX w. w ruinie. Rysowa  z natury 
Napoleon Orda (1807-1883), litogra  a autorstwa Alojzego Misierowicza (ok. 1825-po 1900), odbita 
w zak adzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Album 
widoków Polski” (seria siódma). lady zalania marginesów, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 138. [Sandomierz, Biecz] – „Sendomiria. Biecz”. G. Braun, F. Hogenberg. 
1617 r. 2400,-
Miedzioryt kolorowany; 32,3 x 44,5 (pl. 42 x 53)
Dwa widoki miast na jednej planszy, obydwa z legend  obja niaj c  najwa niejsze budowle. Na od-
wrocie tekst aci ski po wi cony miastom. Pochodzi z wydawanego w Kolonii (w latach 1572-1618) 
s awnego dzie a G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates orbis terrarum“, ukazuj cego miasta wiata 
tamtej epoki. lad sk adania po rodku, poza tym stan bardzo dobry.

 139. [Toru ] – „Thorunium. Thoren”. M. Merian. 1652 r. 500,-
Miedzioryt; 21,5 x 33 (pl. 27,5 x 34)

135. M. Keyl. Ko obrzeg. Widok z czasów wojny siedmioletniej. 1784. 
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Widok z lotu ptaka miasta, otoczonego pot nymi murami i fos . Rycina powsta a wed ug rysunku 
geometry i rytownika gda skiego Jakuba Ho  mana (1631 r.). Przerobiona przez Mateusza Meriana 
(1593-1650), umieszczona w dziele: „Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae” 
M. Zeillera, wydanym przez spadkobierców M. Meriana we Frankfurcie/Menem w 1652 r. Nieznaczne 
przetarcia pap. w kilku miejscach, poza tym stan dobry. 

– Jedna z najpi kniejszych panoram Warszawy – 

 140. [Warszawa] – „Urbs Warsovia Sedes Ordinaria Regum...” E. J. Dahlbergh. 
1696 r. 7000,-
Miedzioryt; 24,5 x 62,5 (pl. 33 x 67)
Jedna z najpi kniejszych panoram Warszawy od strony Pragi, z czasów potopu szwedzkiego (w kar-
tuszu tytu owym data dzienna 22 czerwca 1656 r.). Na brzegu praskim wojownicy polscy konni i pie-
si, zd aj cy do przeprawy promowej. Na tle nieba ozdobny kartusz tytu owy z elementami or a. 
Pochodzi z dzie a S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo gestis... commentariorum libri septem”, 
wydanego w Norymberdze w 1696 r. Panoram  wed ug rysunku z natury Erika Jönsona Dahlbergha 
(1625-1703), malarza i architekta w s u bie króla Karola X Gustawa, g ównego kwatermistrza woj-
ska szwedzkiego w czasie potopu, sztychowa  znany gra  k francuski Nicolas Perelle (1635-1695), 
specjalizuj cy si  w widokach architektonicznych – gra  ka sygnowana na p ycie. Obecnie rysunek 
Dahlbergha znajduje si  w Królewskiej Bibliotece w Sztokholmie. Rycina odbita z dwóch p yt. Drobny 
lad po korniku na marginesie dolnym, lewy margines fachowo uzupe niony. Stan dobry.

Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 223, poz. K107/1
(Patrz tablica XI)

 141. [Warszawa] – „Varsovie”. Ryt. A. Coquart. 1705-1735 r. 1800,-
Akwaforta; 23 x 33,8 (pl. 26,5 x 36,5)
Panorama ukazanego od strony Wis y miasta, od Pa acu Kazimierzowskiego po ko ció  NMP na 
Nowym Mie cie (8 x 33,8). Powy ej plan Warszawy (z zaznaczeniem g ównych budynków: Zamku 

138. G. Braun, F. Hogenberg. Sandomierz i Biecz. 1617.
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141. A. Coquart. Panorama z planem Warszawy. 1705-1735.

142. J. F. Piwarski. Pa ac Kazimierzowski. (Uniwersytet Warszawski). 1840.
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Królewskiego, ratusza, katedry i Kolumny Zygmunta). Gra  ki wzorowane na sztychach z dzie  G. Bo-
denehra (panorama) i E. J. Dahlberga (plan miasta). Dodatkowo w górnych rogach ryciny umieszczono 
widok i plan zamku w owiczu. Sygnowana na p ycie – rytowa  Antoine Coquart (1668-1707), gra  k 
i rysownik francuski. Pochodzi z dzie a kartografa Nicolasa de Fera „L’Atlas Curieux”, wydanego 
w Pary u. Drobne zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: K. Wardzi ska, Dawne widoki Warszawy, s. 40, poz. 8

 142. [Warszawa] – „Pa ac Kazimierzowski. Gimnazium Guberni Mazowieckiej w War-
szawie”. J. F. Piwarski. 1840 r. 1800,-
Akwatinta, akwaforta; 24,5 x 34,5 (pl. 31 x 38,5) 
Widok Pa acu Kazimierzowskiego (obecnie siedziba rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego), od strony 
fasady g ównej, z o  cynami po bokach i dziedzi cem z grupkami m odzie y akademickiej. Rycina 
wykonana w 1840 roku, na podstawie rysunku J. F. Piwarskiego, w najznakomitszym warszawskim 
zak adzie gra  cznym rodziny Dietrichów, upowszechniaj cych w Polsce trudn  technik  akwatinty. 
Dorobek Dietricha ojca, Fryderyka Krzysztofa (1779-1847) i syna, Adolfa Fryderyka (1817-1860), 
stanowi do dzi  najlepsze ród o ikonogra  czne dawnej Warszawy. Stan bardzo dobry. 
Lit.: H. Widacka. Dietrichowie rytownicy warszawscy. Warszawa 1989, poz. 544, s. 249.
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 143. August III (1696-1763), król Polski. Ryt. J.-J. Balechou. 1750 r. 4600,-
Miedzioryt; 74 x 50,5 cm (w wietle oprawy)
Jeden z najefektowniejszych i najbardziej znanych portretów Augusta III (zwany portretem 
z Murzynkiem). M ody nast pca tronu przedstawiony w zbroi i p aszczu królewskim, z Orderem Or a 
Bia ego, obok Murzynek trzymaj cy he m z piórami. U do u napis: „Auguste III Roi de Pologne Electeur 
de Saxe ...”. Sygnowany na p ycie – rycina powsta a wed ug obrazu Hyacinthe’a Rigauda (1695-1743), 
nadwornego malarza królów Francji, który sportretowa  Augusta III (jeszcze jako królewicza i przysz e-
go elektora) w czasie jego pobytu w Pary u w 1715 r. Rytowa  Jean-Joseph Balechou (1719-1764), 
gra  k francuski, cz onek Akademii. Balechou zobowi za  si  wobec króla do zniszczenia p yty po 
zrobieniu niewielkiej ilo ci odbitek, jednak z powodów  nansowych s owa nie dotrzyma  i sprzedawa  
portrety Augusta III. Efektem by  proces przeciw arty cie i usuni cie go z Akademii. Mocna odbitka. 
Po konserwacji, oprawiony w ram  101 x 75,5 cm.
Lit.: E. omnicka- akowska, Gra  czne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów, Warszawa 1997 r., 
s. 404, poz. 58, ilustr.
(Patrz tablica XIII)

 144. Brodzi ski Kazimierz (1791-1835), poeta, historyk literatury, krytyk. Akwarela 
J. F. Piwarskiego. 1830 r. 2000,-
Akwarela, tusz, o ówek; 21,2 x 13,6 cm (ca a plansza)
Miniaturowe popiersie Kazimierza Brodzi skiego, uwa anego za najwybitniejszego poet  polskiego 
preromantyzmu. W latach 1809-1813 Brodzi ski s u y  w armii Ksi stwa Warszawskiego (ranny w bitwie 
pod Lipskiem), bra  udzia  w wyprawie Napoleona na Moskw . Akwarela sygnowana: „JP 1830” (mo-
nogram wi zany) – by  mo e Jan Feliks Piwarski (1794-1859), gra  k, malarz, pedagog i muzeolog. 
Piwarski i Brodzi ski zetkn li si  podczas pracy na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, gdzie 
poeta od 1822 r. wyk ada  literatur , a Piwarski pe ni  funkcj  kustosza Gabinetu Rycin. Obaj tak e 
publikowali na amach „Gazety Literackiej”. Piwarski, jako artysta, kolekcjoner i aktywny uczestnik ycia 
artystycznego, utrzymywa  kontakty z licznymi przedstawicielami polskiej kultury. Drobne zabrudze-
nia, stan dobry. Dobrej klasy akwarelowy portret wybitnej postaci warszawskiego rodowiska 
artystycznego.

 145. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski. Ryt. J. van Luyken. 1685 r. 400,-
Akwaforta; 17,9 x 14,4 (przyci ta)
Król Jan III Sobieski ukazany na wspi tym koniu, z szabl  w prawej r ce, we wzorzystym upanie 
i delii. W tle scena batalistyczna, powy ej szeroka wst ga z napisem: „Leven en Daden van Johannes 
Sobietzki (!) de III Konig van Polen”. Rycina niesygnowana, jest dzie em Jana van Luykena (1649-
1712), malarza, rysownika i gra  ka holenderskiego. Glory  kacja króla na tle sceny batalistycznej 
wzorowana jest na rycinie Romeyna de Hooghe’a (odwrócona w stosunku do pierwowzoru). Stanowi a 
kart  tytu ow  dzie a C. v. der Lindego o yciu i czynach Sobieskiego, wydanego w Amsterdamie 
w 1685 r. Rycina przyci ta (bez adresu wydawniczego), poza tym stan dobry. Parz poz. 166.
Lit.: H. Widacka, Jan III Sobieski w gra  ce, s. 99, poz. 84, ilustr. 72
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 146. Karol Ferdynand Waza (1613-1655), królewicz polski, syn Zygmunta III, biskup 
wroc awski i p ocki. Ryt. B. Moncornet. 1654 r. 240,-
Miedzioryt; 16,5 x 12 (pl. 19,8 x 14,5)
Karol Ferdynand Waza by  królewiczem polskim, biskupem wroc awskim, biskupem p ockim, ksi ciem 
nyskim, ksi ciem opolsko-raciborskim, ksi ciem pu tuskim, opatem czerwi skim, mogilskim i tyniec-
kim. Nigdy nie przyj  wi ce  kap a skich. Prowadzi  wystawny dwór w Ujazdowie. Zas yn  m.in. 
dzi ki uroczystemu powitaniu Ludwiki Marii w Gda sku. W 1648 r. ubiega  si  o tron polski. Od 
1651 r. opiekowa  si  osieroconym Micha em Korybutem Wi niowieckim. Rycina sygnowana na p ycie: 
„B. Moncornet excudit...”. Balthazar Moncornet (1598-1668), paryski rysownik, rytownik i wydawca, 
autor setek portretów wybitnych osobisto ci. Dobra, wyra na odbitka, stan dobry. 
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 206, poz. 2027 (inne obramienie, wersja bez daty na p ycie)

 147. [Katarzyna Jagiellonka i Jan III Waza] – Nagrobki królewskie w katedrze 
w Uppsali. Ryt. E. Reitz. 1695 r. 400,-
Dwa miedzioryty na jednej karcie; ka dy 25,5 x 16 (oba 27 x 34 w wietle oprawy)
Dwie ryciny ukazuj ce nagrobki króla Szwecji Jana III Wazy (1537-1592) oraz jego ony Katarzyny 
Jagiellonki (1526-1583), najm odszej córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy, matki króla Zygmunta 
III Wazy. Uwag  zwraca wystawno  nagrobka królowej, ozdobionego m.in. herbami Polski i Litwy. 
Nagrobek jej m a ukazany na gra  ce jest du o skromniejszy (monument zamówiony u gda skiego 
rze biarza Willema van dem Blocke zamontowano dopiero w XIX w.). Obok znajduje si  grób za o y-
ciela szwedzkiej dynastii Wazów – Gustawa I. Ryciny sygnowane na p ycie, s  dzie em gra  ka Eryka 
Reitza, pochodz  ze s ynnego dzie a „Suecia Antiqua…”, s awi cego pot g  Szwecji. Stan dobry, 
oprawione w ram  40 x 47 cm.

 148. K tski Apolinary (1825-1879), skrzypek wirtuoz, kompozytor. Z „Albumu 
Wile skiego”. 1857 r. 400,-
Litogra  a; 57 x 40 (ca a plansza) 
Portret Apolinarego K tskiego, najwybitniejszego (obok Karola Lipi skiego) polskiego skrzypka XIX 
wieku. K tski by  jednym z nielicznych uczniów Paganiniego i otrzyma  po mierci mistrza (w 1840 r.) 
w spadku jego skrzypce Stradivariusa. Ponadto Paganini dedykowa  mu Fantazj  na temat modlitwy

144. K. Brodzi ski. Mal. J. F. Piwarski. 1830. 145. Jan III Sobieski. Ryt. J. van Luyken. 1685.
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z „Moj esza” G. Rossiniego. Popiersie kompozytora, poni ej przedstawienia: „Apolinary K tski + Apol-
linaire de Kontski / Violon Solo de J. M. l’Empereur de toutes les Russies / publié par J. K. Wilczy ski 
/ 56”. Sygnowana na kamieniu: „Lafosse lith.” (Adolphe Lafosse, 1810-1879, malarz i litograf fran-
cuski); „Imp. Lemercier Paris”. Pochodzi z: „Album Wile skie”, wydawanego przez Jana Kazimierza 
Wilczy skiego w Pary u. Zabrudzenia, poza tym stan dobry. 
Lit.: J. Jaworska. Album Wile skie [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. XX s. 307, 
poz. 115; Katalog portretów BN, t. 2, s. 239, poz. 2169.

 149. [Ko ciuszko pod Maciejowicami] – Portret konny Tadeusza Ko ciuszki na tle 
bitwy pod Maciejowicami. Wg V. Adama. II wier  XIX w. 460,-
Litogra  a; 25 x 20,5 (pl. 38 x 24,5)
Naczelnik ukazany na padaj cym koniu, na tle bitwy. Poni ej: „Kosciuszko Né en 1746; mort le 
15 Octobre 1817”. Litogra  a sygnowana na kamieniu oraz poni ej kompozycji. Autorem portretu by  
Victor Adam (1801-1866), znany francuski malarz batalista i jeden z najwybitniejszych litografów swojej 
epoki. Litogra  a wydana przez Goupila w Pary u (suchy t ok na dolnym marginesie). Prawy margines 
przyci ty, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Gumowski, Portrety Ko ciuszki, Lwów 1917, s. 47; Katalog BN, t. 2, s. 320, poz. 2518 (inne 
wydanie)

 150. Radziejowski Micha  Stefan (1645-1705), prymas Polski. 1686 r. 800,-
Miedzioryt, kolorowany w epoce; 31,8 x 21,1 (pl. 37,6 x 24,7)
Kardyna  ukazany w ca ej postaci, siedz cy w fotelu przy stole na tle wn trza pa acowego. Sygno-
wany monogramem na p ycie: „F. P.   e. Cur.”; adres wydawniczy w Pary u (F. Nolin) przekre lony 
i obok inny (N. Langlois) dopisany piórem. Kardyna  Micha  Stefan Radziejowski, brat cioteczny Jana 
III Sobieskiego, pocz tkowo zwi zany z dworem królewskim, od lat 80. w opozycji. Zas yn  nie tylko 
z dzia alno ci politycznej, ale tak e dzi ki swemu mecenatowi artystycznemu – wzniós  wiele s awnych 
budowli, m.in. pa ac (obecnie Czapskich) w Warszawie, pa ac w Nieborowie, liczne fundacje w owiczu, 
Warszawie (ko ció  w. Krzy a). Stan dobry. Rzadkie – katalog BN nie notuje.

 151. Radziwi  Krzysztof (1585-1640), wojewoda wile ski, hetman wielki litewski. 
B. Moncornet. 1657 r. 300,-

148. A. K tski. Album Wile skie. 1857. 149. Ko ciuszko pod Maciejowicami. XIX w. 
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Miedzioryt; 16,3 x 11,7 (pl. 26,2 x 18,5)
Popiersie Radziwi a na tle kotary z chwostem oraz pejza u. Poni ej napis w czterech wierszach: „Très 
haut & Très Puissant Seigneur Christophle Radziuil...”. Portret ksi cia Krzysztofa II Radziwi a, z linii 
bir a skiej (syna Krzysztofa zw. Piorunem, ojca Janusza), wyznawcy i protektora kalwinizmu na Litwie 
(w Kiejdanach), wodza (m.in. w wojnach ze Szwecj  i Rosj ; dowodzi  w zwyci skiej bitwie pod 
Smole skiem w 1634 r.). Sygnowany na p ycie przez Balthazara Moncorneta (1598-1668), paryskiego 
rysownika, rytownika i wydawc , autora setek portretów wybitnych osobisto ci. Drobne zabrudzenia 
szerokich marginesów, poza tym stan dobry. Mocna odbitka.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 4, s. 159, poz. 4404

 – Ostatni portret króla –

 152. Stanis aw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Wg L. É. Vigée-Le
Brun. 1798 r. 9000,-
Miedzioryt; 36,2 x 25,7 (pl. 57,5 x 42,5)
Król ukazany z praw  r k  wsuni t  za po  fraka, lew  wysuni t  w kierunku widza, z wst g  
Orderu Or a Bia ego, w p aszczu gronostajowym, w pó postaci w owalnej ramie wspartej na cokole 
z napisem: „Stanislas-Auguste Roi de Pologne né à Vollenzyn (!) en Lithuanie le 17: Janvier 1732, élu 
a Varsovie 7: Septembre 1764 et mort: à St. Petersburg le 1: Fevrier 1798”. Rycina sygnowana na 
p ycie – wed ug obrazu Louise Élisabeth Vigée-Le Brun z 1797 r. rytowa  Ignaz Sebastian Klauber 
w Petersburgu w 1798 r. I. S. Klauber (1753-1817), niemiecki sztycharz pracuj cy w Petersburgu 
dla Katarzyny II, rektor tamtejszej Akademii Malarskiej. Jest to sztych wed ug ostatniego portretu 
malowanego z natury nied ugo przed mierci  króla, jedynego ju  po abdykacji, przez wietn  
portrecistk  francusk  Louise Élisabeth Vigée-Le-Brun (1755-1842), zaprzyja nion  z monarch  (portret 
obecnie w zbiorach Luwru). Obraz oraz rycina wysoko cenione przez badaczy. Egzemplarz avant la 
lettre, bez dedykacji sztycharza i adresu wydawniczego w Augsburgu. Drobne plamki na szerokich 
marginesach, poza tym stan dobry. Rzadko ! 
Lit.: Czapski. Portrety, poz. 1834; Katalog portretów BN, poz. 5024.
(Patrz tablica XIII)

150. Prymas M. S. Radziejowski. 1686. 151. K. Radziwi . Ryt. B. Moncornet. 1657.
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 153. Stanis aw August Poniatowski (1732-1798), ostatni król Polski. Ryt. S. Kütner. 
1784 r. 4000,-
Miedzioryt, akwaforta; 40 x 31,5 (w wietle oprawy) 
Popiersie w owalnej, pro  lowanej ramie na tle prostok tnej p yciny. U do u napis: „Stanislaus Augustus 
D. G. Rex Poloniae”, przedzielony owalnym medalionem z pi ciopolow  tarcz  herbow  z Or em, 
Pogoni  i Cio kiem, zwie czon  koron  królewsk . Sygnowany na p ycie: „M. Bacciarelli pinxit” – Mar-
cello Bacciarelli (1731-1818), nadworny malarz i doradca w sprawach artystycznych króla Stanis awa 
Augusta; „S. Kütner sculpsit 1784” – Samuel Gottlob Kütner (1747-1828), miedziorytnik niemiecki, 
specjalizuj cy si  w twórczo ci portretowej. Stan dobry, oprawiony w ram  63 x 53 cm. Rzadkie. 
Lit.: H. Widacka, Katalog portretów, t. 4, s. 334, poz. 5027
(Patrz tablica XIII)

 154. Stanis aw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Ryt. Teigl. 
1783 r. 600,- 
Miedzioryt, akwaforta; 20 x 15,2 (pl. 26,8 x 19,6)
Król uj ty w pó postaci, przepasany wst g  Orderu Or a Bia ego, w p aszczu królewskim z Or ami 
(z haftowan  inskrypcj : „Rex Stanis. Aug. Pol.”). Portret uj ty w owal wpisany w architektoniczn  
ramk , w zwie czeniu orze  z ga zkami laurowymi. Poni ej na cokole napis: „Stanislaus Augustus 
King of Poland”, przedzielony tarcz  herbow  z Or em, Pogoni  i Cio kiem. Sygnowany na p ycie, 
rytowa  angielski sztycharz Teigl. Jest to swobodna trawestacja miedziorytu Bartolomea Folino z 1778 r., 
powsta ego wed ug obrazu Marcella Bacciarellego (zbroj  zast piono strojem francuskim). Rycina 
zamieszczana w tomie I dzie a W. Coxe’a „Travels into Poland...”. Stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Splendor i nies awa, Warszawa 2008, s. 110, poz. 45

 155. Stanis aw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Ryt. C. T. Warren. 
1789 r. 460,-

154. St. A. Poniatowski. Ryt. Teigl. 1783. 155. St. A. Poniatowski. Ryt. C. T. Warren. 
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Miedzioryt, akwaforta; 20 x 12,5 (pl. 35,5 x 23,5)
Jedna z nielicznych rycin ukazuj cych w adc  w ca ej postaci. Król w stroju francuskim, przepasany 
wst g  z Orderem Or a Bia ego i szpad  u boku. Poni ej napis: „Stanislaus Augustus King of Poland”, 
przedzielony tarcz  herbow  z Or em, Pogoni  i Cio kiem Poniatowskich (o odwróconym uk adzie). 
Sygnowany na p ycie, rytowa  Charles Turner Warren (1762-1823), gra  k angielski, wed ug rysunku 
Jeana-Baptiste’a-Pierre’a Le Bruna (1748-1813), francuskiego malarza i sztycharza (m a s ynnej 
malarki Elisabeth Vigée). Rycina z pracy P. Barlowa „The General History of Europe...”, wydanej 
w Londynie. Stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Splendor i nies awa, Warszawa 2008, s. 116, poz. 48

 156. Stanis aw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Lit. H. Grévedon. 
1826 r. 400,- 
Litogra  a; 31 x 22,5 (ca a karta)
Popiersie, w narzuconym p aszczu gronostajowym, z widoczn  gwiazd  Or a Bia ego. Pod rycin  na-
pis: „Stanislas-Auguste” i sygnatury: „H. Grevedon 1826”; „Lith. de C. Motte”. Portret wykona  wysoko 
ceniony w tamtym czasie francuski malarz i gra  k Henri Grévedon (1776-1860), dzia aj cy jako litograf 
w latach 1822-1845, tworz cy g ównie portrety – wizerunki cz onków rodziny królewskiej i arystokracji, 
aktorów, artystów i kompozytorów, odznaczony za sw  twórczo  Legi  Honorow . Autork  portretu, 
stanowi cego wzór dla artysty, by a Louise Élisabeth Vigée-Le-Brun (1755-1842) – patrz poz. 152. 
Portret przyci ty, z niewielk  strat  tre ci ryciny, naro niki wzmacniane, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Benezit, t. 5, s. 202.

 157. [Stanis aw August Poniatowski] – „Fürst Wappen von Poniatowsky” (Herb 
ksi cy Poniatowskiego). 240,-
Miedzioryt, akwaforta; 19 x 15,5 (pl. 23,5 x 19,8)
Herb w asny rodziny Poniatowskich – odmiana herbu Cio ek (na p aszczu gronostajowym, zwie czonym 
mitr  ksi c ). Stan dobry.

 158. Stanis aw ze Szczepanowa w. (ok. 1030-1079), biskup krakowski, jeden 
z przywódców opozycji przeciwko Boles awowi mia emu. Ryt. C. Grandi. 
1750 r. 600,-
Miedzioryt; 26,7 x 18 (pl. 36 x 24,5)
Z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego jun. oraz Marka hr. Potockiego. Scena wskrzeszenia 
Piotrowina we wn trzu ko cio a. Biskup z pastora em w lewej r ce b ogos awi wstaj cego z grobu 
Piotrowina. Pod rycin  napis: „S. Stanislus Episcopus Cracoviensis et Martyr Regni, et Ecclesice 
Regiae Polonorum in Urbe Patronus”. Rycina sygnowana, rytowa  Carlo Grandi (1729-1767), gra  k 
dzia aj cy w Rzymie, znany m.in. dzi ki pracy przy „Ikonologii” Cesare Ripy. Stan dobry.
Lit.: Wilder, kat. 5, poz. 757, Th.B. XIV s. 506.

 159. Zygmunt II August (1520-1572), król Polski. XVII w. (?) 600,-
Miedzioryt; 19 x 14,3 (przyci ty i naklejony na karton 39,5 x 25)
Popiersie króla z par  r kawiczek w prawej d oni, lewa przytrzymuj ca futrzany ko nierz. Portret w owal-
nej ramie z napisem: „Sigismundus Aug. Rex Poloniae Magnus Dux Litua. Russi. Pruss. Masoniae ac 
Samagitiae C. D. et Haeres.” Rycina wyci ta i naklejona na karton z dorysowan  odr cznie ramk . 
Na odwrocie napisany star  r k  tekst po wi cony Zygmuntowi III Wazie. Portret niesygnowany. 
Ubytek prawego dolnego naro nika (uzupe niony), drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Gra  ka 
reprodukowana w: Anna Sucheni Grabowska, Zygmunt August król Polski i wielki ksi  litewski 
1520-1562. Warszawa 1996.

 160. Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji. Wyd. D. Custos. 1587-
1612 r. 460,-
Miedzioryt; 17,2 x 13,5 (pl. 18,6 x 15,2)
Popiersie w wysokiej czapce z kit , uj te w owal z napisem: „Sigismundus III D. G. Rex Poloniae...”. 
Niesygnowany; wzd u  dolnej kraw dzi adres wydawniczy: „Dominicus Custodis excud. Augustae 
vindelicore”. Dominicus Custos (Custodis; 1560-1615), rysownik, gra  k i wydawca niemiecki. Gra  ka 
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powtarza schemat portretu Zygmunta III Wazy opracowany przez nadwornego malarza króla Marcina 
Kobera (ok. 1550-ok. 1597), wielokrotnie pó niej kopiowany przez rytowników. Katalog Czapskiego 
notuje portret w adcy sygnowany przez Custodisa jako rytownika (s. 355, poz. 2253). Drobne uszko-
dzenia pap. (poza portretem), poza tym stan dobry.

 161. [Tablica genealogiczna w adców Polski] – „Carte généalogique de Pologne et 
les principales branches de ses Rois”. N. Gueudeville. I po owa XVIII w. 600,-
Miedzioryt kolorowany; 37 x 46 (pl. 41 x 50,5)
Tablica genealogiczna w adców Polski, pocz wszy od czasów legendarnych (wymienieni m.in.: Popiel, 
Krak, Wanda, pierwszy koronowany w adca to Piast z Kruszwicy) po Stanis awa Leszczy skiego. Ob-
szerne noty m.in. o Sobieskim, Jagiellonach, rodach Leszczy skich i Batorych. W cz ci górnej herb 
Rzeczypospolitej oraz herby Leszczy skich, Batorych, Wi niowieckich i Sobieskich, a tak e Francji 
i Saksonii. Karta pochodzi z dzie a „Atlas historique...”, wydanego w Amsterdamie przez Henri’ego 
Abrahama Châtelaina. Opracowana przez Nicolasa Gueudeville (1652 – 1721), francuskiego pisarza 
i historyka. Atlasowe sk adanie (wzmacniane pap. na odwrocie), górny margines wzmocniony pap. na 
odwrocie, papier jednolicie po ó k y, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. I, s. 42, poz. H2/1

SCENY HISTORYCZNE

 162. [Zdobycie Moskwy przez Polaków] – „Relazione delle vittorie del re di Polonia 
sopra i Moscoviti”. Ryt. Giacomo Lauro. 1611 r. 700,-
Miedzioryt; 17,4 x 23,3 (19 x 24,5 w wietle oprawy)
Alegoryczna rycina po wi cona zwyci stwu nad Moskw  w 1610 r., kiedy po bitwie pod K uszynem 
wojska hetmana ó kiewskiego zaj y miasto i okupowa y je do 1612 r. W centrum ryciny tarcza 
herbowa z Or em, Pogoni  i herbem Wazów,  ankowana przez S aw  i Chwa . Po stronie lewej Apollo 
na rydwanie, po prawej alegoria zwyci stwa (Atena z Nike) w otoczeniu je ców. Dooko a na bordiu-
rze herby ziem polskich. Poni ej tekst w j zyku aci skim, po wi cony wyprawie moskiewskiej. Pod 
herbem dedykacja rytownika dla Zygmunta III Wazy. Autorem gra  ki by  rzymski rytownik i wydawca 

158. w. Stanis aw. Ryt. Carlo Grandi. 1750. 160. Zygmunt III Waza. D. Custodis. 1612.
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161. Tablica genealogiczna w adców Polski. N. Gueudeville. I po owa XVIII w. 

162. Wiktoria moskiewska. Ryt. Giacomo Lauro. 1611.
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Giacomo Lauro (czynny ok. 1584-1637), cz sto pracuj cy na zamówienie polskiej klienteli, m.in. dla 
kanclerza Jana Zamoyskiego i jego syna Tomasza, dla wojewody krakowskiego i ruskiego Stanis awa 
Lubomirskiego. Rycina zosta a zamieszczona w „Antique Orbis splendor”, nast pnie do czona do 
dzie a „Cosmogra  a di Moscovia”. Niewielka zasklepiona dziurka na linii dolnego odcisku p yty bez 
szkody dla kompozycji. Stan dobry.

 163. [Rotmistrz Pieczowski] – Je dziec polski z buzdyganem (z cyklu „Je d cy 
polscy”). Ryt. Stefano della Bella. 1648-1652 r. 2400,-
Akwaforta; tondo o rednicy 17,5 (p yta 18,5 x 18,7; pl. 32,5 x 22,8)
Sygnowana na p ycie: „S. D. Bella inv. et fec.”. Stefano della Bella (1610-1664), mistrz akwaforty, 
autor licznych rycin o tematyce polskiej. Rycina pochodzi z cyklu jedenastu gra  k, sygnowanych (cz  
z nich z przywilejem królewskim), zatytu owanego „Je d cy polscy, w gierscy i czarnoskórzy”. Prace 
uj te kompozycyjnie w ko a, nale  do najs awniejszych i najlepszych dzie  della Belli. Ukazuj c 
bogactwo typów, strojów, broni s  niezwykle cennym ród em wiadomo ci o Polakach XVII w. Cykl zo-
sta  wykonany na podstawie rysunków autora, b d cego wiadkiem wjazdu poselstwa Rzeczypospolitej 
do Pary a w 1645 r., prowadzonego przez Krzysztofa Opali skiego (tu na rycinie ukazany rotmistrz 
Pieczowski, szlachcic z Che mna, towarzysz cy biskupowi Wac awowi Leszczy skiemu). Stan dobry, 
oprawiona w ram  67 x 50 cm (z zachowaniem wymogów konserwatorskich).
Lit.: J. Talbierska, Stefano della Bella, Warszawa 2001, s. 182, poz. 32, ilustr.

 164. [Szlachta polska z wjazdu Ossoli skiego do Rzymu] – Szlachcic polski wsparty 
na czekanie oraz: Dwóch szlachciców polskich (dwie gra  ki). Ryt. Stefano della 
Bella. Ok. 1641 r. 800,-
Dwie akwaforty; 8,2 x 10 (pl. 9,5 x 11) oraz 8,5 x 10 (pl. 9,8 x 10,9)
Sygnowane na p ycie: „Stef. della Bella fec.”; „Cum privil.”; „N. Langlois ex.” oraz numery 19 i 20. 
Stefano della Bella (1610-1664) uznawany jest za jednego z najwi kszych europejskich gra  ków 
XVII w. By  mistrzem techniki akwaforty, dzia a  we Florencji, Rzymie oraz na dworze królewskim 
w Pary u. W jego dorobku szczególne miejsce zajmuj  prace o tematyce polskiej, powsta e pod 
wp ywem wjazdu poselstwa Krzysztofa Opali skiego do Pary a w 1645 r. oraz Jerzego Ossoli skiego 
do Rzymu w 1633 r. B d cy wiadkiem tych g o nych w Europie wydarze  artysta sporz dzi  szkice 
rysunkowe, które pó niej wykorzystywa  do tworzenia gra  k. Oferowane ryciny pochodz  z cyklu 
„Diversi Capricci”, z o onego z 24 akwafort, cz ciowo powsta ych w a nie pod wra eniem wjazdu 
Ossoli skiego (stan IV/V). Gra  ki zamontowane na jednej planszy, niewielki ubytek naro nika gra  ki 
z numerem 20, poza tym stan dobry.
Lit.: J. Talbierska, Stefano della Bella, Warszawa 2001, s. 101/102, poz. 232, 233, ilustr. s. 335-336

163. Je dziec polski.  Stefano della Bella. 164. Szlachcice polscy. Stefano della Bella. 1641.
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 165. [Wojna z Moskw ] – „Rok 1661”. Ryt. J. N. Lewicki. 1853 r. 360,-
Akwaforta, akwatinta; 52 x 36,3 (pl. 60 x 42)
Plansza z dzie a „Ilustracje do pami tników Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana 
Kazimierza, Micha a Korybuta i Jana III”, wydanego w Poznaniu w latach 1850-1853 przez Jana 
Konstantego upa skiego (druk Drouarta w Pary u). Karta nr 17 – jedna z dwóch ostatnich, wyko-
nanych w 1853 r. Nawi zuje do czasów zwyci skiej bitwy pod Kuliszkami niedaleko Po ocka, 
gdzie wojska Jana Kazimierza i Stefana Czarneckiego rozbi y wojska moskiewskie. Dzie o Jana 
Nepomucena Lewickiego (1802-1871), wybitnego gra  ka emigracyjnego, które zapewni o autorowi g o -
ne imi  w dziejach polskiej gra  ki ilustracyjnej. Ilustracje oraz tekst stanowi ce jednolit  kompozycj  
w ca o ci opracowano metod  akwaforty. „Autor z ca ym po wi ceniem stara  si  przet umaczy  tekst 
siedemnastowieczny na plastyk . I dzi , szukaj c realiów do Paskowych czasów, mo emy si gn  do 
kart Lewickiego” (Banach). Przedarcia marginesów (podklejone), zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: Banach, Polska ksi ka ilustrowana, s. 432, poz. 423

 166. [Zwyci stwo Sobieskiego pod Chocimiem] – Jan III Sobieski, król Polski na tle 
bitwy pod Chocimiem. Ryt. J. Luyken. 1677-1683 r. 1000,-
Miedzioryt, akwaforta; 27 x 34 (pl. 31 x 39)
Glory  kacja króla Jana III Sobieskiego na tle bitwy chocimskiej. Sobieski na wspi tym koniu, 
z szabl  w prawej r ce, na tle nieba i rozleg ego widoku pola bitwy. Poni ej przedstawienia tekst: 
„Blutige Feldschlacht der Pohlen wieder die Turcken bey Chozim, unter dem Feldherrn Sobietski den 
1/11 Tag Novembris Anno 1673 gehalten”. Gra  ka przypisywana Janowi Luykenowi (1649-1712), ma-
larzowi i gra  kowi holenderskiemu. Pochodzi z dzie a J. P. Valckeniera „Das Verwirrte Europa. Oder 
Politische und Historische Beschreibung”, wydanego w Amsterdamie w latach 1677-1683. Gra  ka 
Luykena stanowi pomniejszon  i zredukowan  kopi  „Glory  kacji Sobieskiego na tle bitwy chocimskiej” 
autorstwa Romeyna de Hooghe. Kilka przedar  marginesów podklejonych, poza tym stan dobry. Patrz 
poz. 145. Efektowna rycina.
Lit.: H. Widacka, Jan III Sobieski w gra  ce, Warszawa 1987, s. 54, poz. 15, ilustr. 14

 167. [Z ycia szlachty] – „Przyj cie do konwiktu”. Ryt. H. Redlich wg obrazu J. Ma-
szy skiego. 1882 r. 800,- 

165. Pami tniki J. Ch. Paska. 1853. 167. Z ycia dawnej szlachty. Ryt. H. Redlich. 1882.
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Miedzioryt; 46,5 x 36,5 (w wietle oprawy)
Scena przyj cia m odego szlachcica do szko y prowadzonej przez cystersów. Gra  ka stanowi a premi  
dla cz onków Towarzystwa Zach ty Sztuk Pi knych w Królestwie Polskim za rok 1882. Powsta a wed ug 
wczesnego obrazu Juliana Maszy skiego (1847-1901), popularnego malarza warszawskiego, cz onka 
i aktywnego dzia acza TZSP. Malarz, ilustrator, rysownik, jeden z ulubionych uczniów W. Gersona, 
nast pnie wykszta cony w Akademii monachijskiej, szczególnie ch tnie malowa  sceny z ycia szlachty 
z ró nych epok. Obraz „Przyj cie do konwiktu”, powsta y w 1879 r. (obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie), nale a  do jednego z ulubionych przez warszawsk  publiczno . Rytowa  
Henryk Redlich (1838-1884), uwa any za czo owego polskiego gra  ka reprodukcyjnego, cenione-
go za umiej tno  prze o enia na j zyk gra  ki walorów malarskich. Stan dobry, oprawiony w ram .
Lit.: J. Wierci ska, Towarzystwo Zach ty Sztuk Pi knych w Warszawie, Wroc aw 1968, s. 192.

 168. [Alegoria pierwszego rozbioru Polski] – Ko acz królewski. Ryt. J. E. Nilson. 
Ok. 1773 r. 1200,-
Miedzioryt; 29 x 19,3 (pl. 30,3 x 20,4)
S ynna gra  ka w alegoryczny sposób przedstawiaj ca I rozbiór Polski. Król Stanis aw August Ponia-
towski oraz monarchowie pa stw rozbiorowych (Katarzyna II, Józef II i Fryderyk II), wskazuj cy na 
map  Polski. Kompozycj  uzupe nia unosz ca si  ponad w adcami Fama, dm ca w tr by. Rycina 
sygnowana na p ycie: „J. E. Nilson fec. et excud. A.V.” Autorem pierwotnej koncepcji by  Francuz 
Jean Michel Moreau (1741-1814). Jego gra  ka, zapowiadana w prasie francuskiej w lutym 1773 r., 
z powodu zarekwirowania przez cenzur  i zniszczenia p yty, ukaza a si  w bardzo niewielkiej liczbie 
egzemplarzy. Dzi ki swej sugestywno ci zyska a jednak du  popularno  i by a wielokrotnie kopio-
wana przez ró nych artystów – jeszcze w ko cu XVIII w. oraz przez ca y wiek XIX, stanowi c wyraz 
zainteresowania Europy sprawami Polski. Oferowana rycina zosta a wykonana (z jedynie niewielkimi 
zmianami) i wydana w Augsburgu przez Johannesa Esaiasa Nilsona (1721-1788), niemieckiego mi-
niaturzyst , rysownika i rytownika. Po konserwacji, stan dobry.
Lit.: E. Czapski, Spis rycin, s. 292, poz. 1851; Imago Poloniae, t. I, s. 125, poz. H39/3

 169. [Epoka napoleo ska] – Ksi  Józef pod Raszynem. Malowa  S. Haykowski. 
1937 r. 1200,-
Akwarela, tusz, papier; 16 x 26,5 cm
Sygnowana: „St. Haykowski 37”. Stanis aw Haykowski (1902-1943), urodzony w Mohylewie Podolskim, 
uczy  si  w warszawskim gimnazjum M. Rych owskiego (pó niejszym liceum im. T. Reytana). W latach 
I wojny wiatowej walczy  w szeregach I Pu ku U anów Krechowieckich i VI Pu ku Strzelców Konnych. 
Po 1922 r. studiowa  w Pa stwowej Szkole Przemys owej we Lwowie. Malarz batalista w okresie 
mi dzywojennym wspó pracowa  z czasopismami wojskowymi, by  autorem opracowania gra  cz-
nego m.in. „Ksi gi Jazdy Polskiej”. Zamordowany przez Niemców za dzia alno  konspiracyjn  
w AK. Ilustracja przygotowana do teki „Mundury wojska polskiego 1700-1937”, z tekstem W adys awa 
Dziewanowskiego, przygotowywanej do wydania w 1939 r., nieuko czonej z powodu wybuchu woj-
ny. Tablica XIX z opisem na maszynie poni ej kompozycji (akwarela naklejona na wi kszy karton, 
18 x 29 cm w wietle oprawy). Piecz  kolekcjonerska architekta warszawskiego Kazimierza Sulikow-
skiego, stan dobry. Oprawiona w ram  32,5 x 45 cm.
(Patrz tablica XII)

 170. [Epoka napoleo ska] – Legia Nadwi la ska i artyleria Ksi stwa Warszawskiego. 
Malowa  S. Haykowski. 1937 r. 800,-
Akwarela, tusz, papier; 20,5 x 30 cm (w wietle oprawy)
Sygnowana: „St. Haykowski 37” oraz „St. H.”. Ilustracja przygotowana do teki „Mundury wojska 
polskiego 1700-1937” W adys awa Dziewanowskiego. Tablica XXII z opisem na maszynie poni ej 
kompozycji (grenadier i saper Legii Nadwi la skiej; o  cer artylerii konnej; kanonier artylerii pieszej). 
Piecz  kolekcjonerska architekta warszawskiego Kazimierza Sulikowskiego, stan dobry. Oprawiona 
w ram  36 x 46 cm.

 171. [Epoka napoleo ska] – „Mon mari les aime singulièrement! ... les Lanciers!” (Mój 
m  bardzo ich kocha!... Szwole erów!). N. T. Charlet. 1827 r. 300,-
Litogra  a; 16 x 18 (pl. 24 x 31,5)
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artobliwa scena odnosz ca si  do sukcesów sercowych szwole erów – dama  irtuj ca z o nierzem 
w obecno ci zazdrosnego m a. Autorem gra  ki jest Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845), rysownik, 
litograf i malarz francuski, znany g ównie dzi ki scenom batalistycznym oraz cyklom po wi conym 
umundurowaniu. Odbita przez Jeana-François Villaina, wydana przez braci Gihaut. Charakterystyczne 
plamki, poza tym stan dobry.

POWSTANIE LISTOPADOWE

 172. [Powstanie listopadowe] – „Wn trza zbrojowni warszawskiej” (trzy ryciny). Ryt. 
F. K. Dietrich. 1829 r. 900,-
Trzy akwatinty z akwafort ; r. o wym. 21,5 x 30,5 (pl. 38 x 50) 
Seria trzech rycin z przedstawieniami warszawskiego Arsena u z okresu tu  przed wybuchem powsta-
nia listopadowego (do kompletu brakuje karty tytu owej oraz widoku zewn trznego Arsena u). Gra  ki 
ukazuj : 1. Sal  Jazdy (na parterze); 2. Sal  rodkow  (na pi trze, gdzie z o ono mundur polski cara 
Aleksandra I); 3. Sal  Piechoty (tak e na pi trze); wszystkie ryciny opatrzone opisem po polsku i fran-
cusku oraz sygnowane. Rytowa  Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779-1847), gra  k pochodz cy z Niemiec, 
od 1819 r. pracuj cy w Polsce. Jako pierwszy na naszych ziemiach tworzy  akwatinty. Szczególnie 
cz sto wspó pracowa  z Janem Feliksem Piwarskim (1794-1859), wydawc  oferowanego zespo u 
i autorem rysunków, na podstawie których wykonano ryciny. Wn trza zbrojowni, urz dzone na wzór 
wiede ski, gromadzi y tak e bro  i pami tki historyczne (m.in. lance szwadronu Jana Kozietulskiego, 
bohatera spod Somosierry). Komendantem Arsena u by  Ignacy Ledóchowski, pu kownik artylerii Króle-
stwa Polskiego (uwieczniony w postaci jednonogiego o  cera wchodz cego do Sali rodkowej). Wobec 
zniszcze  podczas kolejnych wojen, widoki Arsena u maj  dzi  du  warto  dokumentaln . Ryciny 
stanowi  du  rzadko , gdy  nak ad zosta  skon  skowany i zniszczony na rozkaz cenzury 

171. Podboje sercowe szwole erów. Lit. N. T. Charlet. 1827.
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w 1832 r., a ich posiadanie i rozpowszechnianie by o zakazane i grozi o zsy k . Odbitki pó niejsze. 
Po konserwacji (przedarcia podklejone, ubytek naro nika planszy III fachowo uzupe niony), stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Dietrichowie, rytownicy warszawscy, Warszawa 1989, s. 144, poz. 86-89

 173. [Bitwa pod Grochowem] – „Die Schlacht von Grochow den 19ten Febr. 1831”. 
Ryt. G. B. Wunder. Po 1830 r. 36 0,- 
Staloryt r cznie kolorowany akwarel ; 19 x 25 (pl. 21 x 27,5)
Powstanie listopadowe znalaz o szczególne odzwierciedlenie w Zachodniej Europie w aktywno ci 
Fryderyka Campego (1777-1846), przedsi biorcy i reformatora ksi garstwa, wydawcy rozlicznych 
popularnych serii albumowych, przewa nie o tematyce historycznej. Autorem wi kszo ci rycin o tej 
tematyce by  Georg Benedikt Wunder (1786-1858), na sta e zwi zany z wydawnictwem. Stan dobry. 
Mocny kolor.

 174. [Obrona Warszawy] – „Die Erstürmung von Warschau den 7t September 1831”. 
Ryt. G. B. Wunder. Po 1830 r. 30 0,-
Staloryt r cznie kolorowany akwarel ; 15,2 x 22,9 (pl. 19,7 x 25,1)
Rycina opublikowana przez wydawnictwo Friedricha Campego, najprawdopodobniej dzie o Georga 
Benedikta Wundera. Drobne zaplamienia, niewielkie przedarcia bez straty dla kompozycji, plansza 
zdublowana bibu k  japo sk .
(Patrz tablica XII)

 175. [Matka Polka broni ca dzieci przed porwaniem do Rosji] – „Die Polnischen 
Mutter Heldenmuth bei Abführung ihrer Kinder nach Russland”. Ryt. G. B. Wunder. 
Po 1830 r. 300,-
Staloryt r cznie kolorowany akwarel ; 14,8 x 22,4 (pl. 20,4 x 25,5)
Rycina znana tak e pod tytu em „Bohaterska postawa matki Polki podczas uprowadzenia jej dzieci 
do Rosji”, opublikowana przez wydawnictwo Friedricha Campego, najprawdopodobniej dzie o Georga 

173. Bitwa pod Grochowem. Ryt. G. B. Wunder. Po 1830. 
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Benedikta Wundera. Dwa przedarcia podklejone bibu k  japo sk , niewielkie zaplamienia, poza tym 
stan dobry. Mocny kolor.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 1987, t. 2, poz. 539

              176. [Tu acz polski] – „Le Refugié Polonais”. H. Bellangé. 1831 r. 300,-
Litogra  a; 37,5 x 28 (ca a plansza)
Wie niak zapraszaj cy do swego domu inwalid  w polskim mundurze, otoczonego przez wiwatuj cy 
t um. Poni ej tytu  oraz wiersz o zdradzonym wygna cu, w j zyku francuskim, podpisany „Beranger” 
– Pierre Jean de Beranger (1780-1857), poeta francuski, autor licznych, popularnych piosenek, s a-
wi cych rewolucj  i Napoleona. Gra  ka sygnowana na kamieniu – autorem sceny jest malarz i gra  k 
francuski Joseph-Louis-Hippolyte Bellangé (1800-1866), znany jako doskona y ilustrator, a tak e ma-
larz scen z epoki napoleo skiej; praca wydana w Pary u przez braci Gihaut. Po konserwacji, drobne 
zabrudzenia, poza tym stan dobry. 
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, t. 2, s. 170, poz. 568

 177. [Za zmartwychwstanie Polski] – „Au rétablissement de la Pologne!”. A. D. M. Raf-
fet. Ok. 1831 r. 300,-
Litogra  a; 23,8 x 33,5 (ca a plansza)
Scena w wiejskiej gospodzie – weterani i m odzi o nierze francuscy wznosz cy toast za zmartwych-
wstanie Polski. Poni ej tytu  oraz sygnatury. Autorem sceny jest malarz i gra  k francuski Auguste Denis 
Marie Ra  et (1804-1860), bardzo popularny dzi ki ilustracjom o tematyce napoleo skiej. Zabrudzenia, 
poza tym stan dobry.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, t. 2, s. 171, poz. 570

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

 178. [Wojna 1920 roku] – „Rozgromienie konnej armii Budiennego przez polsk  
kawaleri  pod Komarowem dnia 31 sierpnia 1920”. Wg J. Kossaka. Ok. 
1938 r. 500,-

175. Porywanie polskich dzieci przez Moskali. Ryt. G. B. Wunder. Po 1830.
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Artystyczny druk barwny; 43 x 66 (w wietle oprawy)
Reprodukcja rodkowej cz ci tryptyku Jerzego Kossaka (1886-1955), malarza batalisty ze s ynnego 
rodu Kossaków (wnuka Juliusza, syna Wojciecha), namalowanego w 1938 r. (obecnie zaginionego). 
Poni ej kompozycji tekst: „Dziewi ty pu k u anów pod dowództwem majora Stefana Dembi skiego 
wspiera szar  2 pu k szwole erów walcz cy z ogromn  przewag  bolszewickiej jazdy, na pó noc od 
Woli niatyckiej”. Obraz ukazuje najwi ksz , a zarazem ostatni  bitw  kawaleryjsk  XX w. Stan 
dobry, oprawiony w ram  (drobne ubytki z oce ).

 179. [Wojna 1920 roku] – „Cud nad Wis  1920 r.”. Wg J. Kossaka. Ok. 1930 r. 500,-
Artystyczny druk barwny; 47 x 63 (w wietle oprawy)
Reprodukcja pe nego tre ci religijnych i patriotycznych obrazu Jerzego Kossaka (1886-1955), malarza 
batalisty ze s ynnego rodu Kossaków. Obraz, uwa any za jeden z najciekawszych w jego dorobku, 
namalowany w 10 rocznic  bitwy w 1930 r., ukazuje w alegoryczny sposób Bitw  Warszawsk  (jako 
walk  si  niebia skich i piekielnych). Ponad walcz cymi unosi si  Matka Boska, wysy aj ca ku ziemi 
oddzia y husarii. W ród walcz cych sportretowany ksi dz Ignacy Skorupka, a tak e skaut i m oda 
dziewczyna w mundurze. W oddali Marsza ek Józef Pi sudski na czele konnego oddzia u. Stan dobry, 
oprawiony w ram  (drobne ubytki z oce ).

 180. [ wi to Kawalerii Polskiej w Krakowie] – „ wi to Kawalerii Polskiej” Wg W. Kos-
saka. Ok. 1934 r. 500,-
Druk artystyczny barwny; 38 x 74 (w wietle oprawy)
Artystyczna reprodukcja obrazu jednego z najs ynniejszych polskich malarzy batalistów – Wojcie-
cha Kossaka, przedstawiaj ca obchody wi ta Kawalerii Polskiej, które odby y si  w Krakowie 
w 1933 r., dla uczczenia 250. rocznicy Wiktorii Wiede skiej. Po prawej stronie trybuny: Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, dostojników pa stwowych, korpusu dyplomatycznego oraz nieco ni ej 
trybuna Marsza ka Pi sudskiego, odbieraj cego de  lad . Ponad ca o ci  góruje Kopiec Ko ciusz-
ki. Malarz zamie ci  na p ótnie dedykacj : „Miastu mojemu prac  t  po wi cam Wojciech Kos-
sak 1934” (obraz obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Stan dobry, oprawiony 
w ram  54 x 90 cm.

178. Polska kawaleria pod Komarowem. Wg J. Kossaka. 1938. 



91PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE. UBIORY

 UBIORY

 181. [ l ska narzeczona] – „Sponsa in Silesia quando in templum ire solet”. 
H. Weigel. 1577 r. 400,-
Drzeworyt kolorowany r cznie; 29,8 x 19,8 (ca a plansza)
Panna m oda ze l ska, w stroju z po owy XVI w. Gra  ka pochodzi ze s ynnego dzie a „Habitus pra-
eciuorum populorum...”, wydanego w 1577 r. przez Hansa Weigla (1549-1578) w Norymberdze. Ryciny 
wykona  Jost Amman (1539-1591), malarz i gra  k szwajcarski, od 1560 r. pracuj cy w Norymberdze. 
Artysta zas yn  dzi ki licznym drzeworytom ilustruj cym ówczesne publikacje (w tym m.in. po wi cone 
strojom kobiecym) oraz pracom ukazuj cym wa ne wydarzenia historyczne. Po konserwacji, stan dobry.

 182. [Cyganka] – „Zingara vulgo dicta”. H. Weigel. 1577 r. 400,-
Drzeworyt kolorowany r cznie; 29 x 19,8 (ca a plansza)
Kobieta z dzieckiem na r ku, ukazana w ca ej postaci, w tunice i z buk akiem na wod  przewieszonym 
przez rami . Plansza z wydanego w 1577 r. w Norymberdze dzie a „Habitus praecipuorum populorum” 
(patrz poz. poprzednia). Drobne przedarcie marginesu (podklejone), stan dobry.

 183. [Dziewczyna z Kamie ca Podolskiego] – „Une Fille Polonoise de Snanietz”. 
F. Smith. III wier  XVIII w. 360,-
Miedzioryt; 27,5 x 20,5 (pl. 39,5 x 27,5)
Dziewczyna z okolic Kamie ca Podolskiego, ze wa ca – wsi nad Dniestrem, na terenie obecnej 
Ukrainy, niegdy  kresowej twierdzy na pograniczu Rzeczypospolitej i Imperium Otoma skiego. W tle 
miasteczko z wie ami ko cio a oraz minaretami (widok fantastyczny). Poni ej tytu  w j zyku w oskim 
i francuskim oraz sygnatury – rycina powsta a wed ug szkicu z natury Francisa Smitha (zm. przed 
1780), malarza angielskiego dzia aj cego w latach 60. XVIII w., który odby  podró  do Lewantu. 

181. J. Amman. l ska narzeczona. 1577. 182. J. Amman. Cyganka. 1577.
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Pochodzi z serii „Raccolta di 120 stampe...”, wydanej przez Teodoro Viero (1740-1819) w Wenecji, 
po wi conej strojom ludów Wschodu. Rycina naklejona na karton starej oprawy, drobne zabrudzenia, 
poza tym stan dobry.

 184. [Taniec polski] – „Polish Dance”. J. A. Atkinson. 1804 r. 400,-
Akwatinta r cznie kolorowana; 18,5 x 25 (pl. 30,5 x 43,8)
Rycina ukazuj ca ta cz cych wie niaków, sygnowana poni ej na p ycie. Rysowa  i rytowa  John 
August Atkinson (1775-1830), angielski malarz, gra  k i wydawca, który w latach 1784-1801 odby  
podró  po Rosji. Po powrocie do Londynu wyda  tek  z tekstem Johna Walkera, zawieraj c  100 tablic 
z ilustracjami powsta ymi podczas podró y pt. „A picturesque representation of the manners, customs 
and amusements of the Russians...”. Drobne uszkodzenia i zabrudzenia szerokich marginesów, poza 
tym stan dobry. Rzadkie.

 185. [Stroje ludowe] – Krakowskie. G. Pillati. Pocz tek XX w. 460,-
Litogra  a barwna; 34 x 86 cm
Przedstawienie w o cian z Krakowskiego w od wi tnych strojach, uczestnicz cych w procesji Bo ego 
Cia a. Autorem kompozycji jest Gustaw Pillati (1874-1931), malarz, rysownik i pedagog, pochodz cy 
ze znanej artystycznej rodziny. Artysta malowa  g ównie pejza e oraz typy ludowe. Gra  ka odbita 
w warszawskim zak adzie Boles awa Wierzbickiego (dzia aj cym w latach 1897-1944 – pierwszym 
w Królestwie Polskim zak adzie fotochemigra  cznym, po 1918 r. zajmuj cym czo owe miejsce w dru-
karstwie polskim). Praca wydana przez Dom Wydawniczy A. Chlebowski w Warszawie. Kilka niewielkich 
plamek, marginesy wzmocnione bibu k  japo sk . Stan dobry.

 186. [Stroje ludowe] – Górny l sk. G. Pillati. Pocz tek XX w. 460,-
Litogra  a barwna; 33,5 x 81 cm
Przedstawienie w o cian z Górnego l ska w od wi tnych strojach, zmierzaj cych do ko cio a. Dekora-
cyjna gra  ka powsta a wed ug pracy Gustawa Pillatiego (1874-1931), malarza i rysownika. Litografowa  
Feliks Walkiewicz, gra  k pracuj cy w Warszawie na pocz tku XX w. Odbita w Drukarni i Zak adzie 
Litogra  cznym Jana Cotty. Praca wydana przez Dom Wydawniczy A. Chlebowski „ wit” w Warszawie. 
Drobne uszkodzenia kraw dzi bez szkody dla kompozycji, równomierne za ó cenie papieru, marginesy 
wzmocnione bibu k  japo sk . Stan dobry.
(Patrz tablica XII)
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 187. Bart omiejczyk Edmund (1885-1950) – „Kozy w Kazimierzu nad Wis ”. Ok. 
1931 r. 600,-
Drzeworyt; 12 x 7,3 (13,5 x 8,5 w wietle oprawy)
Sygnowany o ówkiem: „E. Bart omiejczyk” oraz monogramem na klocku. Charakterystyczne dla 
Kazimierza Dolnego drewniane domy, ukazane w drzeworycie Edmunda Bart omiejczyka. Motywy 
z Kazimierza cz sto pojawia y si  w twórczo ci artystów okresu mi dzywojennego, tak e w gra  kach 
Bart omiejczyka, który ch tnie powraca  do tego urokliwego nadwi la skiego miasta. Praca wysta-
wiona na Salonie Gra  ki w 1931 r. Oprawiony w ramk  22 x 16 cm, na odwrocie naklejone wycinki 
z przedwojennej prasy dotycz ce gra  ka („Artysta o wiatowej s awie”). Papier równomiernie po-
ó k y, stan dobry.

 188. Chagall Marc (1887-1985) – Zakochani. 1200,- 
Litogra  a; 34 x 24 (38,5 x 27,5 w wietle oprawy)
Poni ej kompozycji nak ad o ówkiem: 534/750; suchy t ok: „Marc Chagall” oraz drugi suchy t ok. Marc 
Chagall, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris, a jednocze nie jeden z najory-
ginalniejszych artystów, buduj cych w asny, odrealniony wiat, silnie zwi zany z tradycyjn  kultur  
ydowsk . Stan dobry, oprawiony w ram .

 189. Chodowiecki Daniel (1726-1801) – Je d cy i amazonki (trzy ryciny). 
1793 r. 400,-
Trzy akwaforty odbite na jednej planszy; 3,7 x 2,3; 3,7 x 2,2; 0,7 x 8,6 (pl. 13,8 x 12,5)
Sygnowane na p ycie: „DCh”; „D. Chodowiecki”; trzecia, najmniejsza niesygnowana. Daniel Chodo-
wiecki, gra  k, jeden z najwybitniejszych artystów XVIII w., urodzony i wychowany w Gda sku, od 
1743 r. mieszkaj cy w Berlinie, gdzie odniós  sukces dzi ki ilustracjom do ksi ek i niezwykle popu-
larnym ówcze nie kalendarzom. Trzy ma e ryciny odbite na jednej planszy, b d ce przeróbk  gra  ki 
ilustruj cej sztuk  „Wielki Roland”. Drobne plamki, poza tym stan dobry. 
Lit.: E. omnicka- akowska, Ryciny Daniela Chodowieckiego, Warszawa 2010, s. 335, poz. 418, ilustr.

 190. Duda-Gracz Jerzy (1941-2004) – „M oteczku bij” (z cyklu „Judaica”). 
1964 r. 1400,-
Linoryt; 14,5 x 10,5 (18,5 x 11,5 w wietle oprawy)
Sygnowany piórem: „Judaica / M oteczku bij / 13/20 linoryt Duda G. 1964”. Gra  ka z cyklu „Judaica”, 
powsta ego w latach 1964-1965, jeszcze w czasie studiów artysty na Wydziale Gra  ki  lii krakowskiej 
Akademii Sztuk Pi knych w Katowicach. Jerzy Duda Gracz zajmowa  si  malarstwem, rysunkiem, 
scenogra   oraz prac  pedagogiczn . Po uzyskaniu dyplomu w 1968 r. pracowa  na swej macie-
rzystej uczelni, nast pnie wyk ada  na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie oraz Uniwersytecie 

l skim w Katowicach. Znany i ceniony, wiele wystawia  (m.in. na Biennale w Wenecji w 1984 r.), 
a jego prace znajduj  si  w kolekcjach najwa niejszych polskich muzeów. Gra  ka to ilustracja do 
ydowskiej piosenki „M oteczku bij” (Pie  szewca). Stan dobry, oprawiony w ram  32,5 x 22,5 cm 

(drobne uszkodzenia ramki).
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 191. Jasi ski Feliks Stanis aw (1862-1901) – „La bête à bon Dieu” (Bo a krówka). 
1884 r. 1200,-
Akwaforta z akwatint  na pergaminie; 24,5 x 17 (pl. 40 x 28)
Odbitka luksusowa na pergaminie, sygnowana o ówkiem: „Félix Jasi ski”. Wczesna praca Feliksa 
Stanis awa Jasi skiego, jednego z najdoskonalszych gra  ków odtwórczych w Europie. Syn powsta ca 
1863 r., osiad  na sta e w Pary u w 1882 r. Cieszy  si  mi dzynarodow  s aw  i uznaniem, otrzymuj c 
m.in. z oty medal na wystawie wszech wiatowej. Na zamówienie tygodnika „L’Art” przygotowa  pre-
zentowan  gra  k  wed ug obrazu z 1881 r. p dzla cenionego malarza belgijskiego Alfreda Stevensa 
(1823-1906). Stan dobry.
Lit.: L. Wellisz, Félix-Stanislas Jasi ski graveur, Paris 1934, s. 71, poz. 4

 192. Jasi ski Feliks Stanis aw (1862-1901) – „Femmes nues dans l’eau” (nagie 
kobiety w wodzie). 1895-1897 r. 500,-
Drzeworyt langowy; 15,5 x 11 (pl. 30,5 x 20,7)
Praca Feliksa Stanis awa Jasi skiego, jednego z najdoskonalszych gra  ków odtwórczych w Europie. 
Wobec zmierzchu gra  ki odtwórczej, artysta w latach 90. XIX w. zacz  podejmowa  próby tworze-
nia gra  ki autorskiej w archaicznej wówczas technice drzeworytu langowego, nawi zuj c m.in. do 
twórczo ci nabistów, a zw aszcza jego przyjaciela Felixa Vallottona; do grupy tej nale y oferowana 
praca (niesygnowana). Odbitki z klocków Jasi skiego wykonywa  ok. 1906-1907 r. wielki kolekcjoner 
i znawca twórczo ci Jasi skiego Leopold Wellisz. Stan dobry.
Lit.: L. Wellisz, Félix-Stanislas Jasi ski graveur, sa vie et son oeuvre, Pary  1934, s. 140, poz. B 13

 193. Jasi ski Feliks Stanis aw (1862-1901) – „Sur le chemin” (Na drodze). 1899-
1900 r. 500,-
Drzeworyt na b kitnym papierze; 15,2 x 29,7 (pl. 22 x 34,7)
Widok z Ballancourt, miejscowo ci, do której artysta przeniós  si  z Pary a w 1893 r. Klocek powsta  
w latach 1899-1900, odbitka z 1908 r., wykonana na zlecenie Leopolda Wellisza (z niedoko czonego 

187. E. Bart omiejczyk. Kazimierz nad Wis . 188. M. Chagall. Zakochani.
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przez artyst  klocka, zw aszcza w cz ci prawej). Klocki drzeworytnicze oraz p yty nale ce do Jasi -
skiego przej  po jego mierci Leopold Wellisz (1882-1972), prawnik i przedsi biorca, a tak e wielki 
mi o nik i kolekcjoner gra  ki. Nast pnie kilkakrotnie, na ró nych, starannie dobieranych papierach, 
zleca  wykonywanie odbitek (m.in. w 1908 r. oraz w 1931 r., podczas prac nad monogra   twórczo ci 
artysty). Klocki te zagin y podczas wojny w 1939 r. Klocek do oferowanego drzeworytu zosta  w 1929 r. 
doko czony na polecenie Wellisza przez gra  ka Onufrego Kieresant-Wi niewskiego. Stan dobry.
Lit.: Mi o nicy gra  ki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2006 
[red. A. Grochala, E. Fr ckowiak], s. 284, VIII. 6 stan I B

 194. Kisling Moj esz (1891-1953) – Akt kobiecy. 2400,- 
Litogra  a; 49,5 x 58,5 (ca a plansza)
Sygnowana na kamieniu „Kisling” oraz numer odbitki „44/100”. Gra  ka wybitnego artysty Moj esza 
Kislinga, urodzonego w Polsce, wykszta conego w krakowskiej ASP. Od 1911 r. Kisling mieszka  we 
Francji, gdzie by  jednym z g ównych reprezentantów École de Paris. Stan dobry.

 – Barworyt Janiny Konarskiej – 

 195. Konarska Janina (1900-1975) – Wio larstwo (Regaty). 1928 r. 1400,- 
Drzeworyt barwny; 30 x 23 (w wietle oprawy)
Sygnowany o ówkiem: „1928 Janina Konarska”. Jedna z najwa niejszych gra  k artystki, pochodz ca 
z cyklu sportowego. Janina Konarska, ona poety Antoniego S onimskiego, uczennica W adys awa 
Skoczylasa, wspó za o ycielka i cz onkini Stowarzyszenia Polskich Artystów Gra  ków „Ryt”. W okresie 
mi dzywojennym tworzy a przede wszystkim barwne drzeworyty, w których osi gn a doskona o . 
W 1925 r. otrzyma a Grand Prix na wiatowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Pary u, w 1937 r. 
ponownie Grand Prix na Mi dzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki. Po wojnie zaj a si  przede 
wszystkim ilustracj  ksi kow . Stan dobry, oprawiony w ram  40 x 32 cm. Bardzo rzadkie.
Lit.: Wielo  w jedno ci. Drzeworyt polski po 1900 roku, s. 79, poz. 118
(Patrz tablica XIV)

190. J. Duda-Gracz. M oteczku bij. 1964. 191. F. S. Jasi ski. Odbitka na pergaminie. 1884.
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– P yta gra  czna Józefa Meho  era – 

 196. Meho  er Józef (1869-1946) – „Hymen” (p yta oraz odbitka). 1913 r. 4000,-
P yta miedziana o wym. 32 x 23,5; gra  ka: sucha ig a, akwaforta na papierze eberkowym; 31,5 x 
23,5 (pl. 42 x 31)
P yta do m odopolskiej gra  ki „Hymen” (Pie  weselna) oraz pó niejsza odbitka. Józef Meho  er, 
malarz, rysownik, gra  k, witra ysta, ucze  W adys awa uszczkiewicza i Jana Matejki, cz onek za o-
yciel Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli symbolizmu 

i M odej Polski. Gra  k  zainteresowa  si  pod wp ywem swego przyjaciela, malarza krakowskiego 
Jana Stanis awskiego. Wi kszo  prac gra  cznych Meho  era pochodzi z lat 1902-1912. Tematem 
jego prac by y portrety, pejza e (cz sto symboliczne) oraz motywy z w asnych obrazów. Stan p yty 
dobry, zabrudzenia marginesów gra  ki, lad sk adania po rodku. Rzadko .
(Patrz tablica XVI)

 197. Meho  er Józef (1869-1946) – Tajemniczy ogród. 1903 r. 480,-
Litogra  a barwna; 25,3 x 26,7 (kompozycja); 37,5 x 26,5 (litogra  a z napisami); 38 x 27,5 (pl.)
Sygnowana na kamieniu: „Józef Meho  er 1903”. Litogra  a b d ca kart  tytu ow  „Sztuki polskiej” –
wydawnictwa wychodz cego u Altenberga we Lwowie, pod kierunkiem Feliksa Jasie skiego i Adama 
Cybulskiego. Autorem projektu jest Józef Meho  er, czo owy przedstawiciel sztuki M odej Polski. Stan 
dobry.

 198. Modigliani Amedeo (1884-1920) – Akt le cej kobiety. 1500,-
Litogra  a barwna; 27 x 42 (30 x 44 w wietle oprawy)
Poni ej kompozycji sygnatura („Modigliani”) oraz o ówkiem nak ad („470/495”), suchy t ok. Charakte-
rystyczna dla malarza, wyd u ona, uproszczona posta  kobieca, dzie o Amedeo Modiglianiego, w o-
skiego malarza, rysownika i rze biarza, zwi zanego ze rodowiskiem École de Paris. Stan dobry, 
oprawiona w ram .
(Patrz tablica XVI)

 199. Mro ewski Stefan (1894-1975) – „Szar a pod Rokitn ”. 1936 r. 1000,-
Drzeworyt na bibu ce; 25,5 x 29,2 (pl. 27,8 x 30,8)

196. J. Meho  er. Hymen. 1913. 199. S. Mro ewski. Szar a pod Rokitn . 1936.
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Sygnowany o ówkiem: „Szar a pod Rokitn ”; „Stef. Mro ewski Londyn 1936” oraz monogramem na 
klocku. Stefan Mro ewski, wielka posta  w ród polskich drzeworytników okresu mi dzywojennego, 
ucze  W . Skoczylasa, cz onek ZPAG i Rytu. Przed 1939 r. mieszka  i tworzy  w Pary u, Londynie 
i Amsterdamie. Oferowana gra  ka, z cyklu „Historia Polski”, ukazuje s ynn  szar  u anów 2 szwa-
dronu II Brygady Legionów Polskich pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunin-W sowicza 
na pozycje Rosjan w dniu 13 czerwca 1915 r. Po konserwacji, stan dobry.

 200. Mro ewski Stefan (1894-1975) – Pi sudski na o u mierci. 1935 r. 750,-
Drzeworyt na japo skim papierze; 8,6 x 11,6 (pl. 15,5 x 18)
Sygnowany o ówkiem: „Stef. Mro ewski Londyn 1935” oraz na klocku charakterystycznym monogra-
mem wi zanym. Gra  ka z 1935 r., kiedy artysta osiedli  si  w Londynie. Wspó pracowa  tam z licznymi 
wydawnictwami i pras , publikuj c m.in. portrety znanych osobisto ci, a tak e wiele wystawia . Stan 
dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Pietrzak, Czarodziej rylca, s. 92, poz. 153

 201. Olbi ski Rafa  (ur. 1943) – Harfa. 2002 r. 1200,-
Litogra  a barwna; 66 x 46 (pl. 79,5 x 59)
Sygnowana o ówkiem: „Olbi ski”; numerowana „2/350”. Autorem pracy jest Rafa  Olbi ski, uznawany 
za jednego z najwybitniejszych polskich wspó czesnych malarzy i gra  ków. Jego metaforyczne i po-
etyckie obrazy zdoby y uznanie na ca ym wiecie. Artysta tworzy  od 1981 r. na emigracji, od 1985 r. 
by  wyk adowc  Szko y Sztuk Pi knych w Nowym Jorku. Stan dobry.

 202. Pankiewicz Józef (1866-1940) – „La Pointe de la Cité w Pary u.” Ok. 
1903 r. 1600,-
Akwaforta; 11 x 24,8 (pl. 25,5 x 32,5)

201. R. Olbi ski. Harfa. 2002. 
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Sygnowana o ówkiem: „Pankiewicz”. Józef Pankiewicz, malarz, gra  k, pedagog, ucze  W. Gersona, 
od 1906 r. wyk adowca ASP w Krakowie. Przez wiele lat mieszka  i pracowa  we Francji, od 1924 r. by  
kierownikiem paryskiej  lii krakowskiej Akademii. Jego twórczo  i dzia alno  pedagogiczna wywar y 
du y wp yw na rozwój sztuki gra  cznej na ziemiach polskich. Gra  ka ukazuje skwer na paryskiej 
wyspie Cité, kompozycja rysowana na p ytce wprost z natury (odwrócona). Na marginesie piecz tka 
wydawcy – oferowana gra  ka pochodzi z teki „Quatorze eaux-fortes”, wydanej w Pary u w 1905 r. 
Stan dobry. 
Lit.: Józef Pankiewicz – ycie i dzie o. Arty cie w 140 rocznic  urodzin. Katalog wystawy Muzeum 
Narodowego w Warszawie. 2006, s. 301, 309, poz. 43, 58, ilustr.

 203. P o ski Micha  (1778-1812) – Staruszka (matka Rembrandta). 1802 r. 400,-
Akwaforta; 11,9 x 9,3 (owal na pl. 15,3 x 12,1)
Rycina pochodzi z teki „Recueil de 19 planches...”, wydanej po raz pierwszy w 1802 r. w Amsterdamie, 
a nast pnie ponownie w 1805 r. w Pary u. Micha  P o ski, ucze  Jana Piotra Norblina, jest jednym 
z najciekawszych polskich gra  ków, kontynuuj cych tradycje rembrandtowskie. Wizerunek starszej 
kobiety czytaj cej ksi k , nazywany portretem matki Rembrandta, w rzeczywisto ci powsta  wed ug 
obrazu holenderskiego malarza Gerarda Dou (1613-1675). Stan dobry.

 204. Rassalski Stefan (1910-1972) – „Miasteczko” (Kazimierz nad Wis ).
1959 r. (?) 900,-
Drzeworyt; 28,5 x 28,5 (pl. 30,5 x 29,5)
Sygnowany o ówkiem: „Rassalski” oraz datowany (1959 r.?). Widok kazimierskiego rynku, z charak-
terystyczn  studni , w oddali fara oraz wzgórze z ruinami zamku. Stefan Rassalski, gra  k, malarz, 
publicysta i krytyk sztuki. Drzeworyt zacz  uprawia  w 1932 r., jeszcze podczas studiów w Lublinie, 
pod silnym wp ywem twórczo ci Kulisiewicza i Skoczylasa. Gra  ka naklejona na karton starej oprawy, 
stan dobry.

 205. Rosensohn Lennart (1918-1994) – Grupa ydów. 440,-
Akwatinta barwna; 19,7 x 24,5 (pl. 32,5 x 34,5)
Sygnowana o ówkiem: „Rosensohn” oraz „8/100”. Gra  ka szwedzkiego artysty ydowskiego pocho-
dzenia – Lennarta Rosensohna, urodzonego i pracuj cego w Malmö. Malarz i gra  k tworzy  dzie a 
o tematyce ydowskiej, silnie osadzone w tradycji, nawi zuj ce do twórczo ci Marca Chagalla. By  
cz onkiem licznych grup artystycznych, wiele wystawia , wielokrotnie nagradzany, jego prace znajduj  
si  w zbiorach muzeów m.in. w: Sztokholmie, Helsingborgu, Landskronie i Malmö. Stan dobry. Rzadkie 
na polskim rynku.

202. J. Pankiewicz. Pary . 1903. 
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 206. Rózga Leszek (1924-2015) – „Impromptu – Matce mojej”. 1975 r. 500,-
Akwaforta barwna; 32 x 25,3 (pl. 38 x 29,2)
Sygnowana o ówkiem: „Impromptu – Matce mojej / akwaforta barwna / Leszek Rózga XI/imp. 1975” 
oraz „é. a.” (próbna odbitka autorska). Sygnowana na p ycie monogramem artysty. Leszek Rózga, 
malarz, gra  k, rysownik, profesor ódzkiej Pa stwowej Wy szej Szko y Sztuk Pi knych, kierownik Ka-
tedry Gra  ki Warsztatowej. Swoje prace prezentowa  na 170 wystawach indywidualnych, by  laureatem 
wielu nagród i wyró nie . Przedarcie marginesu (podklejone), poza tym stan dobry.

 207. Skoczylas W adys aw (1883-1934) – „Spichlerze w Kazimierzu”. 1929 r. 1200,-
Drzeworyt; 23 x 32,5 (25 x 34 w wietle oprawy)
Niesygnowane dzie o jednego z najwybitniejszych gra  ków polskich W adys awa Skoczylasa, twór-
cy polskiej szko y drzeworytu, utalentowanego malarza, pedagoga, cz onka grupy Formistów Pol-
skich, wspó za o yciela „Rytmu” i „Rytu”. Papier jednolicie po ó k y, stan dobry, oprawiony w ram  
39 x 48 cm (drobne uszkodzenia ramy).
Lit.: M. Sitkowska, W adys aw Skoczylas. Warszawa 2015, s. 239, poz. 156, ilustr.
(Patrz tablica XIV)

 208. Skoczylas W adys aw (1883-1934) – „Miasteczko na górze” (z rybakiem). 
1929 r. 2400,-
Drzeworyt; 23 x 32,5 (pl. 32 x 42)
Sygnowany o ówkiem: „W. Skoczylas”. Fantastyczny pejza  z motywem sandomierskiego ratusza. 
Praca W adys awa Skoczylasa, gra  ka, malarza, pedagoga, organizatora ycia artystycznego, czyn-
nego w Warszawie, czo owego reprezentanta drzeworytnictwa warsztatowego w latach 20. Drobne 
zabrudzenia szerokich marginesów, stan dobry.
Lit.: M. Sitkowska, W adys aw Skoczylas. Warszawa 2015, s. 239, poz. 157, ilustr.

 209. Vasarely Victor (1906-1997) – Kompozycja kinetyczna (Gestalt). 4200,- 
Serigra  a barwna na kartonie; 78,5 x 53 (ca a plansza)
Sygnowana d ugopisem: „Vasarely”; „20/200”; suchy t ok wydawcy (Editeur Denise René – fran-
cuska marszandka, nazywana papie em abstrakcji, zaprzyja niona z Vasarelym i innymi czo owymi 
artystami awangardowymi). Victor Vasarely, artysta pochodzenia w gierskiego, pracuj cy we Francji, 
czo owy przedstawiciel abstrakcji geometrycznej, prekursor op-artu. Artysta sformu owa  szereg mani-
festów artystycznych, w których rozwija  koncepcj  sztuki kinetycznej (stwarzaj cej wra enie ruchu). 
Stan bardzo dobry.

204. S. Rassalski. Kazimierz nad Wis . 1959. 205. L. Rosensohn. Grupa ydów.
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 210. Visscher Claes Janszoon (zw. Piscatorem) (1587-1652) – Wniebowst pienie 
Chrystusa. Po owa XVII w. 2000,-
Miedzioryt; 40,5 x 51,5 (pl. 44 x 54)
Sygnowany na p ycie: „C. I. Visscher Excudit”; „Diepenbeeck Inven.”. Scena z Nowego Testamentu, 
ukazuj ca wst pienie do nieba zmartwychwsta ego Chrystusa na Górze Oliwnej ko o Jerozolimy. 
Claes Janszoon Visscher (zw. Piscatorem), znany i p odny rytownik, rysownik i wydawca, dzia aj cy 
w Amsterdamie. O  cyna Visschera wyda a kilka ilustrowanych Biblii, z których najbardziej efektowne 
zawiera y du e ryciny formatu folio. P yty przygotowane przez cenionych artystów niderlandzkich tamtej 
epoki, by y nast pnie wykorzystywane wielokrotnie a  do II po owy XVII w. Rycina pochodzi z „The 
Holy Bible”, wydanej w Oksfordzie w 1686 r. Powsta a wed ug dzie a Abrahama van Diepenbeecka 
(1596-1675),  amandzkiego malarza, rysownika i gra  ka, pracuj cego w Antwerpii w s ynnej o  cynie 
Plantina, ucznia i na ladowcy Rubensa i van Dycka. lad sk adania po rodku (niewielkie p kni cie 
pap.), drobne uszkodzenie powierzchni gra  ki, poza tym stan dobry. 

  211. Visscher Claes Janszoon (zw. Piscatorem) (1587-1652) – wi ty Pawe  na 
Malcie. Po owa XVII w. 2000,-
Miedzioryt; 41 x 52 (pl. 44 x 54,5)
Sygnowany na p ycie: „Nic: Visscher excud.”; „Theodorus Barnardi inventor”. Scena z Dziejów Apo-
stolskich, ukazuj ca wi tego Paw a na Malcie. Po stronie prawej gra  ki przedstawiony okr t wioz cy 
uwi zionego aposto a do Rzymu (statek cudownie ocala y podczas burzy). Po stronie lewej widoczny 
wi ty Pawe  siedz cy wraz z rozbitkami przy ognisku, ciskaj cy w ogie  mij  (wg legendy od tego 

wydarzenia w e na Malcie przesta y by  jadowite). wi ty Pawe  uznawany jest za najwa niejszego 
malta skiego wi tego, który przyniós  na wysp  chrze cija stwo. Wydawcami gra  ki s  Claes Jan-
szoon Visscher (zw. Piscatorem) oraz jego syn, Nicolaes Visscher I, rytownicy i wydawcy, dzia aj cy 
w Amsterdamie. Rycina pochodzi z „The Holy Bible”, wydanej w Oksfordzie w 1686 r. Powsta a 
wed ug dzie a Dircka Barendsza (1534-1592), holenderskiego malarza, urodzonego w Amsterdamie, 
pracuj cego w Rzymie, Wenecji (w warsztacie Tycjana) oraz Amsterdamie. Barendsz wykorzysta  
wcze niejsz  kompozycj  Harmena Jansza Mullera (ok. 1539-1617), amsterdamskiego rytownika 
i wydawcy. lad sk adania po rodku, stan dobry. 

207. W. Skoczylas. Miasteczko z motywem sandomierskiego ratusza. 1929.
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209. V. Vaserely. Kompozycja kinetyczna.

211. C. Janszoon Visscher. wi ty Pawe  na Malcie. Po owa XVII w.
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– Wczesna praca Leona Wyczó kowskiego – 

 212. Wyczó kowski Leon (1852-1936) – Krakowianka w chu cie. 1908 r. 5000,-
Mi kki werniks; 32,5 x 24,8 (pl. 40 x 30)
Wczesna, mistrzowska praca jednego z najlepszych polskich gra  ków, Leona Wyczó kowskiego. Gra  k  
zainteresowa  si  ok. 1900 r., ju  jako dojrza y malarz, profesor ASP w Krakowie. Pierwsze próby podj  
za namow  kolekcjonera Feliksa Jasie skiego, korzysta  tak e ze wskazówek Ignacego opie skiego. 
Prowadzi  nieustanne eksperymenty w dziedzinie technik gra  cznych, mistrzostwo osi gaj c przede 
wszystkim w litogra  i. Technika mi kkiego werniksu pozwala a arty cie na tworzenie zbli onych do 
rysunku portretów, m.in. m odych góralek, Hucu ów, ukrai skich rybaków. Do grupy tej nale y tak e 
oferowana gra  ka, znana równie  pod tytu em „Popiersie krakowskiej dziewczyny” (by  mo e Mary-
sia z Bie czyc, obecnie dzielnicy Krakowa). Niewielki ubytek pap. lewego marginesu, lady zalania, 
przedarcia i ubytki pap. uzupe nione mas  pap. Bardzo rzadkie.
Lit.: I. Kossowska, Narodziny polskiej gra  ki artystycznej, Kraków 2000, s. 217, poz. 319
(Patrz tablica XV)

 213. Wyczó kowski Leon (1852-1936) – Dachy Starego Miasta w Warszawie. 
1915 r. 6500,-
Litogra  a; 51,5 x 64,5 (ca a plansza)
Sygnowana o ówkiem: „L. Wyczó .”. Gra  ka ukazuj ca dachy kamienic po stronie Dekerta na Rynku 
Starego Miasta w Warszawie. Pochodzi z teki „Stara Warszawa”, wydanej w 1915 r., z o onej z 8 
litogra  i z widokami Warszawy czasów I wojny wiatowej. Szczególnie wiele miejsca artysta po wi ci  
w niej dachom staromiejskim, które widzia  ze swojej facjatki. Wyczó kowski znalaz  si  wówczas 
w Warszawie, „uwi ziony” z powodu wojny. Gra  ka naklejona na plecy starej oprawy, uszkodzony 
prawy dolny naro nik, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: Gro ska, s. 298, poz. 625; Muszanka, s. 43, ilustr. 20; Warszawa w starych albumach, s. 77, 
poz. 344, ilustr.
(Patrz tablica XV)

 214. Wyczó kowski Leon (1852-1936) – Ko ció  Mariacki w Krakowie od strony 
absydy. 1924 r. 4000,-
Litogra  a; 30,5 x 38 (pl. 32,5 x 40)
Sygnowana o ówkiem: „L. Wyczó 1924” oraz „Kreda”. Praca jednego z najwybitniejszych polskich 
gra  ków i malarzy, profesora ASP w Krakowie i Warszawie, pochodz ca z pó niejszego okresu jego 
twórczo ci. Malowniczy widok krakowskiego ko cio a Mariackiego na tle szerokiej panoramy miasta 
– jeden z ulubionych motywów mistrza. Nieznaczne zabrudzenie górnego marginesu, stan dobry.
Lit.: D. Muszanka, Litogra  a Leona Wyczó kowskiego, Wroc aw 1958, s. 61

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

 215. [ aglowiec] – „Das Englische Admiral-Schi  .” Ch. Weigel. 1719 r. 2400,-
Miedzioryt kolorowany w epoce; 32 x 40 (pl. 35 x 44)
Rycina z przedstawieniem angielskiego okr tu wojennego pod pe nymi aglami, z armatami gotowymi 
do strza u. Pochodzi z: „Historischer Zeitungs-Atlas”, wydanego w Norymberdze w 1719 r. Christoph 
Weigel (1654-1725), miedziorytnik i wydawca dzia aj cy w Norymberdze. Stan bardzo dobry.

 216. [Masoneria] – „Les Free-Massons”. B. Picart. II wier  XVIII w. 300,- 
Miedzioryt; 33,2 x 42,2 (pl. 42,5 x 54)
Karta z dzie a „Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde”, po wi conego 
zwyczajom i praktykom religijnym ró nych cywilizacji. By o to opus vitae Bernarda Picarta (1673-
1733), wybitnego francuskiego rytownika, który podczas wizyty w Londynie przygotowa  jedyn  
ilustracj  odnosz c  si  do rodz cej si  dopiero masonerii. Na tablicy ukazano portret Richarda 
Steele’a (1672-1729), jednego z ojców brytyjskiego o wiecenia oraz 129 odznak ló  angielskich, 
a tak e ceremoni  maso sk . Rycina sygnowana na p ycie, jest dzie em Louisa Fabrice’a Dubourga 
(1693-1775), malarza i gra  ka holenderskiego. Atlasowe sk adanie, drobne uszkodzenia i zabrudzenia 
kraw dzi, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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214. L. Wyczó kowski. Ko ció  Mariacki w Krakowie. 1924.

215. Ch. Weigel. aglowiec. 1719.
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– Portret I. J. Paderewskiego – 

 217. Bonnat Leon (1833-1922) – Portret Ignacego Jana Paderewskiego, pianisty, 
premiera. 1905 r. 8000,-
Rysunek (piórko, tusz, papier); 12 x 9 cm
Sygnowany: „L. Bonnat”. Szkic do portretu Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), cenionego na 
ca ym wiecie pianisty i kompozytora, m a stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych, wielkiego 
or downika spraw polskich w czasie I i II wojny wiatowej. Szkic datowany 18 lutego 1905 r., jest 
studium do portretu Paderewskiego, obecnie w zbiorach muzeum w Bajonnie. Dzie o Leona Bonnata 
(1833-1922), malarza francuskiego, niezwykle popularnego w II po owie XIX w. dzi ki portretom s yn-
nych osób (m.in. Wiktora Hugo, Ludwika Pasteura, H. A. Taine’a). Artysta wykszta cony w Madrycie 
i Pary u (ucze  L. Cognieta), by  cz onkiem i profesorem tamtejszej Akademii. Portret olejny Pade-
rewskiego (78 x 58 cm), namalowany w 1905 r., wystawiony zosta  na Salonie w 1907 r. Stan dobry, 
oprawiony w ramk  18,5 x 15,5 cm. Bardzo rzadka pami tka zwi zana z wielkim Polakiem, dzie o 
cenionego francuskiego malarza.
(Patrz tablica XIII)

 218.  [Brandt Józef – na ladownictwo] – Przerwa w podró y. Koniec XIX w. 800,-
Olej na p ótnie; 31 x 22,5 cm
Sygnowany: „Józef Brandt” (sygnatura pod werniksem, umieszczona podczas malowania obrazu). 
Trzech odpoczywaj cych szlachciców polskich na tle pejza u. Obraz jest na ladownictwem z epoki 
dzie  wybitnego malarza Józefa Brandta (1841-1915), przywódcy polskiej kolonii artystycznej w Mo-
nachium. Bardzo wysoko ceniony ju  przez wspó czesnych, odnosi  sukcesy nie tylko artystyczne, 
ale tak e  nansowe. Cieszy  si  uznaniem publiczno ci i krytyków, w 1892 r. otrzyma  szlachectwo 
Królestwa Bawarii. Powierzchnia obrazu pofalowana, liczne sp kania, drobne wykruszenia warstwy 
malarskiej. Oprawiony w ram  z epoki 40 x 31 cm.

 219. Flisak Jerzy (1930-2008) – „Weso ego Alleluja”. 440,-
Rysunek (tusz, papier); 30 x 24 cm 
Sygnowany tuszem, charakterystycznym monogramem wi zanym: „JF”. Autorem pracy jest Jerzy 
Flisak, rysownik, autor plakatów i scenogra  i. Absolwent Wydzia u Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, uznanie zyska  dzi ki charakterystycznym ilustracjom ksi ek dla dzieci oraz wielu plakatom. 
Stan dobry.

 220. Hayder Fryderyk Antoni (1905-1990) – Martwa natura z owocami i wazonem. 
1969 r. 1200,-
Akwarela, gwasz, tektura; 69 x 49 (w wietle oprawy)
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Sygnowana: „F. Hayder 69”. Fryderyk Antoni Hayder, malarz i gra  k, wykszta cony w krakowskiej 
ASP pod kierunkiem J. Meho  era, X. Dunikowskiego i J. Wojnarskiego. Od 1935 r. mieszka  i tworzy  
w Warszawie, gdzie wi kszo  jego dorobku sp on a podczas Powstania Warszawskiego. Po 1945 r. 
pracowa  jako kustosz w Muzeum w Gliwicach. Artysta zajmowa  si  malarstwem monumentalnym, 
witra ownictwem, ilustratorstwem, projektowaniem mebli i wn trz, gra  k  u ytkow  i artystyczn . Stan 
dobry, oprawiona w ram .
(Patrz tablica XIV)

– Rysunek Tadeusza Kantora – 

 221. Kantor Tadeusz (1915-1990) – „Cz owiek-pakunek. Wari ant 1”. 1963 r. 8000,-
Rysunek (br zowy  amaster, bibu a); 28,5 x 20 cm (w wietle oprawy)
Sygnowany: „T. Kantor. 1963”. Tadeusz Kantor, malarz, re yser i scenograf teatralny, teoretyk sztuki, 
pedagog. W latach 1934-1939 studiowa  na ASP w Krakowie. W czasie okupacji stworzy  w Krakowie 
eksperymentalny teatr, którego kontynuacj  by  powsta y w 1956 r. Cricot 2. Po wojnie wspó tworzy  
Grup  M odych Plastyków, a w 1957 r. Grup  Krakowsk . By  jedn  z najwa niejszych postaci ycia 
artystycznego w Krakowie. Jego twórczo  przebiega a dwutorowo – malowa , tworzy  asambla e oraz 
happeningi; drug  dziedzin  jego wypowiedzi artystycznej by  teatr. Stan dobry, oprawiony w ram  
48,5 x 39,5 cm. Rzadkie. Patrz poz. 84.
(Patrz tablica XVI)

 222. Kunka Lech (1920-1978) – Martwa natura z kwiatami. 1500,-
Olej na p ótnie naklejonym na tektur ; 24 x 36 cm (w wietle oprawy)
Sygnowany: „L. Kunka”. Lech Kunka, malarz, ucze  W adys awa Strzemi skiego, pracownik naukowy 
PWSSP (obecnie ASP). Studiowa  równie  w Pary u w pracowni Fernanda Légera. Zajmowa  si  
malarstwem, rysunkiem, scenogra   i kostiumologi  (pracowa  m.in. przy realizacji  lmu „O dwóch 
takich, co ukradli ksi yc”). Tworzy  pocz tkowo pod wp ywem swego mistrza, W adys awa Strze-
mi skiego, kompozycje unistyczne, by  jedn  z g ównych postaci ódzkiej awangardy. Stan dobry, 
oprawiony w ram  33 x 44,5 cm.

218. J. Brandt – na ladowca. Koniec XIX w. 219. J. Flisak. Weso ego Alleluja.
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 223. Oleszczy ski Antoni (1794-1879) – G owa m odego m czyzny (wg Leonarda 
da Vinci). 1853 r. 500,-
Rysunek (o ówek, karton); 20,5 x 14,8 cm
Rysunek datowany 26 grudnia 1853 r., wzorowany na dziele Leonarda da Vinci z Galerii Borghese 
w Rzymie. Pochodzi z archiwum Antoniego Oleszczy skiego, dzia aj cego na emigracji znakomitego 
rytownika i kolekcjonera. Artysta przez ca e ycie gromadzi , w celach dokumentacji i wykorzystania 
w dalszej twórczo ci, prace innych artystów, wycinki z gazet, rysunki, listy, fotogra  e. Oferowany ry-
sunek starannie opisany w j zyku francuskim (o postaci genialnego Leonarda da Vinci), na ozdobnym 
kartonie. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 224. Skoczylas W adys aw (1883-1934) – Wawel od ulicy Kanoniczej. Okres mi dzy-
wojenny. 900,-
Rysunek (o ówek, papier); 21,7 x 18 cm
Niesygnowany rysunek przedstawiaj cy Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, na pierwszym 
planie kamienice ulicy Kanoniczej. Praca W adys awa Skoczylasa, wybitnego gra  ka, malarza, peda-
goga i organizatora ycia artystycznego, czo owego reprezentanta drzeworytnictwa warsztatowego. 
Marginesy dorobione, stan dobry.

 225. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Pa ska przeja d ka. 1500,-
Tusz, akwarela, papier; 21 x 34 cm
Scenka z dawnej Rzeczypospolitej – dwaj szlachcice konno wizytuj cy w o ci w czasie niw, w oddali 
widoczna charakterystyczna bry a pa acu z dwuspadowym dachem i naro nymi wie ami alkierzowymi. 
Autorem pracy jest Antoni Uniechowski, wybitny polski rysownik, autor doskona ych rysunków z prze-
sz o ci Polski. Przez wiele lat wspó pracowa  z „Przekrojem”, projektowa  plakaty, scenogra  e, ale 
przede wszystkim ilustrowa  klasyczne dzie a literatury polskiej i wiatowej. Papier lekko pofa dowany, 
na odwrocie zapiski edytorskie (zapewne rysunek przygotowany dla „Przekroju”), poza tym stan dobry.

 226. Uniechowski Antoni (1903-1976) – Stara Warszawa. 1600,-
Rysunek (tusz, papier); 21 x 29,8 cm

222. L. Kunka. Martwa natura z kwiatami.
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Sygnowany tuszem charakterystycznym monogramem: „AU”. Pe en wdzi ku i uroku rysunek wiel-
kiego mistrza Antoniego Uniechowskiego – widok warszawskiej ulicy XIX w., z charakterystycznym 
s upem og oszeniowym (oraz pann  s u c  ochlapan  przez doro k ). Rysunek na odwrocie papieru 
milimetrowego, papier lekko po ó k y, stan dobry.

225. A. Uniechowski. Pa ska przeja d ka. Akwarela.

226. A. Uniechowski. Stara Warszawa. Rysunek.
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WIEK XIX

 227. Cegli ski Julian. Matuszkiewicz Alfons. Album widoków i okolic Warszawy. 
Rysowane i litografowane z natury przez... Warszawa b.r. [1860]. W asno  lit. 
A. Dzwonkowskiego i Ska w Warszawie, k. [1], tabl. ryc. 20 (litogra  e barwne), 
13,5 x 22 cm, opr. wyd. karton. 6500,-
Jeden z najbardziej znanych i najwa niejszych albumów widoków XIX-wiecznej Warszawy. Al-
bum otwiera panorama Warszawy od strony rogatek praskich. Inne widoki przedstawiaj  m.in.: Zamek 
(z fontann  otaczaj c  Kolumn  Zygmunta), panoram  Pragi od Nowego Zjazdu (z parostatkiem na 
Wi le), azienki, Wilanów, Krakowskie Przedmie cie, nieistniej cy Dwór Go cinny za elazn  Bram , 
dworzec kolei elaznych. Wszystkie litogra  e ( r. 10 x 18 cm), opatrzone tytu em w j zyku polskim 
i francuskim oraz sygnowane na kamieniu; tytu  na ok adce oraz na litografowanej karcie tytu owej 
tak e po polsku i francusku. Rysowa  z natury Alfons Matuszkiewicz (ok. 1822-1878), warszawski 
malarz, litograf i fotograf. Litografowa  Julian Cegli ski (1827-1910), malarz i gra  k, ucze  Piwar-
skiego. Odbito w zak adzie Adolfa Pecqa, najwa niejszej obok M. Fajansa  rmie litogra  cznej, przej tej 
nast pnie przez A. Dzwonkowskiego. Na karcie tytu owej oraz na 3 kartach stempel kolekcji Jana 
Sas-Zubrzyckiego. Na ok adce oraz karcie tytu owej dopiski piórem, zabrudzenia atramentem (bez 
uszczerbku dla gra  k), zaplamienia. Rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska ksi ka ilustrowana 1800-1900, poz. 496; I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa 
w starych albumach, Warszawa 1978, s. 71, poz. 297-316 (edycja z 1855 r., wydana przez A. Pecqu’a). 
(Patrz tablica XVIII)

 228. Dietrich Fryderyk Krzysztof. Ubiory Wojska Polskiego z roku 1831. Costumes 
de l’Armée polonaise. Warszawa b.r. [1831]. Wyd. A. Dal Trozzo, tabl. ryc. 
28 (akwaforty z akwatint , kolorowane r cznie przez autora), folio, opr. 
wspó cz. skóra. 8000,-
Cykl 28 rycin wydanych w czasie powstanie listopadowego, powsta ych wed ug rysunków Jana Feliksa 
Piwarskiego (1794-1859), wiadka wydarze , dedykowany przez autora „w dowód uznania” genera owi 
Janowi Skrzyneckiemu. Autorem rycin jest Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779-1847), gra  k pochodzenia 
niemieckiego, od 1819 r. zwi zany z Polsk . Przez wiele lat prowadzi  w Warszawie wraz z synem szty-
charni , której prace wyró nia y si  wysokim poziomem artystycznym. Jako jedyny w Polsce uprawia  
wówczas technik  akwatinty. Ca y cykl obejmowa  30 rycin, które Dietrich w asnor cznie kolorowa  
z pomoc  syna, pó niej tak e sztycharza. Album oprawiony wspó cze nie w skór  z bogatymi t ocz. 
i z oc. na licu i grzbiecie. Brak 2 rycin przedstawiaj cych artyleri  Gwardii Narodowej oraz artyleri  
wa ow . Kilka rycin przyci tych do brzegów p yty, wi kszo  z szerokimi marginesami. Stan ca o ci 
bardzo dobry. Tylko niewielka cz  egzemplarzy cyklu by a kolorowana. Nawet niewielkie zespo y 
rycin stanowi  dzi  rzadko  antykwaryczn .
Lit.: H. Widacka, Dietrichowie rytownicy warszawscy, Warszawa 1989, s. 162-163.
(Patrz tablica XVII)
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 229. [Gerson Wojciech]. Widoki Warszawy. Rys. z natury Gerson et Lerue. R. 1852. 
Warszawa 1852. Nak adem Juljusza Schmidta, tabl. ryc. 20 (litogra  e barwne), 
16,5 x 22 cm, opr. z epoki p sk, zachowane lico opr. wyd. brosz. z widokiem 
Warszawy.  12 000,-
Kompletny album widoków Warszawy, zawieraj cy 20 litogra  i barwnych wykonanych wed ug 
rysunków Wojciecha Gersona (1831-1901) i Adama Lerue (1825-1863). Litografowali: Jean Jacottet 
i Charles Rivière w zak adzie Alfreda Leona Lemerciera w Pary u. Zawiera nast puj ce widoki: Targ za 

elazn  Bram , Ko ció  Ewangelicki, Bank Polski, Stacja kolei elaznej, Widok Zamku Królewskiego, 
Ko ció  XX Karmelitów, Ko ció  XX Reformatów, Ko ció  XX Bernardynów, Ko ció  w. Aleksandra, 
Saski Plac, Katedra Trójcy w., Widok Rynku Starego Miasta, Widok Rynku Nowego Miasta, Plac 
przed Teatrem, Ko ció  w. Karola Boromeusza, Ko ció  w. Krzy a, Pa ac w Wilanowie, azienki 
Królewskie, Obserwatorium Astronomiczne, Pa ac w Królikarni. Zabrudzenia p ótna opr. i opr. brosz., 
nieliczne drobne zabrudzenia marginesów rycin, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa w starych albumach, Warszawa 1978, s. 62, poz. 222-241
(Patrz tablica XVIII)

 230. oski Józef. Jan Sobieski. Jego rodzina, towarzysze broni i wspó czesne za-
bytki. Dzie o ozdobione 50 rycinami. Warszawa 1883. Drukiem Józefa Ungra, 
s. 136, tabl. ryc. 48 (drzeworyty, winno by  50), 45 cm, opr. z epoki, p sk z t ocz. 
i z oc. 1800,-
Imponuj cy album wydany dla uczczenia dwusetnej rocznicy zwyci stwa Jana Sobieskiego pod Wied-
niem. Jedno z pi kniejszych wydawnictw ilustrowanych lat 1870-1890, ksi ka wyró niaj ca si  na-
k adem pracy, warto ci  dokumentaln  i estetyczn  (Banach s. 317). Dzie o ozdobiono drzeworytami 
m.in.: A. Regulskiego, J. Sty  ego i A. Zajkowskiego na podstawie obrazów olejnych znajduj cych 

229. W. Gerson. Widoki Warszawy (20 litogra  i barwnych). 1852. 
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si  w  najbogatszych zbiorach polskich. Poza portretami i pami tkami po Janie III, pokazano m.in. 
zamki i pa ace zwi zane z osob  króla (Olesko, Podhorce, ó kiew, Wilanów), a tak e plan batalii 
pod Wiedniem, scen  bitewn  i zdobyte trofea. Przed k. tyt. portret konny króla wykonany przez J. Sty-
 ego na podstawie sztychu Karola de la Haye. Na ko cu kilka portretów mniej znanych uczestników 

wypraw Sobieskiego, nigdy wcze niej niesztychowanych (J. ckiego, J. Gorze skiego, Z. Zbierz-
chowskiego i in.). Oprawa: p sk z t oczeniami i z oceniami, na licach t oczona dekoracyjna bordiura 
(piecz tka introligatora z Odessy). Zachowane ok . broszurowe. Nieaktualne ekslibrisy i piecz tki 
w asno ciowe. Przetarcia i niewielkie ubytki grzbietu i rogów opr., rdzawe plamki. Stan ogólny dobry.
Lit.: A. Banach, Polska ksi ka ilustrowana, poz. 790.

 – „ piewy historyczne” Niemcewicza – 

 231. [Niemcewicz Julian Ursyn]. Forster Charles. La vieille Pologne. Album historique 
et poétique, composé de chants et légendes imités du polonais, ou composés par 
les plus célèbres poètes français. Paris (Pary ) 1836. Firmin Didot et al., s. XXVI, 
27-266, 33, [1], tabl. ryc. 36 (litogra  e), 33 cm, opr. wspó cz., p sk. 3600,-
Wst p i komentarz historyczny opracowa  Charles Forster. Wielka, pi knie ilustrowana francuska edycja 
„ piewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza (1757-1841), poety, powie ciopisarza, dzia acza 
spo ecznego i niepodleg o ciowego. „ piewy historyczne” by y najg o niejszym dzie em autora, jak 
równie  jedn  z najpopularniejszych polskich ksi ek XIX w. Powsta y na zamówienie Towarzystwa 
Przyjació  Nauk. W poetyckich pie niach Niemcewicz przedstawi  w sposób wyidealizowany najwa -
niejsze momenty i postaci z historii Polski (przede wszystkim w adców). We francuskiej edycji znalaz y 
si  poetyckie przek ady i utwory parafrazuj ce poszczególne pie ni polskiego orygina u, autorstwa 
wybitnych francuskich twórców okresu, m.in. A. Dumasa ojca. Ozdob  dzie a jest 36 litografowanych 
ilustracji wykonanych wg prac m.in.: W adys awa Oleszczy skiego (1807-1866), polskiego rze biarza, 
medaliera i gra  ka; Sebastiana Norblina (1796-1884), syna Jana Piotra. Wydanie drugie (pierwsze 
ukaza o si  w 1833 r.), w którym usuni to nazwisko Niemcewicza z karty tytu owej! Wspó czesna 
oprawa artystyczna wykonana w introligatorni Librarium (sygnowana nalepk ): br zowy p sk, z t ocz. 
i zdobieniami na grzbiecie. Na licach i wyklejkach pap. marm. Za ó cenia papieru, lad zalania górnego 
marginesu kilkudziesi ciu kart, na kilkunastu kartach ubytek pap. (uzupe niony), poza tym stan dobry. 

230. J. oski. Jan Sobieski. 1883. 231. J. U. Niemcewicz. piewy historyczne. 1836.
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 232. Piwarski Jan Feliks. Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe 
z ubieg ych czasów obejmuj ce typy ludowe warszawskie i postronne... Warszawa 
1855-1859. Ok adka (litogra  a), karta tyt. (litogra  a), tablic ryc. 20 (winno by  24, 
19 litogra  i tonowanych, 1 miedzioryt), 50 cm, opr. wspó cz. p sk. 12 000,-
Jedno z najwa niejszych dzie  w dorobku Jana Feliksa Piwarskiego (1794-1859), gra  ka, malarza, 
pedagoga. Artysta pe ni  obowi zki kustosza Gabinetu Rycin przy Uniwersytecie Warszawskim; na-
le a  do pionierów techniki litogra  i w Polsce, osi gaj c w tej technice doskona o  wysoko cenion  
przez wspó czesnych. Za jego najlepsze prace uwa a si  dwa albumy: „Album cynkogra  czno-ry-
sunkowe warszawskie” z 1841 r. oraz prezentowany „Kram malowniczy”, stanowi ce do dzi  cenne 
ród o do ikonogra  i Warszawy po owy XIX w. Album zawiera sceny z ycia codziennego miasta 

oraz charakterystyczne typy jego mieszka ców. Szczególne miejsce w tej galerii zajmuj  ydzi – 
rzemie lnicy, handlarze, antykwariusze. Na ok adce ukazany malowniczy „Dawny Pociejów” (okolice 
ratusza i ul. Senatorskiej, gdzie mie ci  si  „ca y handel ydowski”). Litogra  e odbite w Cynkogra  i 
Banku Polskiego, zak adzie M. Fajansa, A. Pecqa, A. F. Dietricha oraz w Berlinie. Wszystkie prace 
sygnowane na kamieniu oraz suchym t okiem autorskim. Brak plansz nr 1 i 2 z zeszytu 3 oraz plansz 
nr 2 i 6 z zeszytu 4. Po konserwacji. Rzadkie.
Lit.: I. Tessaro-Kosimowa, Warszawa w starych albumach, Warszawa 1978, s. 65-68, poz. 243-266.
(Patrz tablica XVII)

WIEK XX

 233. Czerma ski Zdzis aw. Józef Pi sudski w 13 planszach. Warszawa 1935. Wydaw-
nictwo J. Przeworskiego, k. [2], tabl. ilustr. 13, 67 cm, opr. wyd. karton. 900,-
Teka po wi cona yciu Marsza ka Józefa Pi sudskiego, zawieraj ca prace autorstwa popularnego 
w okresie mi dzywojennym rysownika i karykaturzysty Zdzis awa Czerma skiego (1901-1970), o nie-
rza Legionów, ucznia K. Sichulskiego i F. Legéra w Pary u. Zawiera: Szkic portretowy (1935); Pasjans 
(1931); Na Wawelu (1928); W okopach (1914); Sulejówek (1925); W Pary u (1921); Z Beliniakami 
(1915); 19 Marca. Laurka; Pierwszy Marsza ek Polski (1921); Rewja (1934); Studjum portretowe 

232. J. F. Piwarski. Kram malowniczy. 234. L. Gottlieb. Legiony Polskie. 1936.
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(1928); W Alejach Ujazdowskich (1934); W Krakowie (1933). Plansze wykonane technik  foto-o  se-
tow  w Zak adach Gra  cznych Straszewiczów w Warszawie. Na pierwszej planszy faksymile wpisu 
marsza ka Rydza- mig ego. Rysunki Czerma skiego zaprezentowano po mierci Pi sudskiego na wy-
stawie w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie we wrze niu 1935 r., pod protektoratem Edwarda 
Rydza- mig ego. Ok adka reperowana, stan plansz dobry.

 234. [Gottlieb Leopold]. Legiony Polskie. 22 litogra  e barwne Leopolda Gottlieba 
o nierza I Brygady L.P. Wspomnienie: J. Kaden-Bandrowski Akademik Literatury. 

Synteza twórczo ci: Jan Kleczy ski. Warszawa 1936. G ówna Ksi garnia Wojsko-
wa, s. [6], 9, [2], tabl. ryc. 22 (litogra  e barwne), folio, teka wyd. z warsztatu 
B. Zjawi skiego, p sk z t ocz. i z ocon  tytulatur . 12 000,-
Egzemplarz nr 17. Jeden z 50 wydanych na grubym papierze japo skim! Teka zawiera 22 lito-
gra  e barwne, sygnowane na kamieniu, rednio o wym. 45 x 33 cm, wklejone wydawniczo w papie-
rowe passe-partout: Wódz [Józef Pi sudski], Szef – K. Sosnkowski, E. Rydz- mig y, L. Berbecki, 
W. Belina-Pra mowski, J. Haller, B. Roja, Na posterunku, Obserwatorzy, W pe nym rynsztunku, 
W marszu, Pionier, Raport, Ordynans konny, Na placówce, Ma y dobosz, Ostatni strza , W drodze 
do okopu, Mandolinista, Po egnanie, pij kolego w ciemnym grobie, Cmentarz bohaterów. Autorem 
prac jest Leopold Gottlieb (1879-1934), malarz i gra  k, w latach 1914-1918 s u cy w I Brygadzie 
Legionów. Artysta studiowa  w krakowskiej ASP, nast pnie w Monachium. Od 1904 r. mieszka  na 
sta e w Pary u, stale utrzymuj c kontakt z krakowskim rodowiskiem artystycznym. Poza malarstwem 
zajmowa  si  tak e litogra  . W czasie s u by w Legionach powsta y jego najbardziej znane gra  ki oraz 
rysunki, stanowi ce cenny dokument historyczny z walk tego okresu. Poza licznymi portretami, zarówno 
dowódców, jak i zwyk ych o nierzy, tworzy  tak e szkice uwieczniaj ce codziennie ycie w okopach. 
Teka Legionów ukaza a si  po raz pierwszy w 1916 r. w Zurychu. Ponownie wydano j  w 1936 r., 
z tekstem w opracowaniu gra  cznym atelier Girs – Barcz (z tego wydania pochodzi prezentowany tu 
egzemplarz). Tekst zawiera wspomnienie Juliusza Kaden-Bandrowskiego, pisarza, o  cera Legionów, 
adiutanta Marsza ka Pi sudskiego, artyku  krytyka sztuki Jana Kleczy skiego, a tak e spis litogra  i. 
Oprawa wykonana w Zak adach Introligatorskich Boles awa Zjawi skiego w Warszawie (na licu teki 
z ocony napis: „Legiony Polskie” oraz t oczony Orze ek legionowy). Stan bardzo dobry. Rzadkie.
Lit.: M. Gro ska, Gra  ka w ksi ce, tece i albumie, s. 230, poz. 221.
(Patrz tablica XVII)

 235. Gumowski Jan Kanty. Kraków. Zeszyt 1. Kraków 1929. Odbito w Litogra  i 
Fr. Zieli skiego i Sp., tabl. ryc. 6 (litogra  e barwne), 47 cm, opr. wyd. teka 
karton. 900,- 
Kompletna teka zawieraj ca 6 plansz z litogra  ami barwnymi sygnowanymi na kamieniu, przedsta-
wiaj cymi widoki najwa niejszych zabytków Krakowa: wie e Wawelu, katedra w. Stanis awa, ko ció  
Mariacki, Brama Floria ska, Sukiennice, g owa Chrystusa Ukrzy owanego z ko cio a Mariackiego. Jan 
Kanty Gumowski (1883-1946), malarz, gra  k i rysownik, wykszta cony w krakowskiej ASP, w Pary u, 
Monachium i we W oszech. W czasie I wojny wiatowej walczy  w I Brygadzie Legionów, po wojnie 
zwi za  si  z Krakowem. G ównym tematem jego twórczo ci by a architektura, od 1915 r. zacz  wy-
dawa  teki po wi cone zabytkom Polski. Planowany drugi zeszyt nigdy si  nie ukaza . Uszkodzenia 
teki (po konserwacji), stan plansz dobry. 
Lit.: M. Gro ska, Gra  ka w ksi ce, tece i albumie, Wroc aw 1994 r., poz. 228, s. 232

 236. Kasprowicz Jan. Taniec zbójnicki. Cztery plansze, inicja y, zako czenia i ok adk  
wykona  w drzeworycie W adys aw Skoczylas. Warszawa – Kraków 1929. Wyd. 
J. Mortkowicza, s. [8], 32, [6], tabl. ryc. 4 (drzeworyty, w tym 2 rozk adane), 
inicja y i  naliki w drzeworycie, 31,5 cm, opr. wyd. brosz. 2400,-
Egzemplarz nr 29, t oczony na r cznie czerpanym papierze d browickim, z puli 200 (wydano 

cznie w nak adzie 1200 egzemplarzy). Poemat Jana Kasprowicza (1860-1926), jednego z czo owych 
poetów M odej Polski, wielkiego mi o nika Tatr. Pi kne typogra  cznie dzie o ozdobione czterema ca o-
stronicowymi drzeworytami W adys awa Skoczylasa, nale cymi do najs ynniejszych prac tego 
artysty. W adys aw Skoczylas (1863-1934), inicjator nowoczesnego drzeworytu w Polsce, zwolennik 
sztuki narodowej. Ksi ka zawiera nast puj ce drzeworyty: W murowanej piwnicy (15 x 21 cm); Po-
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chód zbójników (21 x 28 cm); Scena mi osna (16,5 x 22,5 cm); Zbójnicy pod zamkiem (20,5 x 25 cm) 
oraz pi  du ych inicja ów (6 x 6 cm) i cztery zako czenia (9,5 x 10,5 cm). Sk adki luzem. Niewielkie 
zabrudzenia i uszkodzenia ok adek broszurowych, drobne plamki na kilku kartach, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Gro ska, Gra  ka w tece, ksi ce i albumie, poz. 505.
(Patrz tablica XVII)

 237. Wilder Hieronim. Gra  ka. Drzeworyt, miedzioryt, litogra  a. Wskazówki dla bibliote-
karzy i mi o ników sztuki. 37 ilustracyj, z tych 2 oryg. drzeworyty J. Holewi skiego 
i W . Skoczylasa oraz 2 autolitografje L. Wyczó kowskiego. Lwów 1922. Ksi garnia 
Wydawnicza H. Altenberga, s. 87, tabl. ilustr. 37 (w tym 2 oryg. drzeworyty 
i 2 litogra  e), 28 cm, opr. wspó cz. p sk z t ocz., zach. lico ok . wyd. 700,- 
Pierwszy w literaturze polskiej podr cznik po wi cony technikom gra  cznym, napisany przez Hieronima 
Wildera (1876-1941), historyka sztuki i najwybitniejszego antykwariusza polskiego XX w. Do 1906 r. 
Wilder pracowa  w Bibliotece Krasi skich jako kierownik dzia u gra  ki i rycin, w latach 1906-1932 
prowadzi  w Warszawie s ynny antykwariat, w którym zajmowa  si  przede wszystkim dzia em rycin. 
W pracy „Gra  ka” omawia najwa niejsze techniki gra  czne (m.in.: drzeworyt, drzeworyt japo ski, 
miedzioryt, staloryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, litogra  a), wskazuje ich cechy i ró nice. Ka da 
technika zilustrowana jest rycin . W ród ilustracji znajduj  si  2 autolitogra  e Leona Wyczó kowskie-
go oraz 2 oryginalne drzeworyty W adys awa Skoczylasa i Józefa Holewi skiego. Praca zawiera 
tak e bibliogra  , polsko-francusko-niemiecko-angielski s owniczek gra  czny oraz wiele praktycznych 
porad dotycz cych kolekcjonowania gra  ki. Oprawa w jasnobr zowy pó skórek, na grzbiecie t oczona 
tytulatura oraz motywy geometryczno-kwiatowe, powtórzone równie  na skórze nachodz cej na lico 
oprawy, na ok adzinach papier marmurkowy. Stan bardzo dobry.

236. J. Kasprowicz. Taniec zbójnicki. 1929.
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 238. [Zakopane] – Sanatorium dla chorych piersiowych pod kierunkiem Dra K. D uskie-
go w Zakopanem [Sanatorium pour maladies de poitrine. Directeur Dr K. D uski 
à Zakopane]. Kraków, 1914; 101 x 71 cm. 12 000,-
Plakat sygnowany „Foltz”, odbity w Artystycznej Litogra  i Karola Kranikowskiego w Krakowie (zak adzie 
dzia aj cym na prze omie XIX i XX w., znanym z wydawnictw patriotycznych). Plakat projektu Piotra 
Stachiewicza (1858-1938), malarza i ilustratora krakowskiego (ucznia Matejki), który zajmowa  si  
tak e gra  k  u ytkow  i plakatem (jego pierwszy plakat powsta  w 1894 r. na Powszechn  Wystaw  
Krajow ). Artysta zas yn  dzi ki obrazom religijnym oraz ilustracjom do ksi ek, np. „Quo vadis” 
i Trylogii Henryka Sienkiewicza. Plakat reklamuj cy s ynne sanatorium przeciwgru licze w Ko-

cielisku, otwarte w 1902 r. z inicjatywy Kazimierza D uskiego (1855-1930), lekarza, dzia acza 
niepodleg o ciowego, jednej z najwa niejszych postaci Zakopanego. Budow  sanatorium wspiera a 
Maria Sk odowska-Curie, szwagierka D uskiego. Na odwrocie piecz tka kolekcjonerska i zapisany od-
r cznie numer. lad sk adania po rodku, nieznaczne uszkodzenia kraw dzi oraz powierzchni plakatu, 
poza tym stan dobry. Wersja francuska jednego z najwcze niejszych i najwa niejszych polskich 
plakatów. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. A. Szablowska, Plakat polski w Bibliotece Polskiej w Pary u, Warszawa 2011, s. 76, poz. 6 
(wersja polska; tu datowanie 1902)

 239.  [Krynica] – Narciarskie Mistrzostwa Krynicy 12 – 13 luty 1927. Kraków, b.r. (1927); 
95 x 63,5 cm. 7000,-
Plakat sportowy sygnowany: „Proj. A. muda – Kraków” – Alfred muda (1897-1966), malarz i gra  k 
krakowski, ucze  J. Meho  era, w latach mi dzywojennych projektuj cy plakaty, a tak e porcelan  
w mielowie. Plakat reklamuj cy konkurs skoków narciarskich w Krynicy, jeszcze na skoczni pro-
wizorycznej, przed wybudowaniem najwi kszej w ówczesnej Polsce nowej skoczni. Po konserwacji 
(zdublowany na p ótnie), drobne ubytki pap. marginesów oraz przedarcia (podklejone). Rzadkie.
Lit.: Plakaty w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie, s. 260, ilustr. 

 240.  [Wis a] – Basen k pielowy w Wi le. Cieszyn, b.r. (po 1934); 63 x 46 cm. 5500,-
Litogra  a barwna, niesygnowana, na dolnym marginesie: „Artyst. Zak ad Litogra  czny H. Nowaka 
Nast. w Cieszynie”. Nowoczesny w formie plakat reklamuj cy basen k pielowy w Wi le, zbudowany 
w latach 1931-1935. Obok basenu z wie  do skoków w 1934 r. wzniesiono widoczn  na plakacie 
kawiarni  i szatni  dla hokeistów – budynki uznawane za jedne z najciekawszych realizacji pol-
skiego modernizmu. Poza tymi obiektami w Parku K pielowym znajdowa y si  tak e korty tenisowe 
(zim  lodowiska) i tor hokejowy. Plakat zdublowany na p ótnie, po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.

 241. [S awsko] – S awsko. Wyci g saniowy na Kiczerk  otwarty. Warszawa, 1938; 
100 x 61,5 cm. 7500,-
Plakat turystyczny sygnowany: „Osiecki – 38” – Stefan Osiecki (1902-1977), taternik, alpinista, nar-
ciarz, gra  k i  lmowiec, wykszta cony na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, cz onek 
KAGR, laureat wielu nagród za plakaty w latach 30. XX w., po wojnie na emigracji. Plakat odbity 
w Litogra  i Artystycznej W. G ówczewskiego w Warszawie, reklamuj cy drugi wzniesiony w Rze-
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czypospolitej wyci g saniowy (dawny rodzaj kolei linowej), dzia aj cy tylko jeden sezon 1938/1939. 
Wzniesiony w S awsku (w województwie stanis awowskim, powiecie stryjskim), nazywanym przed 
wojn  Zakopanem wschodnich Bieszczadów. Po konserwacji (zdublowany na bibu ce, przedarcia 
podklejone). Rzadkie.

239. A. muda. Plakat turystyczny. 1927.

240. Plakat turystyczny. Po 1934.

 241. S. Osiecki. Plakat turystyczny. 1938.
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 242. [Kraków] – Kraków i jego zabytki (zespó  29 fotogra  i). I. Krieger. Lata 70. 
XIX w. 2400,-
29 czarno-bia ych fotogra  i o wym. ok. 13 x 9,5 (naklejonych na karton  rmowy 15 x 11)
Ignacy (Izaak) Krieger (1817-1889), znany fotograf krakowski, od 1860 r. w a ciciel zak adu fotogra-
 cznego na rogu Rynku G ównego i ulicy wi tego Jana. Jego prace, dokumentuj ce miasto i jego 
mieszka ców, do dzi  stanowi  cenne ród o wiedzy o codziennym yciu II po owy XIX w. Oferowany 
zespó  obejmuje m.in. widoki: Kurzej Stopki na Wawelu, o tarzy i nagrobków królewskich w kate-
drze, ko cio ów (dominikanów, franciszkanów, Na Ska ce, w. Piotra i Paw a, karmelitanek bosych 
na Weso ej i norbertanek na Zwierzy cu), Barbakanu, murów miejskich i Plant, Collegium Maius. 
Fotogra  e wykonane w latach 70. XIX w., naklejone na kartoniki  rmowe z nadrukiem na odwrocie: 
„I. Krieger Fotograf w Krakowie...”. Na odwrocie dawne zapiski piórem. Kartoniki nieco przyci te (bez 
szkody dla fotogra  i), poza tym stan dobry. Rzadkie, wczesne prace Kriegera (zw aszcza w tak 
dobrym stanie).
(Patrz tablica XIX)

 243. [Kraków] – Kraków i jego zabytki (zespó  10 fotogra  i). I. Krieger. Lata 70.-80. 
XIX w. 2000,-
Zespó  10 fotogra  i czarno-bia ych; rednio o wym. 24 x 20 (naklejone na kartony  rmowe 26 x 21)
Zespó  fotogra  i ukazuj cych Kraków i jego zabytki, m.in.: Wawel (katedra, o tarz g ówny, Kurza 
Stopka, panorama od Wis y, widok od obecnego Placu na Groblach), ko ció  Mariacki i Sukiennice, 
o tarz Wita Stwosza, wn trze Biblioteki Jagiello skiej, Collegium Maius. Fotogra  e naklejone na kar-
ton z nadrukiem: „Fotografowa  z natury I. Krieger w Krakowie”. Powsta y z negatywów wykonanych 
w latach 70. i 80. XIX w. przez Ignacego Kriegera (1817-1889), który od 1860 r. mia  w Krakowie 
zak ad fotogra  czny, do 1926 r. prowadzony przez jego rodzin . Zbiór wydany po mierci fotografa 
przez jego nast pców, syna Natana i córk  Amali . Na odwrocie dawne zapiski piórem. Kilka karto-
nów  rmowych nieco przyci tych (bez szkody dla fotogra  i), poza tym stan fotogra  i bardzo dobry. 
Rzadkie w takim zespole.
(Patrz tablica XIX)

 244. [Kraków] – Panorama miasta. II po owa XIX w. 500,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 23 x 30,8 (naklejona na karton z epoki 25 x 32,8)
Rozleg a panorama miasta, widzianego z Krzemionek Podgórskich. Na pierwszym planie zabudowa 
Podgórza, dalej Wis a oraz Wawel i ko cio y: Na Ska ce, Bo ego Cia a, w. Piotra i Paw a, Mariacki. 
Dobrej klasy, du a fotogra  a, niesygnowana, utrzymana w stylu prac Ignacego Kriegera z ok. 1880 r. 
Na odwrocie dawne zapiski piórem, poza tym stan dobry.

 245. [Warszawa] – Most Kierbedzia od strony praskiej. Lata 60./70. XIX w. 600,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 20,2 x 25,5 (naklejona na karton z epoki 22 x 27)
Widok pierwszego stalowego mostu w Warszawie (pierwszego sta ego od czasów króla Zygmunta Au-
gusta), wzniesionego w latach 1859-1864 wed ug projektu Stanis awa Kierbedzia (o  cjalnie nosz cego 



117FOTOGRAFIE. ALBUMY

242. I. Krieger. Kraków. Zespó  29 fotogra  i. Lata 70. XIX w. 

243. I. Krieger. Kraków (10 fot.). Lata 70.-80. XIX w.
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244. Panorama Krakowa. II po owa XIX w.

245. Warszawa. Most Kierbedzia. Lata 60.-70. XIX w.
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nazw  Aleksandryjski). Po drugiej stronie Wis y widoczna panorama miasta, z Zamkiem Królewskim 
i katedr . Uwag  zwraca g sta zabudowa nad rzek  oraz ogrody zamkowe. Na pierwszym planie 
wytyczona wraz z wzniesieniem przeprawy ulica Aleksandryjska (obecna Aleja Solidarno ci) oraz 
pozosta o ci po budowie. Du ego formatu, wczesna fotogra  a (by  mo e z lat 60./70. XIX w.), niesy-
gnowana. Na odwrocie dawne zapiski piórem, drobne zabrudzenia na negatywie, poza tym stan dobry.

 246. [Warszawa] – Katedra w. Jana Chrzciciela. II po owa XIX w. 500,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 21,2 x 25,5 (naklejona na karton z epoki 22 x 27)
Fotogra  a du ego formatu, ukazuj ca fasad  warszawskiej katedry, przebudowanej w stylu neogotyc-
kim w latach 30. XIX w. (a jeszcze sprzed kolejnej regotyzacji na pocz tku XX w.). Obok widoczny 
ko ció  Matki Boskiej askawej (patronki Warszawy) – jezuitów (z frontonem przebudowanym w 1837 r. 
dla pijarów, wyrzuconych przez w adze carskie z ulicy D ugiej). Wczesna fotogra  a warszawska, 
niesygnowana. Na odwrocie dawny zapisek piórem. Stan dobry.

 247. [Warszawa] – Pomnik Miko aja Kopernika. Lata 70. XIX w. (?) 500,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 24,6 x 20,5 (naklejona na karton z epoki 26,6 x 22,2)
Widok pomnika Miko aja Kopernika na Krakowskim Przedmie ciu, na tle Pa acu Staszica (jeszcze 
sprzed przebudowy lat 90. XIX w.) oraz Pa acu Zamoyskich (wówczas siedziby Zarz du In ynierii 
Warszawskiego Okr gu Wojennego, pa acu zapami tanego z wyrzucenia i spalenia mienia mieszka -
ców po zamachu na Fiodora Berga, w tym fortepianu Chopina). Pomnik d uta Bertela Thorvaldsena, 
ods oni ty w maju 1830 r., otoczony wówczas eliwnym ogrodzeniem. Fotogra  a niesygnowana, za-
pewne pochodz ca z lat 70. XIX w. Na odwrocie dawny zapisek piórem, zabrudzenia na negatywie, 
poza tym stan dobry. Rzadkie.

 248. [Warszawa] – Stacja G ówna Drogi elaznej w Warszawie. Zak ad J. Mieczkow-
skiego. Lata 70. XIX w. 800,- 
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 9,5 x 14,2 (naklejona na karton  rmowy 11 x 14,9)
Widok dworca Kolei Warszawsko-Wiede skiej, zbudowanego wed ug projektu Henryka Marconiego 
w 1844 r., w pobli u dzisiejszej stacji metra Centrum. Na odwrocie sygnatura zak adu fotogra  cznego 

248. Dworzec Kolei Warszawsko-Wiede skiej. J. Mieczkowski. Lata 70. XIX w.
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Jana Mieczkowskiego (1830-1889), najpopularniejszego fotografa warszawskiego lat 70. XIX w. 
By  laureatem licznych nagród na wystawach europejskich, a jego atelier s yn o z nowoczesnych 
rozwi za  oraz wielkiego rozmachu (zatrudnia  niemal 30 pracowników). Na odwrocie stempel Sk adu 
Rycin Karola Sommera (dzia aj cego w Warszawie od lat 70. XIX w. do wybuchu I wojny wiatowej) 
oraz zapiski piórem z epoki. Karton  rmowy przyci ty (bez szkody dla fotogra  i), poza tym stan dobry. 
Rzadkie.

 249. [Warszawa] – Teatr Letni w Ogrodzie Saskim. Zak ad J. Mieczkowskiego. 
Po 1870 r. 460,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 9,7 x 14,2 (naklejona na karton  rmowy 11 x 14,8)
Widok Teatru Letniego w Ogrodzie Saskim, wzniesionego w 1870 r., obecnie nieistniej cego (to tu 
w 1902 r. mia y miejsce pierwsze projekcje  lmów Kazimierza Prószy skiego, pioniera polskiej 
kinematogra  i). Na odwrocie sygnatura zak adu fotogra  cznego Jana Mieczkowskiego (1830-1889), 
najpopularniejszego fotografa warszawskiego lat 70. XIX w. Na odwrocie zapiski piórem z epoki. Karton 
 rmowy przyci ty (bez szkody dla fotogra  i), poza tym stan dobry. Rzadkie.

 250. [Warszawa] – Pa ac na Wodzie w azienkach. Zak ad W. Twardzickiego. 
Po 1879 r. 400,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 10,8 x 14,5 (naklejona na karton  rmowy 11,5 x 14,7)
Widok fasady warszawskiego Pa acu na Wodzie w azienkach. Na odwrocie sygnatura zak adu foto-
gra  cznego Walerego (Waleriana) Twardzickiego (1838-1902), z adresem przy ul. Nieca ej 12 (gdzie 
fotograf dzia a  od ok. 1879 r. do ko ca wieku). Twardzicki, pracuj cy w Lublinie i Warszawie od ok. 
1865 r., uwa any by  przez wspó czesnych za jednego z najzdolniejszych fotografów. Zas yn  
przede wszystkim jako autor portretów (w ócz gów, domokr ców, przekupek). Jego widoki warszaw-
skie nale  do du ych rzadko ci. Na odwrocie stempel Sk adu Rycin Karola Sommera (dzia aj cego 
w Warszawie od lat 70. XIX w. do wybuchu I wojny wiatowej), poza tym opisy piórem z epoki po 
polsku i francusku. Karton  rmowy przyci ty po bokach, zabrudzenia na negatywie, poza tym stan 
dobry. Bardzo rzadkie.

 251. [Warszawa] – Katedra w. Jana Chrzciciela. Zak ad L. Fausta, Bratys awa. 
Po 1881 r. 200,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 14,5 x 9 (naklejona na karton  rmowy 15 x 11)
Fotogra  a litogra  i ukazuj cej fasad  warszawskiej bazyliki archikatedralnej w. Jana Chrzciciela, po 
neogotyckiej przebudowie wed ug projektu Adama Id kowskiego w latach 1836-1840. Na odwrocie 
sygnatura zak adu Ludwiga Fausta, dzia aj cego od 1871 r. w Pressburgu (ob. Bratys awa). Kartonik 
 rmowy nieco przyci ty w cz ci dolnej (bez szkody dla fotogra  i), poza tym stan dobry.

 252. [Wilno] – Panorama miasta. II po owa XIX w. 300,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 10 x 14 cm, naklejona na karton z epoki
Rozleg a panorama miasta z charakterystycznymi wie ami ko cio ów oraz wij c  si  rzek . Na odwro-
cie opis piórem z epoki: „Widok Wilna”. Nieznaczne zabrudzenia na odwrocie, poza tym stan dobry.

 253. [Wilno] – Panorama miasta. II po owa XIX w. 300,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 10 x 14 cm, naklejona na karton z epoki
Widok Wilna, z widocznymi wie ami ko cio ów (m.in. w. Piotra i Paw a). Na odwrocie opis piórem 
z epoki: „Widok Wilna”. Stan dobry.

 254. [Wilno] – Ko cio y: w. Anny i bernardynów. II po owa XIX w. 300,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 10 x 14 cm, naklejona na karton z epoki. 
Widok dwóch s ynnych wile skich ko cio ów gotyckich: ko cio a w. Anny, wzniesionego z funda-
cji Aleksandra Jagiello czyka, oraz ko cio a w. Franciszka i w. Bernardyna. Obok zbudowana 
w 1874 r. neogotycka dzwonnica. Na odwrocie b dny opis piórem z epoki: „Katedra Wile ska”. 
Stan dobry.
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252. Panorama Wilna. II po owa XIX w. 

254. Wile skie ko cio y. II po owa XIX w. 
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255. Ks. Aleksander Sapieha z ogierem „Kupidynkiem”. 1913.

255. Krasiczyn. Zespó  fotogra  i. Koniec XIX w.
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 255. [Krasiczyn – Sapiehowie] – Fotogra  e zamku w Krasiczynie oraz portrety 
Aleksandra ksi cia Sapiehy. Koniec XIX w. – 1913 r. 3600,-
Dwie czarno-bia e fotogra  e ksi cia Sapiehy: 17 x 23 (naklejone na karton  rmowy 29,5 x 35,5); 
osiem widoków zamku w Krasiczynie: ok. 14 x 24 (pl. 34 x 42), naklejone na kartony starej oprawy. 
Na dwóch fotogra  ach ksi  Aleksander Jozafat Sapieha herbu Lis (1888-1980), syn W adys awa 
Leona z Krasiczyna (1853-1920), najstarszego brata kardyna a Sapiehy, oraz El biety z Potulickich, 
w a ciciel maj tków Oleszyce i Mi ków na Podkarpaciu. Aleksander w czasie I wojny wiatowej by  
o nierzem Armii Polskiej we Francji (B kitnej Armii gen. Hallera), podczas wojny polsko-bolszewickiej 

walczy  jako lotnik (w walce straci  oko). W czasie II wojny wiatowej walczy  w szeregach brytyjskich si  
powietrznych, a jego dwaj synowie zgin li na wojnie. Poni ej fotogra  i odr czny wpis: „Aleksander 
Tarnów 20.XII.913”; na odwrocie odr czna dedykacja: „Kochany Stasiu! Przysy am Ci du e moje 
fotogra  e. Jest to mój ko  „Kupidynek”, ogier, który wiele wy cigów wygra , spodziewam si , e tak e 
na przysz y rok je wygra. Co robisz na wi ta? ycz  Ci weso ych wi t i Szcz liwego Nowego 
Roku Twój Aleks.” (oraz dopisek poni ej: „2 pu k u anów”). Obie fotogra  e sygnowane na tekturce 
 rmowej: „T. Mroczkowski Tarnów” – Tadeusz Mroczkowski (1863-1905), prowadz cy wraz z bratem 
Aleksandrem zak ad fotogra  czny w Tarnowie, dzia aj cy od ko ca XIX w. po okres mi dzywojenny 
(Sapiehowie byli wówczas w a cicielami Tarnowa, gdzie rezydowali w pa acu w Gumniskach). Na 
o miu fotogra  ach uwieczniono zamek i park w Krasiczynie, per  polskiego renesansu, wzniesiony 
na prze omie XVI i XVII w. dla Krasickich. Od po owy XIX w. zamek sta  si  w asno ci  Sapiehów, 
którzy dwukrotnie restaurowali rezydencj  – po po arze 1852 r. oraz zniszczeniach I wojny wiatowej. 
Szczególnie cenne s  trzy widoki wn trz zamkowych, wype nionych licznymi dzie ami sztuki (galeria 
obrazów, meble, srebra i porcelana). Zabrudzenia fotogra  i ksi cia Sapiehy (zw aszcza tej z dedy-
kacj ), zabrudzenia i drobne przedarcia kart, lady starej oprawy. Rzadki i cenny zbiór, zw aszcza 
dotycz cy wn trz, doszcz tnie zniszczonych podczas II wojny wiatowej.
(Patrz tablica XIX)

 256. [Warszawskie Towarzystwo Cyklistów] – Dwie fotogra  e sekcji gimnastycznej 
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Fot. Stanis aw Bogacki. Warszawa, 
przed 1914 r. 600,- 

256. S. Bogacki. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Przed 1914.
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Dwie fotogra  e czarno-bia e o wym. 16 x 22,5 (naklejone na karton z epoki 24,5 x 35) 
Fotogra  e przedstawiaj  sekcj  sportow  Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów podczas wicze  na 
warszawskich Dynasach, nieopodal ul. Obo nej. W tle siedziba Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów 
(nieistniej ca) oraz rotunda (obecnie zachowana jedynie w przyziemiu), wybudowana w 1896 r. dla 
s ynnej „Panoramy Tatr” (najwi kszego polskiego obrazu panoramicznego). W oddali m.in. budynki 
przy ul. Sewerynów i Obo nej. Suchy t ok na zdj ciach: „St. Bogacki Varsovie”. Na odwrocie piecz : 
„Stanis aw Bogacki Fotograf Warsz. Oddz. Cesarskiego Tow. Racjonal. Polowania oraz Warszawskiego 
Towarzystwa Cyklistów. Warszawa, Krak. Przedm. Nr 7 w pa acu Hr. Krasi skiego”. Stanis aw Bogacki, 
warszawski fotograf dzia aj cy od ko ca XIX w. do ok. 1935 r., stale wspó pracuj cy z Warszawskim 
Towarzystwem Cyklistów. Zabrudzenia kartonu, stan fotogra  i bardzo dobry.

 257. [Dzieci Warszawy] – Album. 21 Warszawski Pu k Piechoty. XV: 1918-1933. 
[Warszawa 1933]. Foto Forbert, k. [21], fot. [98], 24,5 x 34,5 cm, album z epoki, 
opr. p . z t ocz. z oc. 600,-
Album s ynnego warszawskiego 21 Pu ku Piechoty Wojska Polskiego, zwanego „Dzieci Warszawy”, 
stacjonuj cego w okresie mi dzywojennym na warszawskiej Cytadeli, autorstwa renomowanej 
sto ecznej  rmy fotogra  cznej. Album zawiera 87 portretów o  cerów pu ku (5,5 x 7,8 cm), w tym 
trzech dowódców: p k. Romualda urakowskiego, p k. Edwarda Dojan-Surówki i pp k. dypl. Zdzis awa 
Przyja kowskiego (pó niejszego genera a). W ród pozosta ych zdj  (formaty 9 x 18 – 13,5 x 8,5) 
m.in.: ceremonia wr czenia sztandaru Prezydenta Miasta Sto ecznego Warszawy, przegl d pu ku 
przez gen. Kazimierza Fabrycego oraz wizytacje pu ku przez misje japo skich i w oskich o  cerów. 
Do czono spis portretowanych o  cerów. Wszystkie zdj cia podpisane. Na pierwszej karcie suchy 
t ok z otem: „Foto Forbert, Warszawa, Wierzbowa 11”. Leon Forbert (1880-1938) by  fotografem, 
producentem  lmowym i za o ycielem studia  lmowego Leo-Film. Drobne otarcia naro ników, 
brak jednej fotogra  i, poza tym stan bardzo dobry. 

 258. [Kazimierz Dolny] – Zespó  3 fotogra  i. Lata 50. XX w. 1600,- 
Fotogra  e czarno-bia e; rednio o wym. 22,8 x 16,5 (naklejone na karton 35 x 24,5)
Niesygnowane fotogra  e przedstawiaj ce Kazimierz Dolny – panoram  miasta (z ko cio em farnym 
i will  Tadeusza Pruszkowskiego, na pierwszym planie drewniana zabudowa miasta), renesansowy 

257. Album warszawskiego 21 Pu ku Piechoty Wojska Polskiego. 1933.
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ko ció  farny oraz ko ció  Reformatów od ulicy Plebanki. Dobrej klasy fotogra  e nieznanego artysty. 
Zabrudzenia kartonu, poza tym stan dobry.

 259. Brandel Konrad (1838-1920) – „Album Fotogra  i z Obrazów Malarzy Polskich”. 
17 fotogra  i. 1876-1878 r. 600,-
17 fotogra  i w formacie gabinetowym, odbitki na papierze albuminowym z negatywów szklanych 
kolodionowych, na kartonach  rmowych; fotogra  e r. o wym. 8 x 11,5 (kartony 10,5 x 16)
Pionierskie na ziemiach polskich wydawnictwo – cykl fotogra  i z reprodukcjami dzie  wspó czesnych 
malarzy polskich. Seria wydawana by a w latach 1876-1882 przez ksi garni  Hermana Altenberga 
(1848-1885) i Maurycego Robitschka (Robiczka) w Warszawie. Wi kszo  fotogra  i w serii (w oferowa-
nej cz ci wszystkie) wykona  Konrad Brandel, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów II po owy 
XIX w. Wszystkie zdj cia opisane i numerowane, w ród autorów obrazów m.in.: Wojciech Gerson, Mak-
symilian Gierymski, Franciszek Kostrzewski, Tytus Maleszewski, Jan Matejko (5 prac), Józef Simmler. 
Fotogra  e wykonane zarówno z dzie  oryginalnych, jak i gra  k, publikowano w seriach po 14 odbitek, 
sprzedawano luzem lub w specjalnych teczkach. Ostatecznie ukaza o si  157 reprodukcji 50 malarzy 
(uznanych, a tak e debiutantów). Wydawnictwo to cieszy o si  du ym uznaniem, w ówczesnej prasie 
podkre lano zw aszcza jego pionierski charakter. Oferowany zbiór zawiera 15 kart opublikowanych 
w 1876 r. (nr od 2 do 25, bez ci g o ci) oraz 2 karty z 1878 r. (nr 58 i 69). Równomierne zabrudzenia 
i drobne uszkodzenia kraw dzi, karta nr 6 podklejona, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: wiat oczu e. Kolekcje fotogra  i w Muzeum Narodowym w Warszawie, katalog wystawy 2009, 
s. 183, poz. 400

 260. Hartwig Edward (1906-2003) – „W ochy – Wenecja”. 800,- 
Fotogra  a czarno-bia a; 15,5 x 22 cm
Sygnowana na odwrocie: „E. Hartwig”, stempel autorski oraz odr czny opis (tu datowanie: rok 2000). 
Edward Hartwig to jeden z najwybitniejszych polskich artystów fotogra  ków. W okresie mi dzywojennym 
zwi zany z Lublinem, nast pnie z Warszaw . Zas u ony dla rozwoju polskiej fotogra  i, wiele wystawia  
odnosz c sukcesy. Jego twórczo  stopniowo ewoluowa a w kierunku samoistnych dzie  na pograniczu 
malarstwa. Stan dobry, na odwrocie lady oprawy.

258. Kazimierz Dolny. 3 fotogra  e. Lata 50. XX w. 259. Obrazy malarzy polskich. 1876.
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 261. Hartwig Edward (1909-2003) – „Balet II”. 1968 r. 600,- 
Fotogra  a czarno-bia a; 17 x 22,8 cm
Na odwrocie stemple autorskie oraz opis d ugopisem. Edward Hartwig w swoim bogatym dorobku 
posiada  liczne zdj cia z ycia teatru i baletu, kiedy zafascynowany wiatem artystów sceny przez wiele 
lat dokumentowa  zarówno wa ne spektakle, jak i ycie zakulisowe. Drobne uszkodzenia, stan dobry.

261. E. Hartwig. Balet II. 1968.
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 262. Poniatowski Józef (1763-1813), ksi , wódz armii polskiej, marsza ek Cesar-
stwa. Miniatura. Wg J. Grassiego. XIX w. 28 000,- 
Miniatura (gwasz, tempera na ko ci); owal 8 x 6 cm, w dekoracyjnej, mosi nej ramce z epoki
Jeden z najpi kniejszych, najbardziej znanych i najcz ciej powtarzanych portretów ksi cia Józefa Po-
niatowskiego, jako ministra wojny i naczelnego wodza Ksi stwa Warszawskiego (z gwiazdami Orderów 
Legii Honorowej i Virtuti Militari). Miniatura powsta a wed ug obrazu Józefa Grassiego (1757-1838), 
malarza pracuj cego w Wiedniu, Warszawie (w latach 1792-1794) i Dre nie. Artysta, uznawany za jed-
nego z najwybitniejszych portrecistów arystokracji, w tym polskiej, ko ca XVIII w., kilkakrotnie malowa  
ksi cia Józefa. Konterfekt namalowany zosta  przez Grassiego wkrótce po 1813 r. Miniatura sygnowana 
„Isabey”. Jean Baptiste Isabey (?), ulubiony malarz cesarzowej Józe  ny. Stan bardzo dobry. Unikat.

 263. y ka staropolska. Koniec XVII w. 4000,-
Srebro z ocone; d ugo  18,5 cm, czerpak 5,8 x 6,5 cm
Srebrne, zdobione y ki w czasach sarmatyzmu by y jednym z wyznaczników statusu szlachcica. Na 
co dzie  pos ugiwano si  sztu cami blaszanymi, drewnianymi lub rogowymi, jednak ka dy szlachcic 
musia  mie  tak e y k  ze srebra. Od XVI w. mia y one charakterystyczny, okr g y, stosunkowo p aski 
czerpak oraz zdobione trzonki. Oferowana y ka powsta a w Europie centralnej (by  mo e w Polsce) 
w ko cu XVII w. Na trzonku zako czonym sterczyn  ryta skromna dekoracja. Na czerpaku nieczytelne 
znaki z otnika. Zarysowania i lady uszkodze  na czerpaku, patyna, poza tym stan dobry. 

 264. Guzy do stroju polskiego. XIX w. 600,-
Metal (srebro?); sze  sztuk – trzy kuliste o rednicy ok. 3 cm, trzy w formie pó kolistej o rednicy 
2,5 cm
Zespó  sze ciu guzów, by  mo e wyrobów bliskowschodnich, mog cych stanowi  element stroju pol-
skiego lub od wi tnego stroju ludowego. Trzy guzy w formie kopulastej, dekorowanych skr conymi 
puklami, ze znakami na trzonkach (zapewne imienne wytwórcy). Trzy pozosta e kuliste, jeden g adki, 
w formie makówki, dwa dekorowane skr conymi puklami, ze znakiem imiennym na trzonku. Wszystkie 
zwie czone rozetkami. lady patyny, drobne uszkodzenia, stan dobry.

 265. Sztu ce z herbem Wazów. II po owa XIX w. 1500,- 
Srebro z ocone; trzy sztuki: nó  (d ugo  17 cm), widelec (d ugo  15,5 cm), y ka (d ugo  16,5 cm, 
czerpak owalny 4 x 3 cm)
W sk ad zespo u wchodz : 1. y ka do cukru z migda owym czerpakiem; od spodu kartusz w labrach, 
z herbem Rzeczypospolitej, ze snopkiem Wazów po rodku. Na czerpaku cecha przypominaj ca po-
zna sk  cech  z po owy XVII w. oraz drugi znak z or em i trzema rozetami; 2. nó  do owoców; 
u nasady kartusz z or em (bez korony). Ponadto dwie cechy (nieczytelne); 3. widelec trójz bny; na 
zewn trznej stronie grawerunek rocaille’owy oraz znaki podobne do tych na no u. Od spodu kartusz 
z Pogoni  oraz dwa znaki fantazyjne. Sztu ce powsta y zapewne w nieokre lonym warsztacie gali-
cyjskim w ko cu XIX w. Przetarcia z ocenia, stan dobry.
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 266. [Na cz] – T ok piecz tny z herbem Na cz. 800,-
Br z grawerowany i z ocony; wysoko  7 cm, pole t oka 2 x 1,8 cm
T ok piecz tny z herbem Na cz, po bokach inicja y „KC”. Elegancki uchwyt w formie popiersia kobie-
cego. Herb Na cz by  rozpowszechniony w Koronie i na Litwie w ród rodzin równie  senatorskich. 
Drobne lady u ywania, patyna, stan dobry.

 267. Kubek – wazon. Warszawa, Karol Filip Malcz. Przed 1851 r. 1400,- 
Srebro próby 12, kute, wewn trz lady z oce ; wys. 11,5 cm, podstawa 8,5 x 9,5 cm
Rzadki rodzaj przedmiotu, nie wyst puj cy na rynku. Na spodzie próba srebra „12”, cecha imienna 
„Malcz”, znak warsztatu – kotwica w owalu, cecha: „W Warszawie”. Wazonik wykonany w zak adzie 
Karola Filipa Malcza (1797-1867), uznawanego za najwybitniejszego warszawskiego z otnika 
XIX w. Malcz od 1828 r. prowadzi  przy Krakowskim Przedmie ciu nowoczesny zak ad, zorganizo-
wany na wzór zachodni, gdzie sam projektowa , kierowa  sprawami artystycznymi i organizacyjnymi. 
Jego przedsi biorstwo, rozbudowywane i przekszta cane, przetrwa o do wybuchu II wojny wiatowej. 

lady patyny, stan dobry. 

262. Ksi  J. Poniatowski. Miniatura. Po 1813. 264. Guzy do stroju polskiego. XIX w.

263. y ka staropolska. Koniec XVII w.
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266. T ok piecz tny z herbem Na cz. 268. Krzy yk relikwiarzowy. II po . XIX w.

265. Sztu ce z herbem Wazów. 269. w. Stanis aw Kostka. XIX w.
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 268. Relikwiarzyk w formie krzy yka. II po owa XIX w. 800,-
Krzy yk z uszkiem do zawieszenia (z dwóch rodzajów drewna) o wym. 7 x 4 cm (grubo  1 cm); etui 
srebrne próby 84, 8 x 4,5 cm (grubo ci 1 cm), z uszkiem do zawieszenia
Krzy yk drewniany – enkolpion (krzy yk relikwiarzowy). Na awersie p askorze biona posta  Chrystusa 
Ukrzy owanego, ponad którym Oko Opatrzno ci, poni ej Wzgórze Czaszki, w tle wici ro linne. Na 
rewersie modl ca si  Matka Boska, ponad ni  Go bica Ducha wi tego, dooko a wici ro linne. Z bo-
ków krzy yka pozostawione puste miejsca (cz ciowo zape nione innym rodzajem drewna). Krzy yk 
umieszczony w wi kszym krzy yku wykonanym ze srebra (próba srebra 84, pochodz ca z II po owy 
XIX w. oraz imiennik z otnika – WAP). Na wieczku skromny wizerunek Ukrzy owanego oraz Oko 
Opatrzno ci. Relikwiarzyk noszony przez chrze cijan na piersiach, kryj cy relikwie lub cytaty z Pisma 

wi tego. Szczególnie popularny na wschodzie, by  cz sto pami tk  wa nych wydarze  religijnych, 
np. chrztu lub pielgrzymki. Umieszczenie na odwrocie postaci Maryi nawi zuje do testamentu z Krzy a, 
kiedy Chrystus uczyni  swoj  Matk  ucieczk  grzeszników (tego typu krzy yki noszone by y przez 
bractwa maryjne). Drobne ubytki i uszkodzenia drewna, lady patyny na srebrze (zapewne ubytki 
dwóch elementów dekoracji).

 269. Wizerunek w. Stanis awa Kostki odbity na jedwabiu. XIX w. (?) 900,-
Miedzioryt (?) na jedwabiu (podszytym cienkim, lnianym p ótnem i obszytym bordiur  ze z otog owiu); 
15 x 10 (ca o  37 x 28)
Przedstawienie wi tego Stanis awa Kostki (1550-1568), patrona Polski i Litwy, patrona Warszawy, 
a tak e m odzie y i studentów; to jego wstawiennictwu przypisywano zwyci stwa w bitwach pod 
Chocimiem (1621 r.) i Beresteczkiem (1651 r.). Stanis aw Kostka beaty  kowany w 1604 r., kanoni-
zowany w 1726 r., by  jednym z najpowszechniej czczonych wi tych w XVIII w. Ukazany w ca ej 
postaci, w habicie zakonu Jezuitów, stoj cy z Dzieci tkiem Jezus na r ce. Poni ej poetycki dwuwiersz 
w j zyku aci skim. Niesygnowany, odbity na jedwabiu. Rzadkie ikonogra  cznie przedstawienie, by  
mo e pami tka pielgrzymki do miejsca kultu wi tego. Zabrudzenia i lady zalania tkaniny, drobne 
dziurki i przetarcia p ótna lnianego, lady sk adania. Rzadkie.

 270. [Adam Mickiewicz] – Medalik – pami tka ods oni cia pomnika Mickiewicza 
w Warszawie w setn  rocznic  jego urodzin. 1898 r. 150,-

267. Kubek – wazonik. K. F. Malcz. Przed 1851. 271. Kieliszek z Or em. XIX/XX w.
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Srebro próby 84; 3 x 2 cm
Medalik w kszta cie neorokokowego kartusza. Na awersie popiersie Mickiewicza i napis: „Adam Mic-
kiewicz 1798-1898”. Na rewersie wizerunek warszawskiego pomnika i napis: „Adamowi Mickiewiczowi 
Rodacy”. Znaki z otnicze: próba srebra 84, znak miejski Moskwy oraz imienny z otnika (cyrylic ). Po-
ni ej popiersia poety inicja  „W.O.”. Uszko do zawieszenia. Drobne lady patyny, przetarcie rewersu, 
poza tym stan dobry.

 271. [Bo e zbaw Polsk ] – Kieliszek z wizerunkiem Or a. XIX/XX w. 500,-
Srebro próby 3; wysoko  4,8 cm, rednica 3,5 cm
Na dnie znak probierczy z terenu zaboru austriackiego (u ywany po 1872 r.) oraz cecha imienna 
z otnika „AP”. Na korpusie grawerowana dekoracja – Orze  (z herbem Lwowa) oraz napis „Bo e zbaw 
Polsk ” na wst dze. Drobne zabrudzenia, patyna, stan dobry.

 272. [II Rzeczpospolita] – Trzy medaliony z portretami: Gabriela Narutowicza, 
Józefa Pi sudskiego i Stanis awa Wojciechowskiego. A. Tyblewski. Lata 20. 
XX w. 360,-
Cynk – odlew; medaliony z uszkiem do zawieszenia, o rednicy 8,5 cm
Trzy medaliony z portretami wybitnych polityków II Rzeczypospolitej: pierwszego prezydenta RP Ga-
briela Narutowicza, Marsza ka Józefa Pi sudskiego (z 1927 r.) oraz prezydenta Stanis awa Wojcie-
chowskiego (z 1922 r.). Dwa medaliony sygnowane przez Andrzeja Tyblewskiego (1882-1945), 
br zownika i cyzelera dzia aj cego od 1909 r., w latach 1927-1944 prowadz cego w Warszawie 
pracowni  artystyczno-cyzelersk . Medaliony pochodz  z serii portretów wykonywanej przez jego 
pracowni  w latach 1922-1931 (patrz: M. Dubrowska, Medaliony i plakiety. Katalog zbiorów Muzeum 
Historycznego M. St. Warszawy, 2005, s. 33). Drobne uszkodzenia i zabrudzenia, stan dobry.

 273. [Matka Boska Ostrobramska] – Ryngraf z Or em. Warszawa, lata 30. 
XX w. 260,-

273. Ryngraf z Matk  Bosk  Ostrobramsk . 274. 13 Pu k U anów Wile skich.
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Srebro próby 3; 8,5 x 7,5 cm
Srebrny ryngraf patriotyczny z na o onym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz grawerowa-
nym Or em w koronie. Na odwrocie znaki warszawskiej probierni oraz imienne z otnika „MG”. lady 
patyny, wtórny a cuszek do zawieszenia, poza tym stan dobry.

 274. [13 Pu k U anów Wile skich] – Ryngraf z Or em i Matk  Bosk  Ostro-
bramsk . 500,-
Srebro próby 800; 7 x 6 cm
Srebrny ryngraf patriotyczny z na o on , pó plastyczn  dekoracj  – Or em w koronie oraz wizerun-
kiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na odwrocie grawerowany tekst: „13 Pu k U anów Wile skich 
27.XII.1918 r.”. 13 Pu k U anów Wile skich (pierwotnie 1 pu k, numer 13 nadano mu po wcieleniu 
do Wojska Polskiego) sformowany zosta  27 grudnia 1918 r. w maj tku Po pieszka pod Wilnem, 
z oddzia ów konnych Samoobrony Litwy i Bia orusi. Walczy  podczas wojny polsko-bolszewickiej, od 
1922 r. stacjonowa  w Nowej Wilejce. lady patyny, zabrudzenia, stan dobry.

 275. Papiero nica m ska (o  cerska). Rosja, XIX/XX w. 2400,-
Srebro próby 84, z ocenia, emalia (czerwona, niebieska, czarna), kamienie pó szlachetne; 10,5 x 
7 x 1 cm
Srebrna papiero nica m ska zdobiona licznymi aplikacjami: herbem (wykonanym w emalii), z oconymi 
inicja ami oraz faksymiliami podpisów (cyrylic ), guzikiem z rosyjskiego munduru, zdobion  niello szabl  
oraz dwoma kamieniami pó szlachetnymi. Wewn trz z ocona; rosyjskie próby srebra (84) z okresu 
1896-1906 oraz imiennik z otnika. lady patyny, poza tym stan dobry.

 276. Zegarek kieszonkowy. Firma Patek, Philippe i Spó ka w Genewie. 
1913 r. 19 000,-
Z oto ó te 18 karatowe; tarcza o rednicy 4,5 cm. 
Zegarek kieszonkowy w podwójnej, odkrytej z otej kopercie. Tarcza emaliowana, zaszklona, z podzia k  
godzinow  oznaczon  cyframi arabskimi. Numer referencyjny 280.588, mechanizm numer 176.741. 
Mechanizm Breguet. Sygnowany na tarczy: Patek Philippe et Cie, Geneve. Do czono certy  kat au-
tentyczno ci z such  piecz ci  (w j zyku angielskim), dat. w Genewie 7 czerwca 2011 r., z informacj  
o wyprodukowaniu zegarka w 1913 r. i sprzeda y 30 pa dziernika 1914 r. Urodzony w Polsce w 1812 r. 
Antoni Patek zmuszony zosta  do opuszczenia kraju po upadku powstania listopadowego. W 1839 r. 
za o y  w Genewie zak ad zegarmistrzowski z genialnym Franciszkiem Czapkiem (1811-1895), Pola-
kiem pochodzenia czeskiego. W 1851 r. powsta a  rma Patek Philippe, znana do dzi  z najdro szych 
i najlepszych na wiecie zegarków. Stan bardzo dobry.

275. Srebrna papiero nica o  cerska. XIX/XX w. 276. Patek, Philippe i Spó ka. 1913.
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 277. [Genera  Kazimierz Sawicki] – Rze ba „Zwyci zca” C. Chojnowskiego z dedy-
kacj  dla genera a K. Sawickiego. 1938 r. 7000,-
Br z (odlewanie, patynowanie, groszkowanie); wys. 53 cm (ca o ), postument 17 x 13,5 x 13,5 cm; 
wys. rze by 36 cm
Na podstawie tabliczka z grawerowan  dedykacj : „Panu gen. bryg. Kazimierzowi Sawickiemu z okazji 
obj cia funkcji dyrektora Pa stwowego Urz du WF i PW z yczeniami sukcesów kierownicy okr -
gowych urz dów WF i PW W-wa 26 II 1938”. Kazimierz Sawicki (1888-1971), genera  brygady 
WP, komendant Obszaru Lwów AK, minister bez teki w rz dzie RP na uchod stwie, odznaczony 
Orderem Virtuti Militari. W lutym 1938 r. zosta  powo any na funkcj  dyrektora Pa stwowego Urz du 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie. By a to instytucja utworzona 
w 1927 r. z inicjatywy Marsza ka Pi sudskiego. Rze ba sygnowana na podstawie: „C. Chojnowski”. 
Czes aw Chojnowski (zm. 1953), br zownik – odlewnik, wspó w a ciciel istniej cej od 1936 r. przy 
ul. Solec 87 „Odlewni Metali Pó szlachetnych, Robót Maszynowych, Galanteryjnych i Figur Chojnowski 
i Zgrzymski”. Zak ad specjalizowa  si  w odlewach rze by monumentalnej i pomnikowej. Stan dobry.

 278. Syrenka warszawska. Proj. H. Grunwald. Lata 30. XX w. (odlew pó niejszy). 700,-
Mosi dz; wysoko  33 cm, szeroko  20 cm
Plakieta z przedstawieniem warszawskiej Syrenki w stylu art déco, wykonana wed ug projektu Henryka 
Grunwalda (1904-1958), uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich projektantów bi u-
terii i metaloplastyki I po owy XX w. By  on artyst  wszechstronnie uzdolnionym, zajmowa  si  tak e 
malarstwem, rysunkiem, twórczo ci  literack . Najwi ksze uznanie przynios y mu prace z dziedziny 
metaloplastyki, które zacz  tworzy  przed 1930 r. Obok bi uterii i drobnych przedmiotów u ytkowych 
projektowa  elementy dekoracji wn trz, m.in. pa acu Brühlowskiego, po 1945 r. krat Grobu Nieznanego 

277. Rze ba. Dar dla gen. K. Sawickiego. 278. H. Grunwald. Syrenka warszawska.
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o nierza, dekoracji Urz du Rady Ministrów, warszawskiej Filharmonii, Belwederu. Syrenka Grunwalda 
(wzorowana na Syrence ze Stacji Filtrów, projektu Jana Goli skiego z 1934 r.) zdobi a róde ka miej-
skie budowane w latach 30. XX w. (zachowane przy ulicy Dolnej), patrz: katalog Muzeum Warszawy 
(Syreny warszawskie). Odlew pó niejszy, z ko ca XX lub pocz tku XXI w. Stan dobry.

 279. [Kraków – Muzeum Techniczno-Przemys owe Miejskie] – T ok piecz tny. Przed 
1920 r. 300,-
Mosi dz, drewno toczone; wysoko  8,5 cm, pole t oka 3,5 x 3 cm (owal)
T ok piecz tny z herbem Krakowa oraz napisem: „Muzeum Techniczno-Przemys owe Miejskie w Krako-
wie”. Muzeum Techniczno-Przemys owe w Krakowie powsta o w 1868 r. z inicjatywy lekarza i dzia acza 
spo ecznego Adriana Baranieckiego (1828-1891), zarazem jego pierwszego dyrektora. Celem instytucji 
by o podniesienie poziomu polskiego rzemios a i stworzenie podwalin pod rozwój rodzimego przemys u 
i techniki. W 1920 r. muzeum zmieni o nazw  na Miejskie Muzeum Przemys owe (od 1934 r. Muzeum 
Przemys u Artystycznego), zlikwidowane w 1951 r. Otarcia r koje ci, lady u ywania, stan dobry.

279. Piecz . Muzeum Techniczno-Przemys owe Miejskie w Krakowie. 1920.
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PAPIEROWE CUDE KA
(Pocztówki, bileciki, obrazki, gry towarzyskie)

 280. [Pocztówki] – yczenia wi teczne, noworoczne, z okazji imienin i urodzin. 
Kolekcja pocztówek oraz papierów listowych. Koniec XIX w. – I po owa 
XX w.  8000,- 
Oko o 430 pocztówek; ró ne techniki – druki barwne, chromolitogra  e, z ocenia i srebrzenia, aplikacje 
z tkanin i innych materia ów, t oczenie i sztancowanie; wi kszo  kart o wym. 9 x 14 cm, papiery 
listowe o wym. 28 x 22 cm oraz 22 x 14 cm.
Kolekcja kart z ko ca XIX w. i pocz tku XX w. z yczeniami na ró ne okazje: Bo e Narodzenie, Nowy 
Rok, wi ta Wielkiej Nocy, imieniny, urodziny, a tak e pozdrowienia i gratulacje. W zbiorze znajduj  si  
karty dekorowane typowymi dla epoki motywami: kwiaty (szczególnie popularne  o ki), anio ki, dzieci, 
po czone d onie, serduszka, zwierz ta (motyle, go bki, ab dzie), sielskie pejza e (w tym górskie). 
Czasami pojawiaj  si  równie  motywy nowoczesne, np. aeroplan lub lokomotywa. Pocztówki cz sto 
tworz  serie, zachwycaj  ró norodno ci  i bogactwem dekoracji, czasem mniej typowej dla naszej 
kultury (pochodz ce z Austrii yczenia na Nowy Rok z podobizn  prosiaczka w ród ró , yczenia 
wi teczne z Helsinek z wizerunkiem ryb). W ród ycze  na Bo e Narodzenie rzadko pojawiaj  

si  motywy religijne, g ównie wyst puj  tu anio y, choinki, zimowe pejza e. Na kartach wielkanoc-
nych króluj  przedstawienia pisanek, kurczaczków i zaj czków (jedna z kartek ozdobiona zosta a 
piórami – ogon koguta). Na kartach cz sto znajdziemy nadruki w j zyku polskim oraz niemieckim, 
rosyjskim, rzadziej angielskim lub francuskim. Liczne karty w uk adzie sprzed 1905 r., z korespon-
dencj  na stronie z dekoracj . Wi kszo  kart zapisana (g ównie w j zyku polskim), datowana od 
lat 90. XIX w. do lat 30. XX w., cz ciowo ze skasowanymi znaczkami pocztowymi. Zbiór otwiera 8 
kart z ozdobnych papeterii oraz nietypowe kartki: z ruchom  dat  (z mo liwo ci  ustawienia dnia, 
miesi ca oraz dnia tygodnia), cztery karty tworz ce cznie obrazek z muchomorem oraz kartka rozk a-
dana. Na uwag  zas uguje równie  kartka b d ca reklam  warszawskiej cukierni Riese & Piotrowski, 
dzia aj cej od 1861 r. Piecz tki kolekcjonerskie, niewielkie zabrudzenia i drobne uszkodzenia, stan 
wi kszo ci pocztówek dobry. Ciekawy i rzadki zbiór pocztówek, wiadectwo gustów i upodoba  
naszych przodków. 

 281. [Pocztówki] – yczenia imieninowe, urodzinowe, wi teczne i noworocz-
ne, pozdrowienia z podró y. Kolekcja pocztówek. Koniec XIX w. – I po owa 
XX w.  7000,- 
Oko o 340 pocztówek; ró ne techniki – druki barwne, chromolitogra  e, z ocenia i srebrzenia, aplikacje z tka-
nin, piór i innych materia ów, t oczenie i sztancowanie, hafty, koraliki, celuloid; wi kszo  kart o wym. 9 x 14 cm
Zabawny, pe en uroku zbiór kartek wysy anych niegdy  z ró nych okazji, pochodz cych z wielu krajów 
i kultur. Kartki w wi kszo ci zapisane, ze skasowanymi znaczkami, z zabawnymi wierszami i teksta-
mi ycze  w ró nych j zykach, wi kszo  po polsku, ale równie  w j zyku rosyjskim, niemieckim, 
francuskim, angielskim, hiszpa skim, hebrajskim i innych. Wi kszo  kart utrzymanych w stylu sen-
tymentalnym, na pograniczu kiczu (anio ki,  o ki, zakochane pary, dzieci, s odkie zwierz tka), jak 
równie  w stylu secesji i art déco. Kartki wykonane bardzo ró norodnymi technikami – haftowane, 
wyszywane koralikami, zdobione piórami i wielobarwnymi tkaninami (np. seria kartek ukazuj cych 
hiszpa skie stroje ludowe), zdobione brokatem, t oczeniami, imituj ce drewno. Cz  kartek tworzy 
serie (z wykorzystaniem powtarzaj cego si  motywu), np. pozdrowienia z Moskwy. Kartki zarówno 
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w uk adzie sprzed 1905 r., jak i w stosowanym obecnie, kilka rozk adanych, kryj cych „sekret”. Dru-
kowane w ró nych krajach (w znacznej cz ci w Niemczech), wydawane m.in. przez Salon Malarzy 
w Krakowie. Poza tym w sk ad zbioru wchodz  trzy chromolitografowane ozdobne naklejki. Piecz tki 
kolekcjonerskie, drobne zabrudzenia i niewielkie uszkodzenia kraw dzi, poza tym stan dobry. Nie-
zwyk y zbiór pocztówek, wiadectwo gustu naszych przodków.

280. yczenia wi teczne, imieninowe i urodzinowe. Zbiór pocztówek i papierów listowych. XIX/XX w.

281. Kolekcja pocztówek z yczeniami ( wi ta, Nowy Rok, pozdrowienia z podró y). XIX/XX w.
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 282. Bileciki yczeniowe. XIX/XX w. 460,-
Zespó  6 bilecików – druk barwny, chromolitogra  e, wyt aczanie, aplikacje z ró nego rodzaju tkanin; 
r. o wym. 12 x 8 cm, rozk adane (wewn trz 3 sztuk z o one karty z drukowanym tekstem w j zyku 

niemieckim, uzupe nianym piórem w epoce)
Bardzo delikatne i kruche bileciki, o wielowarstwowej dekoracji – na zdobiony technik  druku lub 
wyt aczania papier naklejone dekoracje utworzone z ró nobarwnych tkanin oraz elementów chromolito-
grafowanych. Karteczki zdobione g ównie motywem anio ków i kwiatów. Sk adane, po z o eniu tworz  
rodzaj koperty, mieszcz cej wewn trz krótki li cik (dwa z nich datowane 1906 r., jeden z Wroc awia) 
z yczeniami z okazji Chrztu wi tego. Nieznaczne uszkodzenia, poza tym stan dobry. 

 283. Obrazki religijne. II po owa XIX w. – I po owa XX w. 1200,-
Zespó  oko o 100 obrazków religijnych – ró ne techniki (staloryty, chromolitogra  e, druk barwny i czar-
no-bia y, koronki, z ocenia, t oczenia, tkaniny); ró ne wymiary (od ok. 7 x 5 cm do 12 x 8 cm)
Obrazki dewocyjne z przedstawieniami ró nych wi tych (m.in.: Dominik, Franciszek z Asy u, Józef, 
Antoni Padewski, Katarzyna Siene ska, Helena), Matki Boskiej z Dzieci tkiem, Chrystusa oraz scen 
biblijnych (np. Bo e Narodzenie). Kilka obrazków z wizerunkami polskich wi tych: Stanis awa 
Kostki, Stanis awa biskupa, a tak e Matki Boskiej Cz stochowskiej i Ostrobramskiej. Na wielu 
obrazkach drukowane modlitwy, po polsku, niemiecku, acinie, francusku i angielsku. Poza tym od-
r czne dedykacje i modlitwy, datowane od lat 80. XIX w. po okres mi dzywojenny, m.in. z Krakowa, 
Rzeszowa, Przemy la. Obrazki cz sto stanowi y pami tk  wa nych wydarze  religijnych, np. I Komunii 
lub spowiedzi. Wykonane w du ej cz ci za granic , we Francji lub Niemczech, kilka pochodz cych 
ze znanej krakowskiej  rmy Józefa Angrabajtysa (za o onej w 1896 r.). Wi ksz  cz  zbioru sta-
nowi  obrazki starsze, g ównie z lat 90. XIX w., zdobione charakterystycznym motywem koronki 
(niezwykle delikatnym i kunsztownie wykonanym). Kilka obrazków rozk adanych, dwa drukowane na 
celuloidzie. Pó niejsze obrazki w wi kszo ci wykonane w technice chromolitogra  i, zdobione motywa-
mi secesyjnymi. Kilka obrazków nietypowych, wyj tkowo bogato zdobionych, dekorowanych wst k  
i s omk , a tak e z motywem kwiatów. Drobne uszkodzenia (zw aszcza koronek starszych obrazków), 
zabrudzenia, nieznaczne przedarcia, poza tym stan wi kszo ci obrazków dobry. 

282. Bileciki yczeniowe. Zespó  6 sztuk. XIX/XX w.
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 284. [Pocztówki] – „Wielcy i s awni ludzie Polski”. Album 68 pocztówek. Berlin, b.r. 
(XIX/XX w.). Editeur Arnold Casper. K. [1 – przeds owie], [17] (na ka dej po 
4 pocztówki), 28 cm, opr. wyd. pp ., ok . karton lakierowany z barwn  dekoracj  
na przednim licu. 600,-
Komplet wydawniczy. Album zawieraj cy 68 pocztówek z portretami wybitnych Polaków, w du ej 
cz ci dzia aj cych w II po owie XIX w. (wielu z terenów Wielkopolski). W ród nich znale li si  królo-
wie, wodzowie (T. Ko ciuszko, ksi  J. Poniatowski), dzia acze patriotyczni, pisarze (od A. Fredry po 
A. Asnyka i H. Sienkiewicza), malarze, kompozytorzy, aktorzy, uczeni. Ka demu portretowi (wykona-
nemu przede wszystkim z fotogra  i) towarzyszy krótka nota biogra  czna. Karty pocztowe (w uk adzie 
sprzed 1905 r.), przeznaczone do zbierania w specjalnym albumie, tworz  numerowan  seri . Opu-
blikowane dla m odzie y, w celu: „zaznajomienia z bie cemi post pami cywilizacyjnemi swego 
narodu”. Do czono 3 pocztówki z portretami W. Pola, S. Moniuszki i M. Ba uckiego (dublety). Piecz tki 
kolekcjonerskie. Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, karta z przeds owiem z drobnym ubytkiem pap. 
(bez szkody dla tre ci), charakterystyczne plamki na kartach, drobne zabrudzenia kilku pocztówek, 
poza tym stan dobry. Rzadkie w komplecie.
Lit.: J. S. P aczkowski, Wielcy i s awni ludzie Polski, album z prze omu XIX i XX wieku [:] Filokartysta, 
nr 2, 1996, s. 8-11 (do czona kserokopia artyku u)

 285. Album do kart pocztowych. Pocz tek XX w. 400,-
Skóra z t ocz. i z oc., k. [68], obci cie kart z oc.; 39 x 21 x 7 cm
Album do zbierania pocztówek z barwn , secesyjn  dekoracj  na licu przedniej ok adziny (kwiaty, 
wa ki). Na tylnej ok adzinie t ocz. i z oc. superekslibris literowy „A. T.” pod koron  szlacheck . Na 
pierwszej karcie drukowana dekoracja w stylu secesyjnym, karty albumu ze specjalnymi naci ciami do 
umieszczania kart, nie wype nione, zdobione motywami ro linnymi i wa kami. Otarcia i uszkodzenia 
skóry oprawy, drobne ubytki, blok poluzowany, zabrudzenia kart albumu. 

283. Kolekcja obrazków religijnych. XIX/XX w.
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– Gry krajoznawcze z mapami ziem polskich –

 286. [Gra] – „Podró  konna po Królestwie Polskiem i krajach s siednich”. Wilno 
1862. Nak ad i w asno  Maurycego Orgelbranda. Plansza o wym. 50,5 x 49 cm 
(sk adana, w 6 sekcjach, zdublowana na p ótnie). 1500,-
Plansza do gry towarzyskiej, wydanej przez Maurycego Orgelbranda (1826-1904), z pozwoleniem 
wile skiej cenzury z 1 pa dziernika 1862 r. Na planszy dwubarwna mapa Królestwa Polskiego, obej-
muj ca obszar od Wiednia po Morze Ba tyckie oraz od Ko obrzegu i Poznania po Kijów i Smole sk 
(mapa w skali ok. 1:2.500.000, z naniesion  siatk  ponumerowanych kwadratów). Plansza stanowi a 
II cz  wydawnictwa „Gry towarzyskie i umys owe”. Brak tekstu obja niaj cego. Zabrudzenia, miej-
scami intensywniejsze, tak e p ótna na odwrocie, nieznaczne przedarcia i ubytki pap., poza tym stan 
dobry. Bardzo rzadkie.

 287. [Gra] – „Jazda samochodem po kraju. Gra pouczaj ca krajoznawcza”. U o y  
L. Na cz. Warszawa b.r. [przed 1914 r.]. Nak adem Wydawnictwa Gier Julian Mil-
ler. Zawiera: plansz  do gry o wym. 58 x 45 cm (sk adan , litogra  a barwna); sze  
pionków – dwustronne kartoniki (druk barwny) o wym. 2,7 x 4,8 cm, zamontowane 
na kr kach drewnianych; obja nienie – druk, k. 16, 21,5 cm; pude ko – litogra  a 
barwna na licu, karton o wym. 26,5 x 31 x 3 cm.  4000,-
„Gra Towarzyska Pouczaj ca. Jazda samochodem po kraju”, z obja nieniami L. Na cza. Plansza 
i opakowanie wykonane w Litogra  i Karola Müllera w Warszawie (zak ad litogra  czny i wydawnictwo 
Juliana, a pó niej Karola Müllera, dzia aj ce od 1852 r., publikuj ce nuty, ksi ki dla m odzie y, gry 
pedagogiczne, blankiety i dyplomy; wydawnictwo nagrodzone na „Wystawie Higieny Wychowawczej” 
w Warszawie w 1887 r. Dyplomem Uznania 1ej Klasy). Na planszy mapa Królestwa Polskiego 
z zaznaczonymi g ównymi miastami oraz zabytkami i strojami ludowymi. Na pionkach wizerunki auto-
mobili, w tek cie obja nienia krótkie informacje o polskich miastach. Drobne przedarcia i uszkodzenia 
pude ka, charakterystyczne plamki na instrukcji gry, nieznaczne plamki na planszy, kr ki drewniane 
nowe. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

285. Album kart pocztowych. XX w. 287. Gra. Jazda samochodem po kraju. 
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 288. [Gra] – Podró  samochodem po Polsce. Plansza do gry. Rysowa  Jan Weraxo. 
Warszawa, b.r. (po pa dzierniku 1938 r.). Wydawnictwo „Solo”. Zak ady Gra  czne 
W. Cukrzy ski i Ska. Mapa barwna na kartonie o wym. 60 x 69,5 cm.  800,- 
Plansza do gry towarzyskiej, z barwn  map  II Rzeczpospolitej, z zaznaczonymi wa niejszymi mia-
stami i ciekawymi miejscami. Na podró nych czekaj  liczne przygody, m.in. st uczka w okolicach 
W odzimierza Wo y skiego, napad z odziei niedaleko Lwowa, urwane ko o ko o Radomia. Ponadto 
poza granicami kraju zaznaczone miasta: Wroc aw, Pi a, Gda sk. Specjalnie zaznaczono tak e Ja-
b onków – miasto zaj te wraz z Zaolziem w pa dzierniku 1938 r. Brak pionków (metalowych 
samochodzików), instrukcji i pude ka. Mapa sk adana – uszkodzenia w miejscach sk adania, drobne 
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

288. Gra. Podró  samochodem po Polsce. 1938.



141HERALDYKA. GENEALOGIA. NUMIZMATYKA

HERALDYKA. GENEALOGIA. NUMIZMATYKA

 289. Dunin-Borkowski Jerzy Sewer. Almanach b kitny. Genealogia yj cych rodów 
polskich. T. 1-2 (w 2 wol.). Lwów-Warszawa b.r. [1909]. Nak adem Ksi garni 
H. Altenberga, E. Wende i Ska, s. VII, [1], 578; 579-1127, portretów 4, 15,5 cm, 
luksusowa opr. wyd., p . z t ocz. i z oc., brzegi kart z oc. 1800,-
Egzemplarz luksusowy wydany na papierze czerpanym. Jedno z najwa niejszych dzie  genealo-
gicznych w dorobku Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego (1856-1908), polityka, dzia acza spo ecznego 
i wybitnego heraldyka. Ksi ka wydana w uk adzie almanachu gotajskiego, obejmuje rody ksi ce, 
hrabiowskie i baronowskie. Zawiera 156 nazwisk (m.in.: Czartoryski, Lubomirski, Poni ski, Radziwi , 
Potocki, Czapski, Krasi ski, Lanckoro ski, Ledóchowski, Ma achowski, Miel y ski, Mniszech, Mycielski, 
Raczy ski, Rey, Rzewuski, Tarnowski, Tyszkiewicz, Uruski, Walewski, Wielhorski, Wielopolski, Wodzic-
ki, Za uski, Zamoyski, ó towski); w wykazie baronów m.in.: Ch apowski, Konopka, Puszet, Skar y ski. 
„Almanach b kitny” zajmowa  w bibliotekach pa acowych poczesne miejsce jako informator. Do dnia 
dzisiejszego stanowi podstawowe dzie o o polskiej arystokracji i rodach utytu owanych. Boga-
to z ocona dekoracyjna oprawa wydawnicza wed ug projektu Jana Bukowskiego (1873-1938), 
czo owego typografa okresu M odej Polski (sygnowana J.B. na przedniej ok adzinie). Minimalne prze-
barwienia ok adek. Podklejone rozerwanie karty przedtyt. Stan bardzo dobry. 

 290. Gritzner Maximilian. Handbuch der heraldischen Terminologie in zwölf (germa-
nischen und romanischen) Zungen, enthaltend zugleich die Hauptgrundsätze der 
Wappenkunst… Nürnberg (Norymberga) 1890. Verlag von Bauer und Raspe, 
s. [4], V, [1], 325, [1], tabl. ilustr. 36, 28 cm, opr. pó niejsza, p sk. 240,-
Z ksi gozbioru Schlesisches Museum für Kunstgewerbe u. Altertümer we Wroc awiu (piecz tki). 
Obszerny leksykon terminologii heraldycznej opracowany przez Maximiliana Gritznera (1843-1902), 
pochodz cego z ar niemieckiego heraldyka, herolda pruskiego. Stanowi  cz  serii, w ramach której 
przygotowano edycj  s ynnego herbarza J. Siebmachera. Opr.: ciemnobr zowy p sk, na licach pap. 
marm. l skie Muzeum Rzemios a Artystycznego i Staro ytno ci funkcjonowa o w latach 1858-
1945 i gromadzi o w swoich zbiorach pochodz ce ze l ska zabytki archeologiczne od neolitu do XII w., 
numizmaty (przede wszystkim monety), wyroby rzemie lnicze i artystyczne z okresu redniowiecza 
i renesansu. Zasób muzeum zosta  niemal ca kowicie zniszczony lub rozproszony w ko cowej fazie 
wojny (w trakcie obl enia twierdzy Breslau). Stan dobry.

 291. Materia y do Biogra  i, Genealogii i Heraldyki Polskiej. T. I-IV, VI-IX (w 6 wol.). 
Pod redakcj  Szymona Konarskiego (do t. VI) i Adama Heymowskiego (t. VII/
VIII-IX). Buenos Aires-Pary -Rzym-Sztokholm 1963-1987. B.w., s. 242, [2]; 301, 
[3]; 277, [3]; 239, [1], tabl. ilustr. 25; 370, [2], tabl. ilustr. 21; 593, [7], tabl. ilustr. 15; 
XV, [1], 257, [3], ilustr. i wizerunki herbów w tek cie, 25-26 cm, [t. I-II wspó opr.:] 
opr. p .; [t. III-IX:] opr. wyd. brosz. 600,-
Z ksi gozbioru prof. Stefana Kuczy skiego (ekslibris, od t. 3 egzemplarze imienne tego ). „Materia-
y”, wydawane w nak adzie 350-500 egzemplarzy, stanowi y najpowa niejsze emigracyjne wydawnictwo 
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publikuj ce materia y z zakresu biogra  i, genealogii i heraldyki polskiej, oparte na cz sto nieistniej -
cych ju  materia ach archiwalnych. W ród autorów prac znajdowali si  najwybitniejsi polscy historycy 
i heraldycy, m.in.: Szymon Konarski, Adam Heymowski, Mieczys aw Paszkiewicz, Edward Borowski, 
Zygmunt Wdowiszewski, Stanis aw Reychman. W tomach m.in. rozprawy: Herbarz szlachty In  ant 
polskich z 1778 roku; Genealogie niektórych polskich rodzin utytu owanych; Tytu y polskie nadawane 
cudzoziemcom; Pami tki heraldyczne w Rzymie; Z otnicy czynni w Krakowie w latach 1600-1700; 
Spis Polaków zmar ych w emigracji od roku 1831; Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794). Profesor 
Stefan Kuczy ski (1938-2010), historyk mediewista, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii, 
zw aszcza heraldyki, genealogii, sfragistyki i weksykologii, wieloletni pracownik Instytutu Historii PAN, 
prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. W woluminach w o one luzem przez badacza liczne 
zapiski, notatki, listy, wycinki, kserokopie itp. Miejscami drobne zagniecenia, stan dobry.

 292. Miesi cznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie 
pod redakcy  Dra W adys awa Semkowicza. R. V-VIII. Lwów 1912-1915. Nak a-
dem Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, s. [2], 200, [2], mapa 1 (rozk .), 
ilustr. w tek cie; [4], 216, mapy 3 (rozk .), ilustr. w tek cie; 192, tabl. ilustr. 1, mapy 
2 (w tym 1 rozk .); 27,5 cm, opr. p . zielone z tyt. na grzbiecie.  240,-
Z ksi gozbioru prof. Stefana Kuczy skiego, wybitnego historyka i heraldyka (egzemplarz imien-
ny). Cztery roczniki „Miesi cznika Heraldycznego” – organu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 
Czasopismo ukazywa o si  w latach 1908-1915 – wydawane we Lwowie oraz w latach 1930-1939 
(ostatni numer za wrzesie ) – wydawane w Warszawie. W rocznikach m.in.: Ród odziów w wiekach 
rednich; Mleczko, Raczko, Saczko i yczko; O kniaziowskiem pochodzeniu szlachty Gli skich; 

O rozsiedleniu rycerstwa polskiego; Dr Mieczys aw Dunin W sowicz; .p. Aleksander Jab onowski 
jako heraldyk; O litewskich rodach bojarskich; Leszczy scy herbu Wieniawa; Metryki ko cio a w. 
Jana w W-wie i wiele innych. W rocznikach VI, VII i VIII brak zbiorczych kart tytu owych. Niewielkie 
przetarcia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

 293. Miesi cznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego 
wydawany przez Oddzia  Warszawski pod redakcj : Oskara Haleckiego, Stani-
s awa K trzy skiego, Józefa ks. Puzyny i Zygmunta Wdowiszewskiego. R. XVII-
-XVIII. Warszawa 1938-1939. Nak adem Oddzia u Warszawskiego Polskiego 

289. J. Dunin-Borkowski. Almanach b kitny. 1909. 290. M. Gritzner. Heraldyka. 1890. 
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Towarzystwa Heraldycznego, s. IV, 192, ilustr. w tek cie; 144, ilustr. w tek cie, 
27,5 cm, opr. p . zielone z tyt. na grzbiecie.  90,-
Z ksi gozbioru prof. Stefana Kuczy skiego. Dwa ostatnie roczniki „Miesi cznika Heraldyczne-
go” – organu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Czasopismo ukazywa o si  w Warszawie w la-
tach 1930-1939 (ostatni numer za wrzesie  1939 r.). W rocznikach m.in.: Nieco o szlacheckich 
tytularnych pró niakach; Mauzoleum rodziny Szczepa skich w Kartuzach; Mieszka cy Wschodu we 
Lwowie; Drobiazgi heraldyczne w geogra  i ubie skiego; Przodkowie Bruchnalskich h. Herburtowa; 
Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie; Uwagi o ma o znanym herbarzu polskim wydanym w Pary u 
i wiele innych. Na ko cu numerów wrze niowych listy cz onków Towarzystwa, którzy op acili sk adki 
odpowiednio za rok 1938 i 1939. Brak k. zbiorczej do rocznika XVIII. Niewielkie przetarcia oprawy. 
Naderwania stron, stan ogólny dobry.

 294. Semkowicz W adys aw. Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV. i XV. 
wieku. (Studia nad History  Prawa Polskiego, red. O. Balzer, t. 1, z. 1). Lwów 
1899. Z drukarni W. ozi skiego, s. [2], 41, 23,5 cm, opr. pap. 60,-
Studium historyczne po wi cone problemowi nagany szlachectwa oraz zachowywania dobrej s awy (np. 
przez obron  jej przed s dem w wyniku oskar e ) w pó nym redniowieczu. Autorem by  W adys aw 
Semkowicz (1878-1949), wybitny historyk, mediewista, specjalista w zakresie nauk pomocniczych 
historii (zw aszcza paleogra  i, heraldyki i genealogii), wydawca róde . Lica oryginalnej ok . brosz. 
naklejone na skrzyd a opr. Stan dobry.

 295. Stronczy ski Kazimierz. Pieni dze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 
1300. Rozbiorem róde  spó czesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów 
menniczych obja nione. Warszawa 1847. W Drukarni Kommissyi Rz dowej Spra-
wiedliwo ci, s. [6], 340, [22], 22, liczne wizerunki monet w tek cie (drzeworyty), 
22,5 cm, opr. p sk wspó cz. 240,-

292. Miesi cznik Heraldyczny. 1912-1915. 294. W. Semkowicz. O dobrej s awie. 1899.
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Wydanie 1. Jedno z g ównych dzie  Kazimierza Stronczy skiego (1809-1896), numizmatyka, pa-
leografa, sfragistyka, heraldyka, kolekcjonera i przyrodnika. Praca stanowi podstawowe ród o do 
dziejów polskiej monety redniowiecznej. W cz ci ko cowej dodatek: „Spis monet piastowskich 
znajduj cych si  niegdy  w zbiorze Tadeusza Wola skiego”. W tek cie wizerunki kilkuset monet. 
Brak mapy i tablic. Charakterystyczne za ó cenia i zaplamienia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska ksi ka ilustrowana, poz. 394; M. Gumowski, Bibliogra  a numizmatyki polskiej, 
poz. 2379.

 296. Theodorowicz Leon. Nieco o heraldyce i rodach Ormian polskich. Lwów 
1925. Nak adem autora, s. 24, 23 cm, opr. wyd. karton. 90,-
Krótki opis uszlachconych rodów ormia skich autorstwa Leona Teodorowicza (1874-1940), ziemianina, 
absolwenta Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, potomka ormia skiego rodu Teodorowiczów, 
którego wywód genealogiczny równie  jest zamieszczony w prezentowanym opracowaniu. Nieznaczne 
przebarwienia oprawy, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

295. K. Stronczy ski. Pieni dze Piastów. 1847. 296. L. Theodorowicz. Rody Ormian. 1925.
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 297. Album Legjonów Polskich. Pod protektoratem szefa Wojskowego Biura Histo-
rycznego genera a Juljana Stachiewicza opracowali: tekst mjr dr Wac aw Lipi ski; 
materja  fotogra  czny: mjr dypl. Eugeniusz Quirini; akwarele i rys.: J. wirysz-Rysz-
kiewicz i A. Na cz-Korzeniowski; opracowanie gra  czne: Anatol Girs i Boles aw 
Barcz. Warszawa 1933. G ówna Ksi garnia Wojskowa, s. [8], 363, portret 1, tabl. 
ilustr. barwnych 6, ilustr. w tek cie 740, 34 cm, opr. wyd. wykonana w zak adzie 
introligatorskim Roberta Jahody, p . czerwono-be owe z t ocz. 400,-
Bogato ilustrowany, starannie wydany album po wi cony Legionom Józefa Pi sudskiego. Tekst Wac-
awa Lipi skiego (1896-1949), dr. historii, o  cera, uczestnika walk o niepodleg o , odznaczonego 
Orderem Wojennym Virtuti Militari, dzia acza antykomunistycznego (zamordowanego przez S u b  
Bezpiecze stwa we Wronkach). Dzie o zilustrowane obszernym materia em ikonogra  cznym oraz por-
tretem Marsza ka i 6 tablicami wg akwareli rotmistrza i malarza Józefa wirysz-Ryszkiewicza oraz ma-
jora Andrzeja Na cz-Korzeniowskiego, ukazuj cymi umundurowania poszczególnych formacji. Projekt 
oprawy oraz uk ad gra  czny jest dzie em znanego w okresie mi dzywojennym Atelier Girs-Barcz. Ubytki 
p ótna, przetarcia i zabrudzenia oprawy, miejscami zabrudzenia i za ó cenia w tek cie, poza tym 
stan dobry. 

 298. Armia rossyjska. Studium militarne. Napisa  by y o  cer Sztabu Wojsk Austro-
-W gierskich. Kraków – Pozna  1887. J. K. upa ski, s. [4], 148, 20,5 cm, opr. 
pó niejsza, pp .  90,-
Charakterystyka organizacji armii rosyjskiej wraz z opisem twierdz i fortów znajduj cych si  
w Królestwie Polskim (m.in. Modlin, Warszawa). Autor niezidenty  kowany, ukryty pod kryptonimem 
Y. Z. X. Studium pogl dowe oparte na tekstach ród owych, zawieraj ce t umaczenia prac autorów 
niemieckich, m.in. Alberta von Drygalskiego. Nalepki, sygnatury i piecz tki biblioteczne Zarz du Bi-
blioteki Krakowskiego Towarzystwa O wiaty. Stan dobry.

 299. Askenazy Szymon. Napoleon a Polska. T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa-Kraków 
1918-1919. Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, s. 327, [3]; [2], 345, [3]; 445, 
[3], 22,5 cm, opr. pp . 360,-
Wydanie 1. Najwa niejsze obok „ ukasi skiego” dzie o w dorobku Szymona Askenazego, a zarazem 
niezast piona do dzi  monogra  a Legionów Polskich we W oszech. Jego podstaw  ród ow  sta-
nowi o niezbadane wówczas Archiwum Legionów Polskich i gen. J. H. D browskiego, uzupe nia y go 
materia y z archiwów paryskich, warszawskich, wiede skich, a tak e dokumenty z archiwów rodzinnych 
(Czartoryskich, Potockich, K obukowskich). „Dzi  po pi dziesi ciu latach praca ta nie straci a nic ze 
swego pi kna” (J. Pacho ski, Legiony Polskie. Prawda i legenda, t.1, Warszawa 1969, s. 38-39). Nie-
wielkie przebarwienia opraw, nieaktualne wpisy w asno ciowe, lady o ówka. W t. II wyci ty margines 
jednej karty, poza tym stan dobry.
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 300. Bartoszewicz Julian. Studia historyczne i literackie. T. 1-3 (w 3 wol.). (Dzie a 
J. Bartoszewicza. T. 8-10). Kraków 1880-1881. Nak . K. Bartoszewicza, s. 404, 
[1]; 400; 400, [1], 23,5 cm, opr. z epoki p sk z t ocz. 440,-
Z biblioteki Mariana Brandysa (1912-1998), pisarza historycznego, eseisty, dziennikarza (piecz t-
ki). Studia z dziejów Polski w epoce Wazów i Sasów, autorstwa Juliana Bartoszewicza (1821-1870), 
historyka, encyklopedysty i bibliotekarza. W zbiorze m.in.: Kronika pa acu Krasi skich; Knia  Kurbski 
na Wo yniu; O nuncjuszach w Polsce; Elekcja Micha a Korybuta; Chazarowie i Po owcy; Hetma stwo; 
Szwedzi w Warszawie 1655; Bitwa pod Beresteczkiem. Niewielkie przetarcia oprawy. W tomie 1 
przedarta i podklejona k. tytu owa. Nieaktualne piecz tki w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 301. [B’nai-B’rith]. Stowarzyszenie Humanitarne „Braterstwo – B’nai-B’rith” w War-
szawie 1922-1932. Warszawa 1932. B.w., s. 89, [3], portrety 4, 25 cm, opr. wyd. 
kart. 120,-
Odbito w nak adzie 400 egzemplarzach na prawach r kopisu. Wydawnictwo okoliczno ciowe przy-
gotowane z okazji dziesi ciolecia funkcjonowania polskiej  lii stowarzyszenia B’nai-B’rith – najstarszej 
wiatowej organizacji ydowskiej, dzia aj cej od 1843 r., maj cej na celu wspieranie spo eczno ci 
ydów yj cych w diasporze. Egzemplarz nieobci ty i nierozci ty. Niewielkie przebarwienia ok adek 

i ubytki grzbietu, poza tym stan dobry. 

 302. Bernhardi Friedrich. Gesammelte Schriften. Mit 3 Pro  len im Text und 6 Tafeln. 
Kattowitz (Katowice) 1908. Druck und Komissionverlag von Gebrüder Böhm, 
frontispis (portret), s. XVIII, 499, [1], tabl. rozk . 6, 24 cm, opr. wyd. p . 280,-
Pisma zebrane Friedricha Bernhardiego (1838-1916), niemieckiego przemys owca dzia aj cego na 
Górnym l sku, twórcy jednego z najwi kszych i najlepiej dzia aj cych przedsi biorstw wydobywczych 
we wschodniej cz ci Niemiec, inicjatora wydobycia cynku w okolicach Katowic i za o yciela tamtejszej 
nowoczesnej huty „Bernhardi”. Zbiór zawiera artyku y po wi cone organizacji wydobycia i przetwarza-
nia pozyskanych materia ów, a tak e szczegó ow  charakterystyk  górnictwa na Górnym l sku. 
Publikacja wydana przez Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein. Opr.: szare p ., t ocz. 
i barw. tytulatura. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

297. Album Legionów Polskich. 1933. 299. Sz. Askenazy. Napoleon a Polska. 1918.
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 303. Biblioteka Warszawska. Pismo miesi czne po wi cone naukom, sztukom 
i sprawom spo ecznym. Rok 1896. T. 2-4 (w 3 wol.). Warszawa 1896. Redakcja 
„Biblioteki Warszawskiej”, s. [4], 576, IV; [4], 568, IV; [4], 580, IV, 23,5 cm, jednolite 
opr. z epoki, p sk. 440,-
W tre ci m.in.: Polska i Brandenburgia za czasów Jagiellonów; Na dworze W adys awa IV; Romans 
Sobieskiego z Marysie k ; Jan III pod órawnem; Ostatnie lata Wac awa Potockiego; Geneza za-
bawy u zwierz t i ludzi; Obrazki staroszlacheckie. Ponadto utwory poetyckie, m.in. Marii Konopnickiej 
i Lucjana Rydla, fragmenty powie ci „Fermenty” W. Reymonta. Opr.: ciemnozielone p sk, na licach pap. 
marm., na grzbiecie t ocz. i z oc. tytulatura, numeracja t. oraz superekslibrisy literowe „J. D.” Otarcia 
i ubytki pap. opr., zaplamienia cz ci k. Stan dobry.

 304. Biblioteka Warszawska. Pismo miesi czne po wi cone naukom, sztukom 
i sprawom spo ecznym. Rok 1898. T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa 1898. Redakcja 
„Biblioteki Warszawskiej”, s. [4], 568, IV; [4], 572, IV; [4], 580, IV, 23,5 cm, jednolite 
opr. z epoki, p sk. 440,-
W tre ci m.in.: Staro ytna Litwa; Z dziejów obyczajów mieszcza stwa Krakowskiego; J zyk i cy-
wilizacja – z dziejów kultury w Polsce; Nowoczesna etnologia; Narodziny Wi kszego New-Yorku; 
Impressyonizm w sztukach pi knych; Kartka z ycia spo ecze stwa kresowego; Kosmos i jego 
budowa w poj ciach ludów. Opr.: ciemnozielone p sk, na licach pap. marm., na grzbiecie t ocz. i z oc. 
tytulatura, numeracja t. Otarcia i ubytki pap. opr., zaplamienia cz ci k. Stan dobry.

 305. Biblioteka Warszawska. Pismo miesi czne po wi cone naukom, sztukom 
i sprawom spo ecznym. Rok 1900. T. 2-3 (w 2 wol.). Warszawa 1900. Redakcja 
„Biblioteki Warszawskiej”, s. [4], 584, IV; [4], 575, [1], IV, 23,5 cm, jednolite opr. 
z epoki, p sk. 300,-
W tre ci m.in.: Elekcya Augusta III; Agenor hr. Go uchowski w pierwszym okresie rz dów swoich 
(1846-1859); Józef Elsner i pierwsze konserwatoryum w Warszawie; Koniec Augusta II; Polacy 
na studiach w Pary u w wiekach rednich; Ludno  wytwórcza i ród a dochodu w W. Ksi stwie 

300. J. Bartoszewicz. Studia historyczne. 1880. 303. Biblioteka Warszawska. 1896.



148 HISTORIA

Pozna skiem. Opr.: ciemnozielone p sk, na licach pap. marm., na grzbiecie t ocz. i z oc. tytulatura, 
numeracja t. Otarcia i ubytki pap. opr., zaplamienia cz ci k. Stan dobry.

 306. Biblioteka Warszawska. Pismo miesi czne po wi cone naukom, sztukom 
i sprawom spo ecznym. Rok 1901. T. 1, 3 (w 2 wol.). Warszawa 1901. Redakcja 
„Biblioteki Warszawskiej”, s. [4], 592, IV; [4], 586, II, [2], 23,5 cm, jednolite opr. 
z epoki, p sk. 300,-
W tre ci m.in.: Ruch etycznych nowszych czasów, jego dzieje i zasady; Po egnanie stulecia; Pogadan-
ka artystyczna o nowym gmachu Towarzystwa Sztuk Pi knych w Warszawie; Kolonia polska w Berlinie; 
Stowarzyszenia rolnicze; Stosunki ekonomiczne w Pozna skiem; Rok jubileuszowy w Rzymie. 
Opr.: ciemnozielone p sk, na licach pap. marm., na grzbiecie t ocz. i z oc. tytulatura, numeracja t. Otarcia 
i ubytki pap. opr., zaplamienia cz ci k. Stan dobry.

 307. [Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin]. Wspomnienia z walki kulturalnej przez 
Naocznego wiadka. Pozna  1894. Nak adem autora. Czcionkami Drukarni 
Kuryera Pozna skiego, s. 46, 21 cm, opr. wyd. brosz. 100,-
Broszura polityczno-moralizatorska w formie anegdoty ukazuj cej skutki polityki Kulturkampf (ograni-
czania wp ywów Ko cio a katolickiego), prowadzonej przez Otto von Bismarcka w latach 1871-1878. 
Autorem by  Aleksander Dunin-Borkowski (1811-1896), galicyjski ziemianin, polityk, publicysta i poeta, 
który zacz  u ywa  imienia Leszek po opublikowaniu „Wieszcze  Lechowych, które Bóg da , aby 
og osi  ludowi”. Piecz tki i nalepki biblioteczne. Blok nieobci ty i cz ciowo nierozci ty. Zagniecenia, 
lu ne sk adki, poza tym stan dobry.

 308. Bregman Aleksander. Liga Narodów 1920-1930. Bilans dotychczasowej dzia-
alno ci. Studium polityczne. Warszawa 1931. Nak adem Ksi garni F. Hoesicka, 
s. VII, 165, 23,5 cm, opr. z epoki, p sk. 120,-

305. Biblioteka Warszawska. 1898. 308. Liga Narodów. 1920-1930.
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po wi cone pierwszej dekadzie funkcjonowania Ligii Narodów, której celem mia o by  dyplomatycz-
ne rozwi zywanie kon  iktów i utrzymywanie pokoju. Ju  pierwsze lata dzia alno ci ujawni y szereg 
problemów, wynikaj cych cho by z braku przyst pienia USA do paktu (ze wzgl du na sprzeciw 
republikanów przeciwnych polityce Wilsona). Aleksander Bregman (1906-1967), dziennikarz i publicy-
sta, specjalizuj cy si  w zagadnieniach z dziedziny polityki mi dzynarodowej. Opr.: czerwony p sk, na 
licach pap. marm., na grzbiecie t ocz. i z oc. tytulatura oraz ozdobnik. Egzemplarz z biblioteki kon-
sulatu polskiego w Tuluzie. Ubytek fragmentu k. przedtyt. Otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

 309. Brodzi ski Kazimierz. Pos anie do braci wygna ców i Mowa o narodowo ci Pola-
ków. Przedmowa Józef Bohdan Zaleski. Pary  1850. W Drukarni L. Martinet, s. [2],
XXI, [1], 71, 17,5 cm, opr. wspó cz., p sk ze z oc., zach. ok . z epoki, p . 240,-
Wydanie 1 w tej edycji. Dwie patriotyczne mowy Kazimierza Brodzi skiego (1791-1835), o nie-
rza Ksi stwa Warszawskiego, uczestnika kampanii 1812 i 1813 roku, najwybitniejszego poety epoki 
przedromantycznej. Na karcie przedtytu owej podpis w asno ciowy: „Czapska”. Opr.: grzbiet wspó cz. 
p sk ze z oc., ok adki z epoki p . z t ocz., wyklejki z mory. Na kartach miejscami charakterystyczne 
za ó cenia, nieaktualna piecz tka w asno ciowa, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 310. Bronikowski Ksawery. Pami tniki polskie. T. 1-2 (1 wol.). (Biblioteka Uniwersalna 
Arcydzie  Polskich i Obcych. Wydawca Adam Kaczurba). Przemy l 1883-1884. 
Czcionkami S. F. Pi tkiewicza, s. X, 384; 256, 21 cm, opr. z epoki p sk z t ocz., 
brzegi kart marm. 400,-
Wydanie 2 (wyd. 1 ukaza o si  w Pary u w latach 1844-1845). Zbiór pami tników do historii Polski 
XIX wieku, w wi kszo ci po wi conych kampaniom napoleo skim i powstaniu listopadowemu, zebra-
nych przez Ksawerego Bronikowskiego (1796-1852), wspó za o yciela Towarzystwa Patriotycznego, 

309. Pos anie do braci wygna ców. 1850. 310. K. Bronikowski. Pami tniki polskie. 1883-1884.
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uczestnika powstania (w korpusie gen. Dwernickiego), pó niejszego emigranta i publicyst . Zawiera 
m.in.: Pami tniki kasztelana Narcyza Olizara 1831; Pami tniki Andrzeja Przya gowskiego (o prze la-
dowaniu Polaków na Wile szczy nie przed powstaniem listopadowym); Pami tniki podpu kownika 
Micha a Jackowskiego 1807-1809 (dowódcy brygady jazdy konnej); Pami tniki powstania powia-
tu oszmia skiego Józefa Zienkowicza 1831; Niektóre szczegó y z ycia W adys awa Podczaskiego, 
pu kownika 20 pu ku piechoty liniowej polskiej (1812); Pami tniki Micha a Lisieckiego, naczelnika 
powstania nad granicami Kurlandii; Powstanie powiatu latyczowskiego na Podolu, pami tnik Erazma 
Dobrowolskiego 1831, a tak e wstrz saj cy artyku  o prze ladowaniu i m cze stwie polskich 
zakonnic w Mi sku, Witebsku i Po ocku. Otarcia oprawy, na kartonie oprawy lady zawilgocenia, 
w obu tomach brak kart przedtytu owych, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliogra  a pami tników polskich, poz. 20.

 311. Brückner Aleksander. Dzieje kultury polskiej. T. 1-3 (w 3 wol.). Wydanie II. Kraków 
1939. Wydawnictwo J. Przeworskiego, Druk W. L. Anczyca i Spó ki, s. IX, [3], 661, 
[3]; [2], 660; [4], 456; Brückner Aleksander. Dzieje kultury polskiej w dobie poroz-
biorowej 1795-1914. Kraków – Warszawa 1946. Wydawnictwo F. Piecz tkowski 
i Ska, Druk W. L. Anczyc i sp. w Krakowie, s. [2], 639, 23 cm, opr. wyd. p . z t ocz. 
i z oc. 400,-
Z ksi gozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy t ok). Wydanie 2 (tom czwarty – wydanie 1). Mo-
numentalne dzie o Aleksandra Brücknera (1856-1939), szczegó owo charakteryzuj ce dzieje kultury 
polskiej od czasów przedhistorycznych do 1795 r. Znalaz y si  w nim opisy wierze , praktyk religijnych, 
strojów, obyczajów, nazewnictwa, literatury i sztuki, wojska, kultury politycznej. W 1946 r. zosta  wy-
dany z wielkim trudem, po mierci autora tom czwarty (cenzura szczególnie pilnowa a sposobu 
przedstawiania stosunków polsko-rosyjskich), omawiaj cy stan i rozwój kierunków w literaturze, sztu-
ce, operze, teatrze i nauce po utracie niepodleg o ci. Przetarcia i zabrudzenia grzbietów. Za ó cenia 
papieru. W t. II ubytek rogu jednej karty z minimaln  szkod  dla tekstu. Stan dobry.

 312. Brückner Aleksander. Encyklopedia staropolska. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 
1939. Nak adem Ksi garni Trzaski, Everta i Michalskiego, s. VI, 478 (kolumn 
956), tabl. ilustr. 4 (winno by  18); [4], 535 (kolumn 1070), tabl. ilustr. 4 (winno 
by  17), liczne ilustr. w tek cie, 28 cm, opr. wyd. p . z t ocz., górne obci cie kart 
barwione. 600,- 
Wszechstronny obraz ycia codziennego i kultury dawnej Rzeczypospolitej, z bogatym materia em 
ilustracyjnym zebranym przez Karola Estreichera. Zawiera opisy obyczajów staropolskich, literatury, 
architektury, strojów, broni, pomników, portretów, dzie  sztuki, dokumentów, rycin, map. Aleksander 
Brückner (1856-1939), historyk j zyka, literatury i kultury polskiej, slawista, odkrywca i wydawca naj-
starszych zabytków pi miennictwa polskiego, m.in. „Kaza  wi tokrzyskich”. Niewielkie ubytki p ótna 
na grzbietach, nieaktualny wpis w asno ciowy, karta ze stronami 6/7 w tomie I z podklejonym nade-
rwaniem, bez szkody dla tekstu, poza tym stan bardzo dobry.

– Z biblioteki Potockich w a cucie –

 313. [Cezar Juliusz]. Caius Iulius Caesar ad codices Parisinos recensitus cum varietate 
lectionum Julii Celsi commentariis [...] T. 1-4 (w 4 wol.). Parisiis (Pary ) 1819-1822. 
Excudebat Firminus Didot, s. XXVIII, 530, mapy 2 (miedzioryty rozk .), tabl. 1 
ryc. (miedzioryt); XII, 616, mapa 1 (miedzioryt rozk .), tabl. ryc. 1 (miedzioryt), 
schemat 1 (rozk .); XIX, 626, tabl. ryc. 1 (miedzioryt), tabl. geneal. 1 (rozk ); [8], 447,
LX, tabl. ryc. 1 (miedzioryt, rozk .), 22 cm, jednolite opr. z epoki p sk. 3800,-
Z biblioteki Potockich w a cucie (ekslibrisy). Edycja krytyczna dzie  Gajusza Juliusza Cezara 
(100-44 p.n.e.), jednego z najs ynniejszych wodzów w historii, rzymskiego przywódcy, polityka, m a 
stanu, namiestnika Galii. Zawiera: De bello Gallico; De bello civili; De bello Africo; De bello Hispaniensi 
– wed ug tekstu i uk adu r kopisów paryskich (najstarszy z IX w.), do których przydano komentarze, 
rozprawy  lologiczne i historyczne pó niejszych autorów. Tekst ilustruj  mapy oraz tablice ukazuj ce 
m.in. budow  rzymskich umocnie . Opr.: br zowe p sk marm., na grzbietach szyldziki z tytulatur  
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i numeracj  tomu, na licach pap. marm. Na przednich wyklejkach ekslibrisy heraldyczne Biblioteki 
a cuckiej Potockich (herb Pilawa wraz z dewiz  „Scutum opponebat scutis”). Biblioteka w a cucie 

nale y do nielicznych zachowanych po II wojnie wiatowej ksi gozbiorów rodowych. Powsta a w ko cu 
XVIII w. na zlecenie ksi nej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej; wybudowano wówczas pi trowy 
pawilon biblioteczny wed ug projektu architekta królewskiego Piotra Aignera. Obecny kszta t otrzyma a 
na prze omie XIX i XX w., kiedy nadano jej charakter angielski. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXII)

 314. Chmielowski Jordan. wiatow adne d no ci ydów. Szkic polityczny. Warszawa 
b.r. [1921]. Druk-T ocznia P. Szwedego, s. 32, 21,5 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Druk antysemicki. Zawiera m.in. rozdzia y: Strategia i taktyka podboju Rosji przez ydów; Uzupe -
nienie systemu podboju wiata; Jawne przej cie ydów do w adzy w Rosji pod mask  socjalizmu; 
Charakterystyczne cechy panowania ydów; Pot ga materialna ydów; Polska przed mierteln  walk . 
Rysunek na ok adce sygnowany: M.W. Stan dobry.

 315. Cybichowski Zygmunt. Encyklopedja podr czna prawa publicznego (konstytu-
cyjnego, administracyjnego i mi dzynarodowego). T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 
b.r. [1926-1930]. Nak adem Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”, s. [4], II, 
576; [4], 577-1191, [1], XIII, 24 cm, jednolita opr. wyd. p sk z bogatymi z oc., górne 
brzegi kart barwione. 750,-
Pionierska w literaturze polskiej encyklopedia prawa publicznego opracowana pod kierunkiem prof. 
Zygmunta Cybichowskiego (1879-1946), wybitnego prawnika, specjalisty od prawa mi dzynarodowego 
publicznego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Encyklopedia zawiera 
416 artyku ów i uzupe nie  opracowanych przez 98 autorów. Luksusowy wariant oprawy wydaw-
niczej: pó skórek (w dwóch wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym i granatowym), na grzbiecie 
z ocona tytulatura otoczona zdobieniami liniowymi i  orystycznymi, górny brzeg kart barwiony, wyklejki 
z motywami secesyjnymi. Niewielkie otarcia i zaplamienia p ótna oprawy, nieaktualne prywatne nalepki 
w asno ciowe, poza tym stan dobry. Efektowny komplet.

312. A. Brückner. Encyklopedia staropolska. 1939. 313. Z biblioteki Potockich w a cucie. 
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 316. Dembi ski Bronis aw. Stanis aw August i ksi  Józef Poniatowski w wietle 
w asnej korespondencyi. (Archiwum Naukowe. Dzia  I, t. II, z. I). Lwów 1904. 
Nak adem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, s. [2], 258, [2], 25,5 cm, 
opr. p sk z epoki ze z oc. 950,-
Z ksi gozbioru Katarzyny z Branickich hr. Potockiej. Tom korespondencji pomi dzy królem Stani-
s awem Augustem Poniatowskim a ksi ciem Józefem Poniatowskim, wydany przez Bronis awa Dem-
bi skiego (1858-1939), historyka, edytora, pos a do Sejmu Ustawodawczego. Zbiór obejmuje 165 
listów napisanych mi dzy lipcem 1791 a styczniem 1797 r. Przy ich edycji wydawca korzysta  m.in. 
z kopii znajduj cych si  w Archiwum G ównym Potockich, sporz dzonych z orygina ów r k  Katarzyny 
z Branickich Adamowej hr. Potockiej (1825-1907). Na karcie przedtytu owej odr czna dedykacja Bro-
nis awa Dembi skiego dla Potockiej: „Ja nie Wielmo nej Pani Adamowej hr. Potockiej / z wyrazami 
najg bszej czci i wdzi czno ci / autor”. Oprawa z epoki, pó skórek w stylu francuskim, grzbiet p aski 
ze z ocon  tytulatur  i liniowymi zdobieniami, górny brzeg kart z ocony, pozosta e brzegi nieobci te, 
papier wyklejek marmurkowany. Otarcia oprawy, grzbiet lekko polu niony, wyklejki nadp kni te, dwie 
karty naddarte, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 317. Dembo cki Wojciech. Pami tniki o Lissowczykach, czyli Przewagi Elearów 
polskich (r. 1619-1623), przez... Franciszkana. Z wiadomo ci  o yciu i pismach 
autora i z dodatkami. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859. 
Nak adem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. [2], 127, [1], 28, 18 cm, opr. 
z epoki pp . 150,-
Pami tniki obejmuj  histori  dzia a  wojennych lisowczyków w latach 1619-1622. Autor by  w tym 
okresie naczelnym kapelanem tej formacji. „Pami tnik Dembo ckiego mia  charakter wybitnie apo-
logetyczny, idealizowa  ich straszne czyny i wyolbrzymia  znaczenie wojenne. Niemniej ma on du e 

316. Dedykacja autora dla Adamowej Potockiej. 317. W. Dembo cki. O Lisowczykach. 1859.
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znaczenie jako utwór literacki. J zyk w nim plastyczny, opisy ywe i barwne, porównania dosadne, 
tre  tchnie niepohamowanym animuszem wojennym […] Dzie o Dembo ckiego, stanowi ce jeden 
z najlepszych pami tników naszych XVII wieku, cieszy o si  du ym wzi ciem” (PSB). Edycja 
uzupe niona „Wiadomo ci  o yciu i pismach ks. Dembo ckiego Wojciecha” (K.J. Turowskiego) oraz 
wyborem dokumentów w opracowaniu Szcz snego Morawskiego (tu m.in. „Wyimki z archiwum mia-
sta Biecza”). Nieaktualne nalepki i piecz tki w asno ciowe, na kartach miejscami charakterystyczne 
za ó cenia, poza tym stan dobry.

 318. Dobrowsky Josef. Slovanka. Zur Kenntnis der alten und neuen slawischen Lite-
ratur, der Sprachkunde nach allen Mundarten, der Geschichte und Alterthümer. 
T. 2. Prag 1815. In der Herrschlen Buchhandlung, frontispis (miedzioryt), s. [4], 
252, tabl. nut 1, 19 cm, ok . brosz. 150,-
Drugi wolumin wydawnictwa niemieckoj zycznego po wi conego literaturze i  lologii s owia skiej, kul-
turze ludowej i badaniu dialektów. W tek cie m.in. opracowania po wi cone zespo owi gwar l skich 
i j zykowi polskiemu u ywanemu na l sku. Józef Dobrowski (1753-1829), czeski  lolog, j zyko-
znawca, twórca naukowej slawistyki. Na frontispisie przedstawienie s owackiego górala. Egzemplarz 
nieobci ty. Zagniecenia kraw dzi k., przebarwienia i za ó cenia, poza tym stan dobry.

 319. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. T. 28. Nr 92-94. B.m., b.r., b.w. [Warszawa 
1841, Druk. Rz dowa], s. 465, [7], tabl. rozk . 10, 18 cm, opr. p sk z szyldzikami 
i z t ocz. 280,-
Dziennik urz dowy, ustanowiony przez cara Aleksandra I na mocy Konstytucji Królestwa Polskiego, 
wydawany w latach 1816-1871. Tekst dwuj zyczny, rosyjski i polski. Zawiera m.in.: Postanowienie 
oznaczaj ce ceny po których papier stemplowy ma by  stemplowany w Warszawie; Postanowienie 
oznaczaj ce kar  za kontraband  towarów, tary   celn  wzbronionych; List przyznania, Tomaszowi 

319. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. 1841. 321. Dziesi ciolecie Odrodzenia P.S.Z. 1928.
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Pokrzywie, wy czno ci na lat 10, na nowy sposób wyrabiania tkanin z drutu. Ubytki skóry na grzbiecie, 
ubytki, przedarcia i zaplamienia papieru ok adzin. lady po owadach, nieaktualna piecz tka w asno-
ciowa, miejscami za ó cenia i zaplamienia papieru, poza tym stan dobry. 

 320. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. T. 35. Nr. 110-112. B.m., b.r., b.w. [War-
szawa 1844. Druk. Rz dowa], s. 435, [4], k. tabl. rozk . 13, 17,5 cm, opr. z epoki 
p sk z t ocz. i z oc. 240,-
Akty prawne wydane przez cara Miko aja I i Rad  Administracyjn  Królestwa, m.in.: o ustanowie-
niu ordynacji Wincentego hrabiego Krasi skiego, który w 1844 r. ufundowa  Bibliotek  Ordynacji 
Krasi skich w Warszawie; o nagrodach i medalach za zas ugi, prawie ubezpieczeniowym, ustawie 
o szkolnictwie oraz o przepisach dotycz cych udzielania po yczek w Banku Polskim. Tekst równoleg y 
w j zyku polskim i rosyjskim. Nieaktualna piecz tka w asno ciowa. Jedna z tablic z zabrudzeniami 
i niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry.

 321. Dziesi ciolecie Odrodzenia Polskiej Si y Zbrojnej 1918-1928. Pod redakcj  
prof. Henryka Mo cickiego, prof. W odzimierza Dzwonkowskiego, mjr. Tadeusza 
Ba abana, przy wspó pracy Wojskowego Biura Historycznego. Warszawa 1928. 
Nak adem Por[ucznika] Rez[erwy] Tadeusza Z otnickiego, s. [8], 128, [12], 131-
563, XXII, portrety 2, tabl. ilustr. 13, w tek cie liczne ilustr., plany, mapy, 34 cm, 
opr. wyd. p . ze z oc. i zdob.  400,- 
Bogato ilustrowana monogra  a przedstawiaj ca w cz ciach I-III dzieje or a polskiego od czasów 
piastowskich do 1921 r. (m.in.: Boje polskie w dobie wielkich hetmanów; Epoka napoleo ska; Powstanie 
listopadowe i powstanie styczniowe; Wojskowe formacje polskie w wojnie wiatowej; Wojna Polski 
Odrodzonej 1918-1921). Cz  IV charakteryzuje stan polskich si  zbrojnych w pierwszej dekadzie 
po odzyskaniu niepodleg o ci (m.in.: Sk ad osobowy si  zbrojnych; W adze i jednostki si  zbrojnych; 
Piechota; Kawaleria; Artyleria; Aeronautyka; In ynieria; andarmeria; Bro  pancerna; S u ba uzbroje-
nia; Marynarka wojenna; Szko y wojskowe; Korpus Ochrony Pogranicza). Praca ozdobiona licznymi 
ilustracjami, zdj ciami, planami i mapami. Oprawa wydawnicza: p ótno niebieskie, na licu tytulatura 
zwie czona panopliami i otoczona stylizowan  bordiur  z przeplatanymi bia o-czerwonymi wst gami, 
wyklejki ozdobne z powtarzaj cym si  modernistycznym Or em. Niewielkie ubytki, sp kania i przetar-
cia p ótna oprawy, brak wewn trznej karty przedniej wyklejki, pierwszych kilkadziesi t kart ze ladem 
zalania marginesu, poza tym stan dobry.

 322. Fredro Aleksander. Trzy po trzy. Pami tniki z epoki napoleo skiej. Z przedmow  
Adama Grzyma y-Siedleckiego. Wyda , wst pem i uzupe nieniami zaopatrzy  
Henryk Mo cicki. Z 52 ilustracyami w tek cie i 8 na osobnych kartach. Warszawa 
1917. Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. L, 228, [2], 25 cm, opr. wyd. p . z t ocz. i z oc. 
na grzbiecie i licu. 240,-
Wydanie 1. Jeden z najlepszych i najciekawszych polskich pami tników z epoki napoleo skiej, napi-
sany przez Aleksandra Fredr  (1793-1876), komediopisarza i poet , o  cera 2 Pu ku U anów, uczest-
nika kampanii 1812, 1813 i 1814 roku. Dzie o wydane na papierze kredowym, ozdobione licznymi 
ilustracjami, portretami w tek cie i na osobnych tablicach (w ramach paginacji). Efektowna oprawa 
wydawnicza w czerwone p ótno, sygnowana u do u tylnej ok adziny: Introligatornia W. Dippel War-
szawa. Na licu ilustracja oraz z ocona tytulatura uj te w podwójne z ocone ramki, na tylnej ok adzinie 
odbity na lepo motyw kwiatowy. P kni cia p ótna na grzbiecie, przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

 323. Fülöp-Miller René. Lenin i Gandhi. Autoryzowany przek ad Kazimierza Rych ow-
skiego. Lwów 1929. Nak adem Ksi garni Nowo ci. Czcionkami drukarni Bracia 
Ebner, s. 314, [2], tabl. ilustr. XXXII, 24 cm, opr. wyd. p . 90,-
Ksi ka autorstwa René Fülöp-Millera (w a c. Philip Müller, 1891-1963), ameryka skiego pisarza, socjo-
loga i historyka kultury pochodzenia austriackiego. Praca powsta a w wyniku pobytu autora w Zwi zku 
Radzieckim (napisa  równie  s ynn  ksi k  o Rasputinie „ wi ty demon. Rasputin i kobiety”). Autor 
dokona  zestawienia dwóch g ównych postaci, które wp yn y na losy ludzko ci w XX wieku: Lenina 
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i Gandhiego. „Obydwaj pragn li uszcz liwi  ludzko , ale ka dy na swój sposób: Lenin widzia  osi -
gni cie szczytnych celów rewolucji poprzez bezwzgl dne stosowanie brutalnej si y i gwa tu”; Gandhi 
za  na drodze „nieograniczonego wyrzeczenia si  wszelkiej si y i gwa tu”. Stan dobry.

 324. Genty Achille. Mitologje i religje. Lwów 1874. Nak adca i w a ciciel drukarni 
A. J. O. Rogosz, frontispis (litogra  a), s. 210, adl.;

  Libelt Karol. O kometach i gwiazdach spadaj cych [...] Lwów 1869. Nak ad 
Wydawnictwa Mrówki. Czcionkami drukarni Dra H. Jasie skiego, frontispis, s. 96, 
adl.;

  [Rayski Jan Nepomucen]. Jaskó ka N. (pseud.). Korabiowie. Obrazek rodzinny 
z czasów Napoleona I. Ko omyja 1871. Nak adem Mieczys awa Dunin W sowicza, 
Czcionkami M. Bi ousa, s. 80, adl., 15 cm, opr. z epoki, p . 200,-
Klocek rozmaitych dzie . Poz. 1. Przek ad francuskiego popularnego opracowania przedstawiaj cego 
ró ne religie i wyznania od czasów najdawniejszych do wspó czesno ci. Nast pnie oprawiono s. 73-
228 z niezidenty  kowanego dzie a prezentuj cego mitologie antyczne oraz podania skandynawskie. 
Poz. 2. Artyku  popularnonaukowy wedle odczytu wyg oszonego we Lwowie w 1869 r. przez Karola 
Libelta (1807-1875),  lozofa, dzia acza politycznego i narodowego, publicyst . Poz. 3. Rzadki druk 
– gaw da szlachecka po wi cona przedstawicielom rodu Korabiów, osadzona w dobie wojen napo-
leo skich. W ostatniej pozycji liczne marginalia i notatki dawn  r k . Otarcia opr., lady po owadach, 
poza tym stan dobry.

 325. Grabowski Ambro y. Ojczyste spominki do dziejów dawnej Polski. Diaryusze, 
relacye, pami tniki itp., s u y  mog ce do obja nienia dziejów krajowych tudzie  
listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza i Micha a Korybuta oraz 
listy Jana Sobieskiego z r kopisów zebrane przez [...] T. 1-2 (1 wol.). Kraków 1845. 

324. J. N. Rayski. Ród Korabiów. 1871. 325. A. Grabowski. Ojczyste spominki. 1845.
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Nak . Józefa Cypcera, frontispis (litogra  a), k. [4], s. 269, [3]; 367, [1], 22 cm, 
opr. z epoki p sk z t ocz. i z oc. 360,-

ród a do historii Rzeczypospolitej XVI-XVII w. zebrane i wydane przez Ambro ego Grabowskiego 
(1782-1868), s ynnego krakowskiego antykwariusza, historyka, ksi garza i kolekcjonera, te cia Karola 
Estreichera. W zbiorze znalaz y si  materia y do dziejów wojen szwedzkich, moskiewskich i tatarskich. 
Na frontispisie tomu I litografowany medalion z wizerunkiem Zygmunta Starego. W tomie II brak 
frontispisu z wizerunkiem Piotra Doroszenki. Opr.: br zowy p sk, na grzbiecie szyldzik ze z ocon  
tytulatur , na licach pap. marm. Otarcia, drobne ubytki i p kni cia grzbietu, nieaktualna piecz tka 
w asno ciowa, na wyklejce nieaktualne znaki biblioteczne, na kartach charakterystyczne za ó cenia, 
poza tym stan bardzo dobry.

 326. [Granice RP po I wojnie wiatowej]. Situation politique sur les côtes de la mer 
Baltique en cas du partage de la Lithuanie et de l’incorporation de la partie po-
lonaise à la Pologne. Kowno, b.r. [po 1920]. Edition du Comité Politique Provisoire 
des terres de Kowno. Zak ad Kartogra  czny W. G ówczewski w Warszawie. Druk 
barwny, karta o wym. 33 x 34,5 cm. 100,-
Skala 1:4.000.000. Mapa z okresu kszta towania si  polskich granic po I wojnie wiatowej. Wyda-
na przez Tymczasowy Komitet Polityczny Ziemi Kowie skiej, stanowi a cz  wydawnictwa „Le 

326. Mapa. Wyd. Tymczasowy Komitet Polityczny Ziemi Kowie skiej. Po 1920.
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problème Lithuanien. Deux cartes politiques avec texte et tableau statistique”, autorstwa Mariana 
wiechowskiego (1882-1934) i St. Niekrasza. Marian wiechowski, pose  na Sejm Wile ski i Sejm 

Ustawodawczy II RP, dzia acz narodowy, redaktor, zaanga owany w dzia alno  na rzecz przy czenia 
do Polski Litwy etnogra  cznej. Tekst mapy w j zyku polskim, obja nienia po francusku (na mapie 
zaznaczono granice Polski w przypadku inkorporacji terytoriów polskich na Litwie, lini  demarkacyjn  
polsko-litewsk  z czerwca 1920 r. oraz granice Górnego l ska). lady sk adania, drobne zabrudze-
nia, stan dobry.

 327. Gry  -Keller Adam. Komunizm. Tom I. Warszawa 1926. Drukarnia P.K.O., s. 287, 
[1], 24 cm, opr. wyd. brosz. 150,-
Wi cej tomów nie wydano! Historia ideologii komunistycznej od czasów staro ytnych. Zawiera m.in.: 
Komunizm plato ski; Komunizm redniowiecza i czasów Reformacji; Komunizm XIX wieku; Komunizm 
wspó czesny (Marks, Engels, De  nicja socjalizmu); Bolszewizm (tu m.in. Bolszewizm a Polska); Statut 
Kominternu; Komunistyczna Mi dzynarodówka M odzie y; Nowa Zjednoczona Mi dzynarodówka. Na 
karcie przedtytu owej podpis w asno ciowy, poza tym stan dobry.

 328. Gubrynowicz Bronis aw. Antoni Ma ecki (1821-1913). Lwów 1920. Nak adem 
Zak adu Narodowego im. Ossoli skich, s. VII, 335, [1], portret, 25 cm, opr. 
wspó cz., p . 120,-
Biogra  a Antoniego Ma eckiego, historyka literatury, j zykoznawcy, mediewisty, heraldyka, profesora 
Uniwersytetu Jagiello skiego i Uniwersytetu Lwowskiego. Dzie o Bronis awa Gubrynowicza (1870-
1933), historyka literatury, kustosza Zak adu Narodowego im. Ossoli skich. Na licach naklejone frag-
menty oryg. ok . brosz. Nieaktualny ekslibris i piecz tki. Stan bardzo dobry.

 – Z superekslibrisem Potockich –

 329. Hoene-Wro ski Józef Maria. Épitre à son altesse le prince Czartoryski, sur les 
destinées de la Pologne, et généralement sur les destinées des nations slaves; 
comme suite de la réforme du savoir humain. Paris (Pary ) 1848. De l’Imprimerie 
de Firmin Didot Frères, s. 32, [2], XII, 30,5 cm, opr. z epoki p sk ze z oc. na 
grzbiecie i t ocz. na licu superekslibrisem hr. Potockich. 600,-
Z ksi gozbioru hr. Potockich (t oczony na lepo w zwierciadle lica superekslibris z herbem Pilawa 
i dewiz  rodow  „Scutum opponebat scutis”) i biblioteki ks. Sanguszków w Gumniskach (ekslibris 
z herbem Pogo  i napisem: „Ex-Libris Gumniska”). Praca  lozo  czna uj ta w form  listu skierowa-
nego do ksi cia Adama Czartoryskiego, przedstawiaj ca drogi do uzyskania niepodleg o ci (nie tylko 
przez Polaków, ale wszystkie narody s owia skie) przez akceptacj  i wykorzystanie za o e  racjona-
listycznej  lozo  i mesjanistycznej. By a swoist  reakcj  na ówczesne nasilenie d e  wolno ciowych 
i radykalizacj  nastrojów spo ecznych w Europie (Wiosna Ludów). Autor, Józef Maria Hoene-Wro ski 
(1776-1853),  lozof i matematyk propagowa  ide  mesjanizmu opartego na skrajnie racjonalistycznych 
za o eniach, odrzucaj cego wszelkie aspekty religijno-mistyczne (w a ciwe dla my li np. Towia skiego 
i Mickiewicza). Ksi ga oprawiona w epoce w efektowny pó skórek z bogatymi z oceniami na grzbie-
cie, na licu superekslibris Potockich. Wydanie na grubym papierze z szerokimi marginesami. Drobne 
zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry. Rzadka ksi ka z interesuj cymi proweniencjami.

 – Koncepcje mesjanistyczne Hoene-Wro skiego –

 330. Hoene-Wro ski Józef Maria. Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre 
désordrée révolutionnaire; comme suite de la Réforme du savoir humain. Paris 
(Pary ) 1848. De l’Imprimerie de Firmin Didot Frères, s. VII, [1], 48, 31 cm, opr.
wyd. brosz.

  Ten e. Les cent pages décisives, pour S.M. l’Empereur de Russie, Roi de Pologne. 
Metz 1850. Au Dépôt Général des Ouvrages Messianiques, s. [4], 116, [2], 31 cm, 
opr. wyd. brosz.
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  Ten e. Épître à S.M. l’Empereur de Russie, pour compléter Les cent pages 
décisives; et pour accomplir La réforme de la mécanique céleste. Metz 1851. Au 
Dépôt Général des Ouvrages Messianiques, s. 68, [2], 8, 3, [1], 4, 31 cm, opr. 
wyd. brosz.

  Ten e. Messianisme union  nale de la philosophie et de la religion, constituant 
la philosophie absolue. T. 1. Prodrome du Messianisme. Paris (Pary ) 1831. 
Imprimeur et Fonderie de G. Doyen, s. 96, 27,5 cm, opr. wyd. brosz.

  Ten e. Messianisme philosophie absolue. Apodictique messianique fondant 
péremptoirement la vérité sue la terre, ou développement génétique de toutes 
réalités par la loi de création. Paris (Pary ) 1876. Au Dépôt des Ouvrages de 
l’Auteur, s. 383, [5], 32 cm, opr. wyd. brosz.

  Ten e. Nomothétique messianique ou lois suprèmes du monde [...] Paris (Pary ) 
1881. Au Dépôt des Ouvrages de l’Auteur, s. 140, 32 cm, opr. wyd. brosz.

  Ten e. Prospectus de la Philosophie absolue et son développement [...] Paris 
(Pary ) 1878. Au Dépôt des Ouvrages de l’Auteur, s. 240, 32 cm, opr. wyd. 
brosz.  1500,-
Zespó  pism Józefa Marii Hoene-Wro skiego (1776-1853), wybitnego  lozofa, matematyka, prawnika 
i ekonomisty, przedstawiciela polskiej  lozo  i mesjanistycznej i twórcy poj cia mesjanizmu. Wszystkie 
oferowane prace prezentuj  za o enia koncepcji mesjanistycznych, maj  jednak ró ne formy – od 
traktatów i rozpraw po odezwy do w adców (m.in. skierowanej do cara po wybuchu wojny pol-
sko-rosyjskiej w wyniku powstania listopadowego). Mesjanizm zdoby  ogromn  popularno  w ród 
polskich elit, zw aszcza tych przebywaj cych na emigracji. Wro ski zak ada , e podstaw  tego systemu 
ma by  racjonalizm. Natomiast inni propagatorzy idei mesjanistycznych szukali ich róde  w misty-
ce. To odmienne pojmowanie róde  mesjanizmu doprowadzi o mi dzy innymi do ostrego kon  iktu 
mi dzy Adamem Mickiewiczem (zwolennikiem koncepcji Towia skiego) a Wro skim – wieszcz 
uzna  wszystkie racjonalistyczne koncepcje za fa szywe, a  lozof oskar y  poet  o zaw aszczenie 
poj cia. Stan dobry.

329. Z ksi gozbiorów hr. Potockich 
i ks. Sanguszków. 

330. Koncepcje mesjanistyczne 
J. Hoene-Wro skiego. 
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 331. Hofmokl-Ostrowski Zygmunt. Tabela zbrodni i wyst pków z oznaczeniem nazwy, 
tre ci i rodzaju przest pstwa, artyku u k.k., wymiaru kary, w a ciwo ci s du, trybu 
cigania. Warszawa b.r. [1933]. Wydaw. „Forum” Czasopismo polemiczne, k. [4], 

35 x 25 cm, karton. 120,-
Zestawienie tabelaryczne przest pstw wg nazw i opisów, z odniesieniami do artyku ów Kodeksu Kar-
nego wg kody  kacji Makarewicza z 1932 r., sankcji karnych, trybu cigania i w a ciwo ci s dów. Autor, 
Zygmunt Hofmokl-Ostrowski (1873-1963), by  znanym adwokatem okresu mi dzywojennego i autorem 
popularnej edycji Kodeksu Karnego z Orzecznictwem S du Najwy szego. Data wydania wg piecz ci 
nades ania druku do urz du. lad po z o eniu i niewielkie zagi cia, poza tym stan dobry. 

 332. Ho y ski Otton. Pami tka polskiej pielgrzymki do Rzymu w maju 1877 r. z powodu 
50-letniego jubileuszu Ojca w. Piusa IX. Lwów 1877. Nak adem autora, s. 253, 
[2], 16,5 cm, opr. pó niejsza, p . z szyldzikiem. 100,-
Sprawozdanie z pielgrzymki Polaków z trzech zaborów do Rzymu z okazji jubileuszu 50-lecia otrzy-
mania sakry biskupiej przez pó niejszego papie a Piusa IX. Szczegó owo spisane przez ksi dza 
Ottona Ho y skiego (1839-1882), pisarza religijnego i wydawc , sekretarza komitetu organizacyjnego. 
Pielgrzymka, w której wzi o udzia  oko o 600 Polaków, by a bardzo wa nym wydarzeniem jedno-
cz cym rodaków z wszystkich zaborów – z Galicji, z Krakowa i Lwowa, z Wielkopolski, Górnego 

l ska, najmniej (z powodów politycznych) z zaboru rosyjskiego (w tym unici z Podlasia i sybiracy). Byli 
w ród nich w o cianie, mieszczanie, a tak e przedstawiciele arystokracji (m.in.: Ferdynand Radziwi , 
ksi  Adam Czartoryski, ksi  Stanis aw Jab onowski, Stanis aw Potocki). Na ko cu spis imienny 
wszystkich pielgrzymów. Podczas audiencji, która mia a miejsce 6 czerwca 1877 r., papie  wyg osi  
s ynne s owa: „b ogos awi  ca emu Królestwu Polskiemu”, co odczytano jako znak sprzeciwu wo-
bec zaborów oraz moralne poparcie dla Polaków. Pius IX wielokrotnie protestowa  przeciw represjom 
pa stw zaborczych, w 1853 r. beaty  kowa  Andrzeja Bobol . Liczne nalepki i piecz tki biblioteczne. 

332. Polska pielgrzymka do Rzymu. 1877. 334. N. M. Karamzin. Dzieje Rosji. 1821.
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Otarcia i zabrudzenia oprawy, zabrudzenia (zw aszcza karty tyt.), papier jednolicie po ó k y, poza tym 
stan dobry. Rzadkie.

 333. [Kalendarz]. Informacyjny kalendarz wojskowy na rok 1934 (rocznik ósmy). Opra-
cowany przez grono o  cerów dyplomowanych pod redakcj  Jana Jastrz bskiego. 
Warszawa 1933. Nak adem w asnym, s. [54], XXIV, 582, 110, portrety 2, 15 cm, 
opr. wyd. p . z t ocz. i z oc. 80,-
Poza kalendarium zawiera tak e wa niejsze daty historyczne oraz opis struktury i ustroju pa stwa. 
Ponadto obszerny dzia  wojskowy z informacjami o organizacji polskich si  zbrojnych, o instytu-
cjach naukowych, o kodeksie karnym i kodeksie honorowym, o o  cerskich s dach honorowych, or-
derach i odznaczeniach, umundurowaniu i uposa eniu wojska. Liczne og oszenia, adresy i reklamy 
 rm. Piecz tka: „Wytw. Akc. Lot.-Sam. In . T. Miko ajewski”. Przetarcia oprawy, p kni ty grzbiet, liczne 
podkre lenia i przekre lenia kredk  i piórem, poza tym stan dobry.

 334. Karamzin Niko aj Michai owicz. Istorija Gosudarstwa Rossijskago. T. IX. Izdanije 
wtoroje, isprawliennoje. Sankt Pietierburg (Petersburg) 1821 (data ok adkowa 
1820). I diwienijem Bratjew Slioninych, W Tipogra  i N. Grecza, s. 472, 296, [4], 
25 cm, opr. wyd. brosz. 400,-
Tom dziewi ty (z dwunastu) g ównego dzie a historycznego Miko aja Karamzina (1766-1826), wybitnego 
rosyjskiego historyka, obejmuj cy lata 1560-1584. Pierwszych osiem tomów ukaza o si  w 1816 r. 
(pozosta e tomy ukaza y si  w latach 1821-1826). Dzie o zosta o przyj te bardzo entuzjastycznie, 
w ci gu niespe na miesi ca ca y nak ad zosta  sprzedany. „Historya…” opisuje ca o ciowe dzieje 
Rosji od powstania pa stwa do 1611 roku. „W swoim czasie zyska a ona wielki rozg os w literaturze 
europejskiej i przet umaczona by a na wszystkie prawie j zyki. W oczach spo ecze stwa rosyjskiego 
Karamzin Histori  swoj , wed ug wyra e  Puszkina, odkry  Rosj  staro ytn , jak Kolumb Ameryk ” 
(Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, t. XXXIII, Warszawa 1903, s. 786-787). Szczególnie 
wysoko oceniono ród owe noty, umieszczone na ko cu ka dego tomu, zawieraj ce obszerne wyci gi 
z najrzadszych róde  do historii Rosji. Egz. nieprzyci ty, z szerokimi marginesami. Du e ubytki grzbietu, 
miejscami zaplamienia marginesów, nieaktualne piecz tki w asn., poza tym stan dobry. 

 335. Karnowicz Jewgienij Pietrowicz. Wielki Ksi  Konstanty. Zarys biogra  czny. 
Warszawa 1900. Nak ad ksi garni Konstantego Treptego, s. 203, tabl. ilustr. 6, 
20 cm, opr. z epoki, p sk. 90,-
Prze o ona z rosyjskiego syntetyczna biogra  a wielkiego ksi cia Konstantego, napisana przez Jew-
gienija Karnowicza (1823-1885). „Rzecz pisana z du ym talentem literackim, aczkolwiek z pewnym 
odcieniem niech ci do nas” – jak stwierdza w przedmowie t umacz. Opr.: ciemnobr zowy p sk, na 
licach zielone p . Drobne zabrudzenia i otarcia opr., niewielkie p kni cia skóry grzbietu. Stan dobry.

 336. [Katy ]. Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Berlin 1943. Zentral-
verlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. GmbH., s. 331, liczne ilustr., 25,5 cm, 
opr. p . 460,-
Raport i materia y z prac Mi dzynarodowej Komisji Lekarskiej, powo anej przez w adze III Rzeszy do 
zbadania miejsc pochówku i przeprowadzenia ekshumacji pomordowanych w Katyniu. Praca zawiera 
tak e wnioski o  cjalnej delegacji Polskiego Czerwonego Krzy a (zorganizowanej w porozumieniu 
z Armi  Krajow  i Rz dem RP na uchod stwie). Raport, cho  mia  s u y  jako element niemieckiej 
propagandy antyradzieckiej, sta  si  niezwykle cennym ród em s u cym wyja nieniu okoliczno ci 
masowych mordów, a wielu rodzinom przyniós  wiadomo  o losie ich zaginionych bliskich (opubliko-
wano list  ponad 4000 o  ar). Piecz tki i noty w asno ciowe, ekslibris. Zabrudzenia i przebarwienia, 
poza tym stan dobry.

 337. Kitowicz J drzej. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wyda-
nie drugie. T. 1-4 (1 wol.). Petersburg-Mohylew 1855. Nak . Boles awa Maurycego 
Wol  a, s. [4], XL, 162; [4], 151; [4], 199, [1]; [4], 124, 16,5 cm, opr. p sk. 460,-
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Wydanie 2, wzbogacone o ust py pomini te w pierwszym wydaniu Edwarda Raczy skiego. Wyj tkowo 
poczytne dzie o, szeroko opisuj ce epok  sask , autorstwa J drzeja Kitowicza (1728-1804), pisarza 
historycznego, pami tnikarza, konfederata barskiego. „Dzi ki wybitnemu talentowi pisarskiemu, wysoko 
rozwini temu poczuciu humoru i darowi bystrej obserwacji autora, dzie a Kitowicza wesz y na sta e 
do kanonu literatury o wieceniowej” (PSB). Za ycia autora jego dzie a nie by y publikowane. Obej-
muje m.in.: O palestrze i s dach; O stanie o nierskim; S u ba regimentów koronnych; O orderach; 
O sejmach. Du a cz  dzie a po wi cona stanowi dworskiemu (O sto ach i bankietach, trunkach 
i pija stwie, strojach, pojazdach i koniach; zapustach i kuligach, zabawach m odzie y.). Egzem-
plarz z biblioteki Eugeniusza Romera h. Laski (1871-1943), ziemianina, dzia acza spo ecznego 
i polonijnego na Litwie (nalepka) i jego córki Eugenii (1914-2005), ekslibris. Piecz tki Gubrynowi-
cza i Schmidta we Lwowie. Zabrudzenia i podniszczenia oprawy, miejscami intensywne za ó cenia 
papieru, nieaktualne podpisy w asno ciowe.

 338. Kolankowski Ludwik. Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. Lwów 1936. Sk ad 
g ówny w Ksi garni Gubrynowicz i Syn, s. [6], 374, ilustr. w tek cie (w tym ca o-
stronicowe), 24,5 cm, opr. wspó cz., p sk ze z oc. 180,-
Wydanie 1. Egzemplarz z ksi gozbioru Ryszarda Tupina (miedziorytowy ekslibris Wojciecha uczaka). 
Oparta na szerokim materiale ród owym synteza dziejów politycznych Polski lat 1386-1572 autorstwa 
Ludwika Kolankowskiego (1882-1956), historyka, dzia acza politycznego, profesora Uniwersytetu Ste-
fana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, po wojnie Uniwersytetu Miko aja 
Kopernika w Toruniu, wybitnego badacza dziejów Polski i Litwy XV-XVI w. Stan bardzo dobry.

 339. [Komuna Paryska]. Wo owski Bronis aw. Dombrowski et Versailles [...] Genève 
– Londres – Lemberg (Genewa – Londyn – Lwów) 1871. Imprimerie Carey Frères, 
s. 148, tabl. facs. 8 (rozk .), 19 cm, opr. pó niejsza, p sk., zach. ok  brosz. 300,-

335. Wielki Ksi  Konstanty. 1900. 337. J. Kitowicz. Opis obyczajów. 1855.
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Praca przedstawiaj ca wydarzenia Komuny Paryskiej (marzec-maj 1871 r.) i pertraktacje prowadzone 
mi dzy komunardami a w adzami pa stwowymi. Bronis aw Wo owski by  nie tylko wiadkiem zry-
wu rewolucyjnego, ale i po rednikiem mi dzy si ami rz dowymi (rz d wersalski) a gen. Jaros awem 
D browskim, dowódc  si  rewolucjonistów w obronie Pary a, zmar ym w wyniku ran odniesionych 
w ostatnich dniach walk. Do czono facsimile korespondencji D browskiego i dokumentów rz dowych. 
Opr.: czerwony p sk z t ocz. i z oc. tytulatur  na grzbiecie, na licach i wyklejkach pap. zdobiony. Stan 
bardzo dobry. adny egzemplarz.

 340. [Konfederacja barska]. Trzy o wiadczenia Konfederacyi Barskiej. Wydanie nowe. 
Kraków 1850. Nak adem Ksi garni i Czcionkarni pod Sow , s. [2], 192, 20 cm, 
opr. pap. 80,-
Tekst trzech dokumentów do historii konfederacji barskiej 1768-1772. Pisane: 1. W Bia ej 15 listopada 
1769 roku. 2. W obozie pod Konieczn  4 kwietnia 1770 roku. 3. W obozie pod Konieczn  9 sierpnia 
1770 roku. Ubytki pap. oprawy, liczne rdzawe plamki i zabrudzenia marginesów, liczne karty luzem.

 341. Konopczy ski W adys aw. Dzieje Polski Nowo ytnej. T. 1-2 (w 2 wol.). War-
szawa [i in.] 1936. Sk ad g ówny u Gebethnera i Wol  a, s. XII, 437, [2]; VIII, 
459, [1], 23,5 cm, opr. jednolita wspó cz., p . ze z oc. na grzbiecie, zach. ok . 
brosz. 360,-
Wydanie 1. Monumentalna synteza dziejów Polski XVI-XVIII wieku napisana przez W adys awa Ko-
nopczy skiego (1880-1952), historyka, profesora Uniwersytetu Jagiello skiego, pos a na sejm, za o-
yciela i redaktora „Polskiego s ownika biogra  cznego”. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia od elekcji 

Zygmunta I Starego do mierci W adys awa IV Wazy, tom drugi od elekcji Jana Kazimierza Wazy 
do ostatecznego rozbioru Polski. Ksi ka uznawana jest do dzi  za jedno z najlepszych opracowa  
nowo ytnej historii Polski. Na karcie przedtytu owej tomu pierwszego piecz tka w asno ciowa, poza 
tym stan bardzo dobry.

338. L. Kolankowski. Polska Jagiellonów. 1936. 339. B. Wo owski. Komuna Paryska. 1871.
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 342. Korwin-Milewski Hipolit. Siedemdziesi t lat wspomnie  (1855-1925). Pozna  
1930. Jan Jachowski. Ksi garnia Uniwersytecka, s. VIII, 600, [2], portret 1, 
23,5 cm, opr. z epoki p . ze z oc. 280,-
Wydanie 1. Wspomnienia Hipolita Korwin-Milewskiego (1848-1932), cz onka rosyjskiej Rady Pa stwa, 
publicysty zwi zanego z Wilnem, wydawcy i redaktora „Kuriera Litewskiego”. Pami tniki obejmuj  
wydarzenia z ycia prywatnego autora lat 1848-1898 (tu m.in. powstanie styczniowe), z ycia spo-
ecznego i politycznego lat 1898-1914 oraz okresu pierwszej wojny wiatowej i walk o granice Polski 
1914-1921. „Stanowi  one bardzo cenne ród o do historii polityki rosyjskiej w latach 1898-1914 i pol-
skiej w okresie pierwszej wojny wiatowej” (PSB). Na karcie tytu owej charakterystyczne za ó cenia, 
poza tym stan bardzo dobry. 
Lit.: J. Skrzypek, Bibliogra  a pami tników polskich, poz. 1177.

 343. Kot Stanis aw. Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. Kraków 
1919. Nak adem Krakowskiej Spó ki Wydawniczej, s. 253, [2], 21,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 100,-
Studium historyczne po wi cone obrazowi I Rzeczpospolitej i opiniom o sytuacji politycznej w pi-
miennictwie zachodnioeuropejskim od XVI do XVIII w. Stanis aw Kot (1885-1975), historyk, dzia acz 

ruchu ludowego, polityk. Egzemplarz nieobci ty. Wpisy w asno ciowe. Zagniecenia opr. i kraw dzi 
k., stan dobry.

 344. Kraszewski Józef Ignacy. Para czerwona. Obrazek wspó czesny narysowany 
z natury przez B. Boles awit  [pseud.]. Lipsk 1865. W komissie A. Wienbracka, 
s. [4], 305, [1], 17,5 cm, opr. z epoki pp . z tyt. na grzbiecie. 180,-
Powie  o charakterze dokumentalnym, osadzona w czasie powstania styczniowego. Wydawca ozdo-
bi  kart  tytu ow  czarnym krzy ykiem z koron  cierniow , nawi zuj cym do noszonej wówczas 
czarnej bi uterii. Akcja powie ci obejmuje lata 1860-1863, tytu owa para to przedstawiciele „czer-
wonych” – patriotycznego stronnictwa g osz cego, poza obaleniem zaborcy, program radykalnych 
przemian spo ecznych. W opozycji do nich, stronnictwo „bia ych” by o przeciwne powstaniu zbrojne-
mu, próbowa o porozumie  si  z rosyjskim zaborc  i zwróci  si  drog  dyplomatyczn  o pomoc do 

342. H. Korwin-Milewski. Wspomnienia. 345. Polska w czasie trzech rozbiorów. 1865.
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mocarstw zachodnich. Kraszewski na kartach powie ci przedstawi  dzia alno  obu stronnictw. Liczne 
rdzawe plamki i silne zbr zowienia, poza tym stan dobry.

 345. Kraszewski Józef Ignacy. Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya 
do historyi ducha i obyczaju. Przedmowa prof. Szymona Askenazego. T. 1-3 
(w 3 wol.). Warszawa 1902-1903. Nak ad Gebethnera i Wol  a, k. [2], s. XVI, 424, 
[2], ilustr. w tek cie 106, mapa 1; k. [2], s. 414, [2], ilustr. w tek cie 97; k. [2], s. 563, 
[1], ilustr. w tek cie 89, 23,5 cm, opr. p sk z t ocz. i z oc. 600,-
Wydanie 2 (wyd. 1 ukaza o si  w latach 1873-1875). Najwa niejsze dzie o historyczne Józefa Ignacego 
Kraszewskiego (1812-1887). Oparta na szerokim materiale ród owym barwna panorama schy kowych 
lat Rzeczypospolitej. Zawiera m.in.: dzieje Sejmu Wielkiego do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wojny 
z Rosj  w obronie Konstytucji, Insurekcji Ko ciuszkowskiej a  do upadku Rzeczypospolitej. Dzie o 
ozdobione prawie 300 ilustracjami zebranymi przez Aleksandra Kraushara. Dawne piecz tki Ksi garni 
i Sk adu Nut F. Raczkowskiego w Lublinie. Za ó cenia papieru (w t. I intensywniejsze), nieaktualne 
piecz tki i wpisy w asno ciowe. Stan ogólny dobry. 

 346. Lehmann Otto. o nierz niemiecki. Interesuj ce wiadomo ci o niemieckiej sile 
zbrojnej. Z licznymi zdj ciami. Prze o y a z niemieckiego Maria Rohmann. Berlin 
1940. Verlag „Die Wehrmacht”, Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warschau GmbH, 
s. 51, [4], ilustr. w tek cie, 21 cm, opr. wyd. brosz. 60,-
Broszura obrazuj ca pot g  armii niemieckiej, napisana tu  po wkroczeniu do Czech i Moraw wojsk 
niemieckich „pragn cych na nowym obszarze yciowym roztacza  sw  opiek  w przyja ni i kole e -
stwie…”. Drobne zabrudzenia ok adek, poza tym stan dobry.

 – Pierwsze polskie litogra  e –

 347. Lelewel Joachim. Dzieje staro ytne. Od pocz tku czasów historycznych do 
drugiey po owy wieku szóstego, ery chrze cia skiey. Wilno – Warszawa 1818. Na-
k adem Józefa Zawadzkiego. W ksi garni Zawadzkiego i W ckiego, s. 474, tabl.
ryc. 4 (litogra  e), tabl. map 16 (miedzioryty rozk .), 22 cm, opr. p sk. 600,-
Wydanie 1. Druk na papierze niebieskim. Pierwsza polska ksi ka ilustrowana litogra  ami. Ilu-
stracje z widokami zabytków staro ytno ci wykona  brat autora, Jan Lelewel (1796-1847), in ynier 
i malarz, a litografowa  w swoim warszawskim zak adzie Jan Siestrzy ski (1788-1824), pionier litogra  i 
polskiej, autor pierwszej w Polsce pracy teoretycznej na temat tej techniki gra  cznej, zatytu owanej 
„O litogra  i”. Mapy atlasu opracowane w technice miedziorytu, ze szczegó owym zaznaczeniem miej-
scowo ci. Brak stron 475-505 zawieraj cych „Dodatki i poprawki”. Ubytki oprawy (cz ciowo uzupe -
nione), lady po owadach, wewn trz charakterystyczne zaplamienia, mapy ze ladem zalania, lady 
kredki na wyklejkach.

 348. Lelewel Joachim. Rogalski Leon. Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim 
opowiedzia  przez J. L. powi kszone dodatkami oraz rysem historii literatury 
polskiej. Wydanie trzecie. Warszawa 1859. Druk S. Orgelbranda, s. 510, IV, [2], 
map 11, tabl. 1, 16,5 cm, opr. p sk z t ocz. i z oc. 360,-
Z biblioteki dworskiej Jerzego Kochanowskiego w opienniku na Lubelszczy nie (piecz tki). Przy-
st pnie i zwi le napisana historia Polski od czasów bajecznych do trzeciego rozbioru kraju (dla 
przyk adu ca y drugi rozbiór Polski opisany jest tak: „Po og oszonych manifestach przez oba dwory 
s siednie, wkroczy y wojska pruskie. Prusy zaj y cz  kraju, reszt  Wielkiejpolski i niektóre pobliskie 
ziemie. Rossjanie przez rodek Litwy i Wo ynia granic  zaboru wytkn li. Z reszty kraju, który Polsk  
mia  pozosta , do Grodna zwo any by  sejm, który oddzieln  od targowickiej, zawi za  konfederacj , 
owszem targowick  rozwi za  i jej sancita kassowa . Wiele ustaw uchwali . Rozbiór zatwierdzi  a na 
koniec i ustawy sejmu czteroletniego skassowa ”). Dzie o uzupe nione krótk  histori  literatury polskiej 
autorstwa Leona Rogalskiego (1806-1878), historyka, publicysty, jednego z redaktorów „Encyklopedii 
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powszechnej” S. Orgelbranda. Przetarcia, ubytki i zabrudzenia oprawy. Charakterystyczne za ó cenia 
papieru, liczne lady o ówka. Brak stron 209-212, brak 1 mapy i tablicy, poza tym stan dobry. 

 349. Lipi ski Wac aw. Walka zbrojna o niepodleg o  Polski 1905-1918. Wydanie 
drugie, rozszerzone. Warszawa 1935. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski, 
s. XX, [2], 486, [1], liczne ilustr., mapy i szkice w tek cie, 24 cm, opr. brosz. 180,-
Na przedniej wyklejce odr czna dedykacja autora. Charakterystyka udzia u poszczególnych formacji 
wojskowych w walce o niepodleg o . Omówiono m.in.: Polsk  Organizacj  Wojskow , Polskie Si y 
Zbrojne, Polski Korpus Posi kowy; Wojsko polskie na wschodzie (Legion Pu awski, Polska Bryga-
da Strzelecka, Pierwszy Korpus na Bia orusi, Drugi Korpus i bój pod Kaniowem, Trzeci Korpus na 
Ukrainie, Dywizja Syberyjska); Wojsko polskie na zachodzie (Oddzia  Bajo czyków, Armia Polska we 
Francji). Praca autorstwa Wac awa Lipi skiego (1896-1949), historyka, publicysty, dyrektora Instytutu 
Józefa Pi sudskiego, po wojnie skazanego przez komunistów na kar  mierci. Naddarcia i zaplamienia 
ok adki, poza tym stan dobry.

 350. Malinowski Tomasz. Kilka rad ku oswobodzeniu Polski. Wyj tki z dziennika 
„Demokrata Polski”. Pary  1843. W Drukarni Bourgogne et Martinet, s. 117, 14 cm, 
ochronna ok . kartonowa z epoki. 180,-
Wydana anonimowo, g o na rozprawa publicystyczna Tomasza Malinowskiego (1802-1879), dzia acza 
niepodleg o ciowego, uczestnika powstania listopadowego, na emigracji cz onka Towarzystwa Demo-
kratycznego Polskiego. Egzemplarz nierozci ty i nieobci ty. Naddarcia i zaplamienia ok adki, drobne 
przebicie czterech ostatnich kart, poza tym stan dobry. 

 351. [Millon Charles]. Historya wyl dowa  przedsi wzi tych do Anglii, Szkocyi 
i Irlandyi od Juliusza Cezara a  do naszych czasów z Francuzkiego prze o ona 

347. Pierwsze polskie litogra  e. 1818. 350. T. Malinowski. Ku oswobodzeniu Polski. 
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w wielu dodatkami Historycznemi przez X. K. [Franciszka Ksawerego Kosseckie-
go]. Warszawa 1804. W Drukarni Tomasza Le Brun, s. XXXV, 107, 17 cm, opr. 
pó niejsza, pp . 240,-
Z biblioteki pa acowej Turnów w Objezierzu (piecz tki). Wpis Anieli z Kmileckich W gorzewskiej, 
fundatorki pa acu i biblioteki. Krótki rys po wi cony historii inwazji na Wyspy Brytyjskie autorstwa Char-
lesa Millona (1754-1839). Dzie ko napisane wobec kon  iktu napoleo skiej Francji z Wielk  Brytani , 
która przewodzi a koalicji antyfrancuskiej, i (jak si  wydawa o) nieuchronnej inwazji na Zjednoczone 
Królestwo. Stan bardzo dobry.

 352. Monge Gaspard. Wyk ad statyki dla u ycia szkó  wydzia owych i wojewódzkich. 
Wyd. 5. przeyrzane przez P. Hachette. Przet um. Onufry Lewocki. Warszawa 1820. 
W Drukarni Zawadzkiego i W ckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Ksi garzy 
Dworu Królestwa Polskiego, s. [6], 198, [1], 20,5 cm, opr. pp . 150,-
Podr cznik szkolny autorstwa Gasparda Monge (1746-1818), francuskiego matematyka, twórcy geo-
metrii wykre lnej. Tak  ksi k  otrzyma  w 1824 r. w Liceum Warszawskim, za pilno  i dobre 
sprawowanie, Fryderyk Chopin i do dzi  stanowi ona jeden z cenniejszych eksponatów Muzeum 
Fryderyka Chopina w Warszawie. T umaczenie Onufrego Lewockiego (1787-1854), cenionego ma-
tematyka i pedagoga, Generalnego Wizytatora Szkó  w Królestwie Polskim. Egzemplarz cz ciowo 
nierozci ty. Karta przedtytu owa i tytu owa z uzupe nieniami, kilka pierwszych kart ze ladem zalania 
i przebarwienia góry marginesu, kilkana cie ko cowych kart ze ladem zalania. Brak tablic, poza 
tym stan dobry.

 353. Monitor Warszawski. 1824, nr 1-104 (3.I.-28.XII); 1825, nr 1-157 (1.I-31.XII); 
1826, nr 1-78 (2.I-29.VII). Warszawa 1824-1826. [A. T. Ch dowski], s. 587; 748; 
360, 43,5 cm, opr. pp . 900,-

351. Z biblioteki Turnów w Objezierzu. 353. Monitor Warszawski. 1824-1826.
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Pot ny wolumin zbioru numerów z pierwszych dwóch i pó  roku funkcjonowania „Monitora War-
szawskiego” – czasopisma rz dowego wydawanego w Królestwie Polskim w latach 1824-1828. Jego 
redaktorem by  Adam Tomasz Ch dowski (1790-1855), dziennikarz, publicysta, wydawca i bibliograf. 
Periodyk drukowano w nak adzie 800 egzemplarzy, z których oko o 600 dystrybuowano bezp atnie. Na 
amach prócz obwieszcze  i informacji urz dowych publikowano wiadomo ci krajowe i zagraniczne. 
Do cz ci numerów do czano dodatki z zachowaniem ci g ej paginacji. Od 1829 r. pismo zast pi  
„Dziennik Powszechny Krajowy”. Wa ne ród o historyczne. Zagniecenia kraw dzi kart, przebar-
wienia, stan dobry.

 354. [Monte Cassino]. Pi tkowski Henryk. Bitwa o Monte Cassino (Biblioteka Or a 
Bia ego). Rzym 1945. T oczono w Drukarni Polowej, s. 120, 17 cm, opr. wyd. 
brosz. 240,-
Na karcie przedtytu owej odr czna dedykacja autora dla p k. Stanis awa Sieleckiego. Jedno 
z pierwszych w literaturze polskiej studiów militarnych po wi conych bitwie o Monte Cassino, opra-
cowane przez p k. Henryka Pi tkowskiego (1902-1969), uczestnika bitwy, szefa sztabu 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich. Praca pisana bezpo rednio po bitwie, „dos ownie na kolanie, nie zawsze by  
czas w warunkach polowych na rozstawienie sto u” (autor). Opis przygotowania do bitwy, jej przebiegu, 
morale niemieckiego o nierza. Podsumowanie zako czone s owami: „najistotniejszym elementem 
w walce jest niez omna wola zwyci stwa”. Stanis aw Sielecki (1898-1952), pu kownik dyplomowany 
Wojska Polskiego, szef III oddzia u Operacyjnego 2 Korpusu Polskiego w Iraku i kampanii w oskiej 
(w tym w bitwie o Monte Cassino), harcmistrz, jeden z organizatorów ZHP na Wschodzie. Piecz tka 
i podpis Mariana ozi skiego (1913-1988), kapitana Wojska Polskiego, uczestnika bitwy o Monte 
Cassino. Brak szkiców ilustruj cych przebieg bitwy. Grzbiet wzmocniony. Podkre lenia i dopiski. Stan 
dobry. Rzadkie.

 355. Morawski Teodor. Dzieje narodu polskiego w krótko ci zebrane. T. 1-6 (w 6 wol.). 
Pozna  1871-1872. Nak . J. K. upa skiego, s. [8], 314; [4], 489; [4], 608; 345, 
[3]; [4], 492; [2], 480; [1], tabela (rozk .), [8], 21,5 cm, opr. p sk, brzegi kart 
marm. 900,-

354. Z dedykacj  autora dla p k. St. Sieleckiego. 355. T. Morawski. Dzieje narodu polskiego. 
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Wydanie 1. Egzemplarz z ksi gozbioru Mariana Brandysa (1912-1998), pisarza historycznego, 
eseisty, dziennikarza (piecz tki) i Zygmunta W odzimierza Tar o-Mazi skiego (1889-1967), podpu -
kownika W.P., pedagoga, my liciela i dzia acza ezoterycznego (piecz tka w t. V). Synteza dziejów 
polskich autorstwa Teodora Morawskiego (1797-1879), historyka, polityka zwi zanego z ugrupowaniem 
kaliszan, ostatniego ministra spraw zagranicznych powstania listopadowego, dzia acza emigracyjnego. 
T. 1: Piastowie, t. 2: Jagiellonowie, t. 3 i 4: Królowie obieralni, t. 5: Panowanie Stanis awa Augusta 
Poniatowskiego, t. 6: Polska pod obcym panowaniem 1796-1834. Na ko cu tomu 5 obszerny spis osób 
piastuj cych urz dy w dawnej Rzeczypospolitej: arcybiskupów i biskupów, wojewodów, kasztelanów 
i ministrów. Otarcia oprawy, miejscami za ó cenia papieru, poza tym stan dobry.

 356. Niedzia kowski Mieczys aw. Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnie . 
Warszawa – Kraków 1926. Nak adem Spó dzielni Wydawniczo-Ksi garskiej „Nowe

ycie”, s. 146, 14,5 cm, opr. pó niejsza, pp ., zach. oryg. ok . brosz. 100,-
Z odr czn  dedykacj  autora dla Leona Misio ka: „Najstarszemu Senatorowi P.P.S. (poza Limanow-
skim) jeden z najm odszych pos ów. M. Niedzia kowski 3/VI-26”. Praca po wi cona my li socjalistycznej 
i jej praktycznemu zastosowaniu wobec zmieniaj cych si  realiów spo eczno-politycznych. Autorem 
by  Mieczys aw Niedzia kowski (1893-1940), dzia acz socjalistyczny, polityk PPS, publicysta. Leon 
Misio ek (1860-1926), polityk socjalistyczny zwi zany z PPS, drukarz, senator I kadencji. Stan dobry.

 357. Noworocznik (Kalendarz) Ilustrowany dla Polek na Rok 1864. Rok czwarty. War-
szawa 1864. Nak . Ksi garni Polskiej A. Dzwonkowskiego, frontispis (litogra  a), 
s. 20, 258, [2], tabl. ryc. 13 (litogra  e, w tym 7 barwnych), 18,5 cm, opr. 
pó niejsza, p . 360,-
Czasopismo dla kobiet wydawane w latach 1861-1867. Niniejszy tom zawiera artyku y z dziedziny sztu-
ki, estetyki i historii, m.in.: Szkice Drezde skie J. I. Kraszewskiego; Historyczne przys owia K. W. Wój-
cickiego, recenzja dzie a W. Pola „Pachol  hetma skie”, Wycieczka do Szczawnicy W. L. Anczyca. 
Poza tym Spis ulic Miasta Warszawy i przedmie cia Pragi. Na tablicach m.in. litografowane przez 

357. Noworocznik Ilustrowany dla Polek. 1864. 359. Pod sztandarem Legji 1926-1936.
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W. Dümlera portrety malarki i poetki Zo  i z Szymanowskich Lenartowiczowej i kompozytora Fran-
ciszka Mireckiego oraz widoki: Siewierza, Czorsztyna i Niedzicy (wg A. Schouppé). Barwne gra  ki 
z artobliwymi przedstawieniami alegorii sztuk pi knych wykonane wg rysunków bardzo popularnego 
malarza warszawskiego Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911). Piecz tka w asno ciowa ksi garni 
S. Artza w Lublinie. Nieznaczne zaplamienia oprawy, miejscami lady o ówka i kredki, kilka kart i ta-
blic z naderwaniami, charakterystyczne zaplamienia w tek cie i na tablicach, poza tym stan dobry.

 358. Ostrowski W adys aw. Karabiny maszynowe. Od czasów najdawniejszych 
do wynalazków ostatniej doby. Warszawa 1930. Wojskowy Instytut Naukowo-
-Wydawniczy, s. VIII, 857, [1], tabele rozk . 2, ilustr. w tek cie, 25 cm, opr. 
wspó cz., pp . 150,-
Dzieje karabinu maszynowego od pierwszych „machin piekielnych” po wynalazki z pierwszej po owy 
lat 20. XX w. Szczegó owe dane techniczne omawianych typów oraz wizerunki niektórych z nich. 
Rysunki do tablic wykona  por. W. Komorowski. Ekslibris. Egzemplarz bez osobnego atlasu tablic. 
Stan bardzo dobry.

 359. Pod sztandarem Legji 1926-1936. ód  1936. Legja Inwalidów Wojennych Wojsk 
Polskich im. Gen. Sowi skiego. Zarz d Wojewódzki w odzi, s. [2], 69, tabl. ilustr. 
1 (kolor.), liczne ilustr. w tek cie, 31 cm, opr. wyd. p . granatowe z t ocz. 240,-
Historia i dzia alno  Legii Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich w odzi, wraz ze sprawozdaniem 
z wizyty marsza ka Edwarda Rydza- mig ego na uroczysto ci ufundowania sztandaru, udokumento-
wanej licznymi zdj ciami. Na tablicy barwny portret Edwarda Rydza- mig ego. Oprawa wydawnicza 
wykonana w zak adzie Drukarsko-Introligatorskim Mieczys awa Nowickiego w Zgierzu: p ótno granatowe 
z reliefow  z ot  odznak  na licu i srebrn  t oczon  tytulatur , wyklejki ozdobne. Stan bardzo dobry. 

adny egzemplarz.

 360. Polska na morzu. Praca zbiorowa pod redakcj  J. I. Targa. Z przedmow  Ministra 
Przemys u i Handlu gen. Dr. Ferdynanda Zarzyckiego. Warszawa 1935. G ówna 
Ksi garnia Wojskowa, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. XV, [1], 235, tabl. 
ryc. 4 (miedzioryty), tabl. il. 12, liczne ilustr. w tek cie, 32 cm, luksusowa opr. 
wyd. szary p sk z t ocz. i z oc. 460,-
Jedna z wa niejszych pozycji albumowych wydanych w okresie mi dzywojennym, bogato ilustrowana 
zdj ciami wielu znakomitych fotogra  ków (m.in. W. Pikiel, H. Podd bski, Photo-Plat) oraz osobnymi 
planszami z barwnymi ilustracjami Atelier Girs-Barcz. Album prezentuje dokonania Polski w zakresie 
polityki morskiej, niesie przes anie dla przysz ych pokole : „Pracowa  nad polskim skrawkiem Ba tyku 
tak, aby przetworzy  go w wielki i technicznie wyposa ony instrument gospodarczy oraz broni … 
dost pu do morza polskiego, to has a, które dzisiejsze pokolenie ma przekaza  nast pnym jako ni-
czem niewzruszalny dogmat” (E. Kwiatkowski). Ca kowite opracowanie gra  czne, kolorowe plansze, 
oprawa oraz niektóre fotogra  e wykonane przez Atelier Girs-Barcz, czo ow  w owym czasie pracowni  
gra  czn . Oferowany album zawiera 4 oryginalne miedzioryty, do czane tylko do egzemplarzy 
luksusowych: portret Ignacego Mo cickiego, portret Józefa Pi sudskiego, port w Gdyni oraz port 
w Helu (wszystkie sygnowane o ówkiem). Oprawa wydawnicza wykonana w zak adzie introligatorskim 
Boles awa Zjawi skiego w Warszawie: szary p sk ze z oc. na grzbiecie. Niewielkie ubytki skóry oraz 
przetarcia oprawy (znaczniejsze na grzbiecie), wewn trz stan bardzo dobry.

 361. [Poniatowski Józef]. Korespondencya ksi cia Józefa Poniatowskiego z Francy  
1807-1813. Wyd. Adam Mieczys aw Ska kowski. T. 1-5 (w 5 wol.). Pozna  1921-
1929. Nak adem Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk, s. [4], 206; [4], 348; 
[4], 349; [4], 326; [4], 457, 23,5 cm, opr. jednolita p sk ze z oc. 4000,-
Podstawowe ród o do dzia alno ci militarnej i politycznej ks. Józefa Poniatowskiego w czasach 
Ksi stwa Warszawskiego. Zbiór 1030 urz dowych listów ksi cia Józefa z lat 1807-1813, adresowa-
nych do Napoleona, marsza ków Cesarstwa i w adz francuskich, dotycz cych kwestii polskich i spraw 
Ksi stwa Warszawskiego. Zebrane listy pochodzi y z archiwów zagranicznych (Pary , Wiede , Drezno) 
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oraz z archiwów polskich (Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Namiestnictwa we Lwowie, Archiwum 
Potockich w Krakowie, Akademia Umiej tno ci, Muzeum Czartoryskich, Biblioteka Ordynacji Krasi -
skich, Muzeum Narodowe w Rapperswilu, Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, Biblioteka Ordynacji 
Zamoyskich, Archiwum G ówne w Warszawie, Biblioteka Baworowskich, Muzeum Mickiewiczowskie 
w Pary u, Muzeum Narodowe w Krakowie, zbiory Kosi skich w Koszutach, archiwum w Zatorze), 
z których znaczna cz  zosta a zniszczona w czasie II wojny wiatowej. Oprawa jednolita: pó skórek 
czerwony ze z ocon  tytulatur  i numeracj  tomu na grzbiecie, papier ok adek i wyklejek marmurko-
wany. Stan bardzo dobry. adny i efektowny egzemplarz. Bardzo rzadkie w komplecie! 

 362. Potocki Stanis aw Kostka. Pochwa y, mowy y rozprawy. T. 1-2 (w 2 wol.). War-
szawa 1816. Nak . Zawadzkiego i W ckiego, s. [6], X, 460; [8], 664, 17,5-18,5 cm, 
opr. p sk. 460,-
Zawiera m.in.: mow  pogrzebow  po mierci ksi cia Józefa Poniatowskiego, pochwa  walecznych 
Polaków w wojnie 1809 r., pochwa  Ignacego Krasickiego, rozprawy o pocz tkach narodu i j zyka 
polskiego, o naukach i sztukach za czasów Zygmuntowych, o znakomitych pisarzach proz  od pocz t-
ków panowania Stanis awa Augusta. Stanis aw Kostka Potocki (1755-1821), polityk, pisarz, teoretyk 
i mecenas sztuki, dzia acz wolnomularski, jeden z g ównych twórców Konstytucji 3 Maja, za o yciel 
galerii wilanowskiej. Tomy w ró nych oprawach. Przetarcia i ubytki opraw. Nieaktualne wpisy i piecz tki 
w asno ciowe, charakterystyczne za ó cenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 363. [Powstanie styczniowe]. Le Monde Illustré. Journal hebdomadaire. Od 3 stycznia 
do 26 grudnia 1863 (w 2 wol.). Paris (Pary ). Bureau de Vente et d’Abbonnement, 
s. 420; 420, 37 cm, opr. p sk z t ocz. i z oc. 1200,-
„Le Monde Illustré”, czo owe pismo ilustrowane wydawane we Francji w XIX w. W oferowanym rocz-
niku zawarte s  liczne doniesienia prasowe z polskich pól bitewnych i walk partyzanckich podczas 
powstania styczniowego. Na rycinach m.in.: walki wojsk rosyjskich z powsta cami w Kowlu na Wo yniu; 

361. Korespondencja ksi cia Józefa Poniatowskiego. 1921-1929.
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damy polskie szykuj ce opatrunki; b ogos awie stwo przed wyruszeniem w bój; bitwa pod Pieskow  
Ska  (4 marca 1863 r.); msza polowa w okolicach om y i Ostro ki; walki na rynku w Kazimierzu 
Dolnym (w styczniu 1863 r.); manifestacja patriotyczna w Warszawie; powsta cy pod dowództwem 
Palewskiego zajmuj  Pieskow  Ska ; bitwa z Rosjanami na Trakcie Lubelskim; panorama Kowna; 
partyzancki szpital polowy. Na s. 200-201 alegoryczne przedstawienie dwóch armii: rosyjskiej na 
tle dwug owego or a carskiego i polskiej, walcz cej o niepodleg o . Przetarcia opraw. lady 
farby drukarskiej i przebitki rycin, poza tym stan dobry.

 364. [Propaganda sowiecka]. Co powiedzia  Stalin o Polsce? Bracia Polacy! Mo-
skiewski korespondent ameryka skiej gazety „New York Times” i angielskiej 
gazety „Times” – pan Parker zwróci  si  do Przewodnicz cego … Józefa 
Stalina z listem, w którym prosi  o udzielenie mu odpowiedzi na dwa pytania, 
interesuj ce spo ecze  stwo ameryka skie i angielskie … B.m. 1943 b.w., s. [2], 
20 x 14 cm. 90,-
Propagandowa ulotka sowiecka zrzucana z samolotów bombarduj cych Warszaw  12/13 V 1943 r. 
Zawiera wypowied  Józefa Stalina na temat przysz ej niepodleg ej Polski w sojuszu z ZSRR. Na 
odwrocie tekst wzywaj cy naród polski do totalnej wojny z okupacj  niemieck . Wspomnianego bom-
bardowania stolicy dokonano po odkryciu grobów katy skich i zerwaniu stosunków dyplomatycznych 
przez ZSRR z rz dem polskim w Londynie. Stan bardzo dobry.

 365. Przybyszewski Stanis aw. Polska i wi ta wojna. Stanis awów – Wiede  1916. 
Wydawnictwo Ksi garni Maryan Haskler. Druk W. L. Anczyca i Spó ki w Krakowie, 
s. [2], 85, 20,5 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Esej polityczny Stanis awa Przybyszewskiego (1868-1927), pisarza, poety, dramaturga, teoretyka, 
reprezentuj cego w literaturze polskiej nurt dekadentyzmu, jednego z najwybitniejszych przedstawi-
cieli okresu M odej Polski. Przeznaczony dla spo ecze stwa niemieckiego, opublikowany zosta  
pierwotnie po niemiecku. Przybyszewski przywo uj c podstawowe wydarzenia z historii Polski, t u-
maczy rol  Polaków i ich pa stwa w Europie Centralnej, podkre la równie  udzia  polskich oddzia ów 
w walkach toczonych przez armie niemieck  i austriack . Egzemplarz nieobci ty. Drobne sp kania 
grzbietu, poza tym stan dobry.

 366. Rozmaito ci Literackie z roku 1825-1827. T. I-V (w 5 wol.). Warszawa 1828. 
W Drukarni Kommissyi Rz dowey Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, 

362. St. K. Potocki. Pochwa y. 1816. 363. Le Monde Illustré. Powstanie styczniowe. 1863.
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s. [12], 384; [12], 396; [12], 418; [12], 396; [12], 432, 17,5 cm, jednolita opr. kart. 
z epoki.   600,-
Ca o  wydawnictwa. Czasopismo wydawane przez Adama Tomasza Ch dowskiego (1790-1855), 
bibliografa i dziennikarza. cznie ukaza o si  pi  tomów wydanych za lata 1825-1827. Na amach 
czasopisma drukowano materia y z kraju i ze wiata dotycz ce historii, literatury, geogra  i. W tomach 
m.in.: Wiadomo ci statystyczne o Kurlandii; W. Scott wydaje ycie Napoleona; Wy cigi m odych 
Lapo czyków staraj cych si  o ony; O manuskrypcie zawieraj cym traktaty królów polskich z su ta-
nami; Kopalnie w Rosji i Syberii i ilo ci kruszcu jakie daj ; Medale nowo w województwie krakow-
skim znalezione; O uko czeniu pomnika dla Xi cia Józefa Poniatowskiego przez Thorwaldsena; 
Zawalenie si  wie y ratuszowej we Lwowie; Ludno  ydów w krajach pruskich; O ksi gozbiorze 
Ossoli skiego; O handlu wewn trznym guberni grodzie skiej i wile skiej i o ich fabrykach; O pusz-
czaniu si  balonem p. Green; Nowy model pojazdu parowego; O znalezionych bo yszczach egipskich. 
Egzemplarz nieobci ty i nierozci ty. Miejscami na kartach niewielkie zaplamienia i za ó cenia, poza 
tym stan dobry.
Lit.: J. ojek, Prasa polska w latach 1661-1864, s. 85-86.

 367. Rzepecki Ludwik. Pami tna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z ro-
ku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez o nierza Czwartaka. Pozna  1915. 
Wielkopolska Ksi garnia Nak adowa Karola Rzepeckiego, s. 308, [3], ilustr. 
w tek cie, tabl. kolor. 8, 25,5 cm, opr. wspó cz. p ., zach. lico ok . wyd. 120,- 
Wydanie 1. Ilustrowane dzieje powstania listopadowego opracowane przez Ludwika W adys awa 
Rzepeckiego (1832-1894), pisarza, za o yciela „Go ca Wielkopolskiego”, w którym prezentowa  nie-
przejednane stanowisko wobec akcji germanizacyjnej prowadzonej przez rz d pruski. Uzupe nione 
przez jego syna, pozna skiego ksi garza Karola Rzepeckiego (1865-1931). Zachowana i naklejona 
na opraw  oryginalna ok adka wydawnicza projektu Mariana Rybkowskiego, który wykona  równie  
kolorowe ilustracje przedstawiaj ce sceny bitewne. Zabrudzenia oprawy, w tek cie charakterystyczne 
za ó cenia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliogra  a pami tników polskich, poz. 190

364. Propaganda sowiecka. 1943. 366. Rozmaito ci Literackie. 1828.



173HISTORIA

 368. Salvandy Narcisse-Achille. Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski 
par N.-A. de Salvandy. Pary  1829. A Sautelet et Cie. T. 1-3 (1 wol.). K. [IV], XII, 
s. [1], 256; k. [IV], s. 284; [IV], s. 308, 16,5 cm, opr. z epoki p sk.   240,-
Trzytomowa praca francuskiego pisarza i polityka, Narcyza Achillesa de Salvandy (1795-1856). Dzieje 
Polski przed i pod panowaniem Jana III Sobieskiego. Niewielkie przetarcia oprawy. Nieaktualne pie-
cz tki w asno ciowe. Ekslibris heraldyczny. Charakterystyczne przebarwienia papieru, lady o ówka. 
Stan dobry.

 369. [Sanguszko Roman]. Roman Sanguszko zes aniec na Sybir z r. 1831. W wietle 
pami tnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz kore-
spondencji wspó czesnej. Z niewydanych dokumentów t umaczy a i przypisami 
opatrzy a K. Firlej-Biela ska. S owo wst pne Józefa hr. Potockiego. Przedmowa 
Henryka Mo cickiego. Warszawa 1927. Gebethner i Wol  , s. XIII, [3], 209, [3], 
tabl. ilustr. 15 (w tym 4 kolor.), tabl. map 2; 27 cm, oryg. ok . kart. 600,-
Jeden z 375 numerowanych egzemplarzy wytwornych odbitych na luksusowym papierze czer-
panym (nr 200). Zbiór materia ów ród owych dotycz cych Romana Stanis awa Adama Sanguszki 
(1800-1881), uczestnika powstania listopadowego, zes a ca na Syberi , zbieracza ksi ek, twórcy 
wspania ej biblioteki w S awucie. Na tablicach m.in. portrety: Romana Sanguszki, Natalii Potoc-
kiej, Klementyny Czartoryskiej, Eustachego Sanguszki, Marii Sanguszkowej. Egzemplarz nieobci ty. 
Piecz tki w asno ciowe, na kartach miejscami charakterystyczne za ó cenia, poza tym stan dobry.

 – Z dedykacj  W. Sikorskiego –

 370. Sikorski W adys aw. La campagne polono-russe de 1920. Traduction par le 
commandant M. Larcher avec 8 croquis. Préface de M. Le Maréchal Foch. Paris 
(Pary ) 1928. Payot, s. 320, 22,5 cm, opr. z epoki, pperg. 900,-

368. N.-A. Salvandy. Dzieje Polski. 1829. 370. Z dedykacj  dla ks. A. Poniatowskiego.
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Na k. przedtyt. odr czna dedykacja autora, dat.: „Paris, le 18 Octobre”, dla ksi cia André 
Poniatowskiego (1864-1954), wojskowego, przedsi biorcy, mecenasa sztuki (m.in. Claude’a De-
bussy’ego) i jego ma onki Elisabeth. Szczegó owe studium wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku 
spisane przez gen. W adys awa Sikorskiego (1881-1943), ówczesnego dowódc  5-tej Armii (obrona 
linii Wkry), polityka, pó niejszego premiera i ministra spraw wojskowych II RP, genera a broni Wojsk 
Polskich, premiera rz du Rzeczypospolitej na emigracji i Naczelnego Wodza Polskich Si  Zbrojnych 
na Zachodzie. Opr. sygn.: „Desnaux rel.” (piecz tka na przedniej wyklejce): pperg. naturalny, na 
grzbiecie szyldzik z czerwonej skóry z t ocz. i z oc. tytulatur , na licach pap. marm. Stan bardzo 
dobry. Elegancki egzemplarz.

 371. Skarbek Fryderyk. O ubóstwie i ubogich. Warszawa 1827. W Drukarni Ga zow-
skiego, s. [4], III, [1], 150, 20 cm, ok . kart. ochronna z epoki. 180,-
Praca dedykowana w druku Zo  i z Czartoryskich Zamoyskiej, s ynnej z urody „Matki rodu Zamoyskich”. 
Broszura z dziedziny polityki autorstwa Fryderyka Skarbka (1792-1866), wybitnego ekonomisty i hi-
storyka. Skarbek, który jest najbardziej znany ze swych dzie  ekonomicznych, w latach 20. XIX wieku 
zwróci  si  pod wp ywem Stanis awa Staszica ku problemom spo ecznym. Pierwsz  prac , w której 
podj  t  tematyk , by o oferowane dzie o po wi cone problemowi n dzy i ubóstwa oraz wywo ywanej 
przez nie marginalizacji spo ecznej. Niewielkie przebarwienia i naddarcia ok adek, zaplamienia kart, 
poza tym stan dobry.

 372. Smole ski W adys aw. Pisma historyczne. T. 1-3 (w 3 wol.). Kraków 1901. Druk 
W. L. Anczyca i Spó ki, s. [4], 377, [2]; [2], 483, [2]; [2], 507, [2], 22 cm, opr. 
jednolita z epoki pp . ze z oc. napisami. 300,-
Z ksi gozbioru Romana Kaczmarka (1912-1985), ódzkiego historyka, archiwisty, dyrektora Archiwum 
Miejskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, popularyzatora wiedzy o odzi i regionie ódzkim. 
Komplet pism historycznych W adys awa Smole skiego (1851-1926), historyka, profesora  Uniwersytetu 

371. F. Skarbek. O ubóstwie i ubogich. 1827. 374. Egzemplarz gen. M. Weyganda. 
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Warszawskiego, przedstawiciela tzw. szko y warszawskiej. Zawiera m.in. rozprawy: J drzeja wi cic-
kiego opis Mazowsza; Drobna szlachta w Królestwie Polskim; Przyczyny upadku projektu Kodeksu 
Zamoyskiego; Kalendarze w Polsce wieku XVIII; Stan i sprawa ydów polskich w XVIII wieku; 
Ku nica Ko tajowska; Z dziejów wewn trznych Polski za króla Stanis awa Augusta; Szko y historyczne 
w Polsce. Niewielkie przetarcia p ótna i kartonu oprawy, poza tym stan dobry.

 373. [Solidarno ]. Tego spadku po zaborcach nie chcemy. A  sz. B.m., b.r. [1981]. 
Druk dwubarwny o wym. 31 x 43 cm (w wietle oprawy). 150,-
Propagandowy plakat anonimowego autora postuluj cy zniesienie cenzury, pochodz cy z czasów 
Solidarno ci i prac nad ustaw  o kontroli publikacji i widowisk (uchwalon  31 lipca 1981 r.). lad 
sk adania, stan dobry, oprawiony w ram .

 – Egzemplarz gen. M. Weyganda, przyjaciela Polski –

 374. So tyk Roman. La Pologne, précis historique politique et militaire de sa révo-
lution, précédé d’une esquisse de l’histoire de la Pologne depuis son origine 
jusqu’en 1830. T. 1-2 (w 2 wol.). Paris (Pary ) 1833. Pagnerre, s. X, 368; [4], 
488, portrety 4 (litogra  e), mapy 4 (litogra  e rozk .), 20,5 cm, jednolite opr. 
z epoki, p sk. 2400,-
Egzemplarz o  arowany genera owi Maxime’owi Weygandowi przez Hélène de Gra  enried-Vil-
lars (list). Wydanie 1. G o na monogra  a powstania listopadowego napisana przez Romana So tyka 
(1790-1843), o  cera napoleo skiego, pos a na sejm Królestwa Polskiego, genera a brygady artylerii 
Wojska Polskiego. Oferowany pierwodruk w j zyku francuskim przyniós  autorowi europejski rozg os. 
Popularno  dzie a sprawi a, e przet umaczono je na j zyk niemiecki, w oski, dwukrotnie na szwedzki. 
W ród emigrantów polskich wywo a a polemiki i „nale a a do ksi ek najgorliwiej przez w adze 
rosyjskie t pionych” (PSB, t. XL, s. 422). Opr.: czarne p sk, na grzbietach t ocz. i z oc. tytulatura 
oraz ozdobniki, na licach i wyklejkach pap. marm. Do czony list Hélène de Gra  enried-Villars 
(1911-2007), pó niejszej baronowej Rambaud, dat. Strasbourg, 28 wrze nia 1930 r., która przesy a 
znalezione przypadkiem ksi ki genera owi Maxime’owi Weygandowi (1867-1965), francuskiemu 
wojskowemu i politykowi, który by  cz onkiem Komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji 
do okre lenia granic pa stwa polskiego, a nast pnie jako szef Sztabu Generalnego Francuskich Si  
Zbrojnych wszed  w sk ad Misji Mi dzysojuszniczej do Polski. W czasie wojny bolszewickiej doradza  
szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rozwadowskiemu. Bra  udzia  w opracowywaniu 
planów obrony Warszawy (autorka listu wspomina o tym) – jego najwi ksz  zas ug  by o wykazanie 
znaczenia organizacji obrony i kontruderzenia na linii Wkry (oddzia y dowodzone przez gen Sikorskie-
go), natomiast sugerowa  alternatywn  koncepcj  uderzenia oskrzydlaj cego od po udnia (zwyci y  
wariant marsza ka Pi sudskiego) i nie mia  istotniejszego wp ywu na ostateczne plany. W kolejnych 
latach doradza  w kwestiach reorganizacji Wojska Polskiego i jego zaopatrzenia. Do ko ca ycia 
interesowa  si  Polsk  i ciep o wypowiada  si  o Polakach. Drobne otarcia i defekty pap. opr., prze-
barwienia i za ó cenia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXIII)

 375. Starzy ski Stefan. Rok 1926 w yciu gospodarczem Polski. Warszawa 1927. 
Wydawnictwo Ministerstwa Skarbu, s. 124, 24,5 cm, opr. wyd. brosz. 70,-
Analiza stanu gospodarki Polski w roku 1926, opracowana przez Stefana Starzy skiego (1893-1939), 
ekonomist , publicyst , polityka, ówcze nie pracownika Ministerstwa Skarbu, pó niejszego prezydenta 
Warszawy i przewodnicz cego Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony miasta we wrze niu 1939 r., 
zamordowanego przez nazistów. Egzemplarz nieobci ty i nierozci ty. Stan dobry.

 376. [Stempowski Jerzy]. Hostowiec Pawe  [pseud.]. Dziennik podró y do Austrii 
i Niemiec. Rzym 1946. Instytut Literacki, s. 72, [3], 20 cm, opr. wyd. brosz. 50,-
Zapiski dzienne czynione w czasie podró y przez tereny Austrii i Niemiec w 1946 r., ukazuj ce tu  
powojenn  rzeczywisto  pod kontrol  administracji i wojsk alianckich. Autorem by  Jerzy Stempowski 
(1893-1969), eseista, krytyk literacki i wolnomularz, korespondent Marii D browskiej, od 1939 r. yj cy 
na emigracji. lady zawilgocenia, poza tym stan dobry.
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 377. [Strubicz Maciej]. Alberti Marchionis Branderburgensis ducis Prussiae. Libri de 
arte militari. Mandato serenissimi regis Poloniae Sigismundi Augusti scripti. Nunc 
primum e codice authentico principis Palatini Adami Czartoryski cura et sumptibus 
Bibliothecae Polonicae editi. Lutetiae Parisiorum (Pary ) 1858. Typis L. Martinet, 
s. [4], VII, [1], LXXII, tabl. kolor. 4 (w ramach paginacji), portret, 40,5 cm, opr. wyd. 
karton. 900,-
Efektownie wydane, du ego formatu dzie o w j zyku polskim o tematyce wojskowej, autorstwa Al-
brechta Hohenzollerna (1490-1568), ksi cia Prus, lennika Polski (ho d pruski 1525). Z niemiec-
kiego r kopisu na j zyk polski prze o y  dla króla Zygmunta Augusta Maciej Strubicz (ok. 1530-1604), 
sekretarz i kartograf króla Stefana Batorego. R kopis polskiego przek adu znalaz  si  w Bibliotece 
Polskiej w Pary u, z którego fragmenty zosta y wydane w oferowanej pracy przez ks. Adama Czar-
toryskiego. Portret przedstawia króla Zygmunta Augusta. Zabrudzenia opr., grzbiet po konserwacji, 
rdzawe plamki na marginesach, poza tym stan dobry.

 378. Szel gowski Adam. Historia powszechna. T. 1-2 (w 3 wol.). Warszawa 1936 – 
1938. M. Arct, s. [6], 637, [2]; 536, [7]; [4], 543-1105, [1], liczne tabl. ilustr., mapy 
i wykresy (w tym rozk .), 25 cm, opr. wyd. p . bogato t ocz. i z oc. 600,-
Przyst pnie napisana, bogato ilustrowana historia powszechna napisana przez Adama Szel gowskiego 
(1873-1961), historyka, ucznia Oswalda Balzera, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, obejmuj ca 
czasy staro ytne, Europ  nowo ytn , nowy wiat, Europ  nowoczesn  (rewolucja i nowy uk ad Eu-
ropy), podbój wiata, walk  o równowag  europejsk  (w tym powstania polskie, Wiosna Ludów, ruch 
niepodleg o ciowy w Galicji i pozytywizm warszawski), rozwój ekonomiczny i umys owy w czasach 
prze omu wieków XIX/XX, za amanie si  równowagi (1905/6, wojna wiatowa) i ostatnie lata do 1937 
roku (czas nawrotu do zbroje  i widmo kolejnej wojny). Niewielkie przetarcia opraw, nieaktualne pie-
cz tki w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 379. Szujski Józef. Historyi polskiej tre ciwie opowiedzianej ksi g dwana cie. Wydanie 
nowe. Warszawa 1889. W Ksi garni Gebethnera i Wol  a, s. [4], 438, [2], 22 cm, 
opr. p . z t ocz. i z oc. 150,-

377. M. Strubicz. De arte militari. 1858. 378. A. Szel gowski. Historia powszechna. 1936-1938.
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Najwa niejsza synteza dziejów Polski w dorobku Józefa Szujskiego (1835-1883), najbardziej repre-
zentatywnej postaci tzw. krakowskiej szko y historycznej. Zawiera omówienie dziejów od pocz tków 
pa stwa a  do trzeciego rozbioru. W pracy tej Szujski przedstawi  swój ostateczny pogl d na dzieje 
Polski, w opozycji do pogl dów Joachima Lelewela i jego kontynuatorów. Rozwin  fundamentaln  
dla szko y krakowskiej teori  samo zawinionego upadku Polski. Zaklejone piecz tki w asno ciowe, 
nieaktualny wpis. Podkre lenia o ówkiem i miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry. 
Jedno z klasycznych dzie  XIX-wiecznej historiogra  i polskiej.

 380. [ wi tochowski Aleksander]. Prawda. Ksi ka zbiorowa dla uczczenia dwu-
dziestopi cioletniej dzia alno ci Aleksandra wi tochowskiego 1870-1895. Lwów-
-Petersburg 1899. Nak adem Ksi garni H. Altenberga. K. Grendyszy ski, s. LXXIX, 
525, tabl. portr. 1, liczne winietki i  naliki, 27,5 cm, opr. wspó cz., p sk z t ocz. 
i z oc. 240,-
Ksi ga pami tkowa dedykowana Aleksandrowi wi tochowskiemu (1849-1938), jednemu z najwybit-
niejszych publicystów i dramatopisarzy okresu pozytywizmu. Tytu  nawi zuje do tytu u czasopisma, 
które wi tochowski za o y  i redagowa  w latach 1881-1902. Ksi ga zawiera ponad 80 artyku ów 
napisanych przez najwybitniejszych ówczesnych pisarzy (m.in.: Maria Konopnicka, Eliza Orzeszko-
wa, Boles aw Prus, W adys aw St. Reymont, Stefan eromski) oraz historyków (m.in.: Henryk Biegele-
isen, Tadeusz Korzon, W adys aw Smole ski). Otarcia lic oprawy, nieaktualne piecz tki w asno ciowe, 
poza tym stan dobry.

 381. Thiers Ludwik Adolf. Rogalski Leon. Historya zgromadze  prawodawczych, 
Konwencyi Narodowej i Dyrektoryatu, czyli Francya od 1789 do 1800 roku. T. 1-3 
(w 3 wol.). Warszawa 1845-1846. Nak adem i drukiem S. Orgelbranda, s. [2], 
555, [4]; [4], 415, [4], tabl. ryc. 1 (litogra  a); [4], 377, [3], tabl. ryc. 2 (litogra  e), 
22,5 cm, jednolite opr. z epoki, p sk. 600,-
Tomy 1-3 (z 4). Monumentalna praca Ludwika Adolfa Thiersa (1797-1877), francuskiego polityka, 
historyka i prawnika. Oparte na szerokim materiale ród owym dzieje polityczne i militarne Francji od 

380. Ksi ga ku czci A. wi tochowskiego. 381. L. A. Thiers. Dzieje Francji. 1845-1846.
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1789 do 1800 r., ze szczególnym uwzgl dnieniem dzia a  Napoleona Bonaparte. Autorem polskie-
go przek adu jest Leon Rogalski (1806-1878), pisarz, wydawca, wspó twórca (wraz z Wojciechem 
Szymanowskim) „Dykcjonarza biogra  cznego powszechnego” (1844-1851). Nieaktualne piecz tki w a-
sno ciowe. Otarcia opr., na k. zabrudzenia i przebarwienia. Stan dobry.

 382. [Traugutt Romuald]. Jarz bowski Józef. Traugutt. Dokumenty, listy, wspomnie-
nia, wypisy. Londyn 1970. Nak adem Zgromadzenia Ksi y Marianów, s. 263, [1], 
ilustr. w tek cie, 25,5 cm, opr. wyd. p . 120,-
Zbiór ró nego rodzaju róde  i materia ów dotycz cych Romualda Traugutta (1826-1864), wojskowe-
go, genera a, ostatniego przywódcy powstania styczniowego, straconego na stokach Cytadeli War-
szawskiej. Zebrane i opracowane przez Józefa Jarz bowskiego (1897-1964), ksi dza, pedagoga, po 
II wojnie wiatowej dzia acza emigracyjnego. Na ilustracjach m.in. podobizny niektórych dokumentów. 
Stan bardzo dobry.

 383. Waga Teodor. Historya xi t i królów polskich krótko zebrana z niektóremi uwa-
gami nad dzieiami narodu polskiego na nowo przedrukowana. Warszawa 1809. 
W Drukarni Xi y Piiarów, s. [3], 360, [7], 16 cm, opr. pó niejsza p . 300,-
Z biblioteki Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich Dzia y skiej (1804-1883), ony Adama Tytusa 
Dzia y skiego,  lantropki, organizatorki pomocy dla wi niów 1848 i 1863 r., po upadku powstania 
mieszkaj cej w maj tku Oleszyce k. Jaros awia (wpis na k. tyt.). Jeden z najpopularniejszych pod-
r czników historii Polski, napisany przez Teodora Wag  (1739-1801), historyka, wyk adowc  w Col-
legium Nobilium. Podr cznik ten, którego pierwsze wydanie ukaza o si  w 1770 r., cieszy  si  du ym 
uznaniem i by  wielokrotnie wznawiany. Przetarcia i zabrudzenia oprawy, uzupe niony ubytek papieru 
na karcie tytu owej oraz ubytek marginesu karty nast puj cej po niej, lady pióra na stronie tytu owej, 
charakterystyczna zbr zowienia, poza tym stan dobry.

383. Z biblioteki G. C. Dzia y skiej. 1809. 385. Z. Wieliczka. Wielkopolska a Prusy. 1932.
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 384. Widy-Wirski Feliks. Polska i rewolucja. Pozna  1945. Nak adem Spó dzielni 
Wydawniczej Zryw, s. 368, 22 cm, opr. wyd. brosz. 60,-
Wydanie 1. Skierowana do m odzie y praca historyczno-polityczna, rysuj ca przemiany spo eczne i ru-
chy socjalistyczne w Polsce. Autorem by  Feliks Widy-Wirski (1907-1982), lekarz, polityk, powstaniec 
warszawski, cz onek PZPR, dzia acz robotniczy, uhonorowany tytu em Sprawiedliwy w ród Narodów 

wiata. Drobne zagniecenia ok ., poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

 385. Wieliczka Zygmunt. Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/19. Pozna  
1932. Nak adem Zwi zku Weteranów Powsta  Narodowych 1914/19 w Poznaniu, 
s. XI, [1], 234, 25 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Obszerna, oparta na szerokim materiale ród owym monogra  a przedstawiaj ca polityczn  stron  
powstania wielkopolskiego. Egzemplarz nieprzyci ty i cz ciowo nierozci ty. P kni cia i ubytki grzbietu, 
zabrudzenia ok adek. Ok adka podklejona paskiem papieru, poza tym stan dobry.

– Wybory do Sejmu i Senatu –

 386. [Wybory do Sejmu i Senatu. Chadecja i Narodowa Demokracja]. „Do Zwolen-
ników „Centrum” i „Unji Narodowo Pa stwowej”. Obywatele! Je eli kto z was mia  
w tpliwo ci przy wyborach do Sejmu”; oraz: „Wybory do Senatu. Do zwolenników 
dwunastki i dziesi tki!”; oraz: „Polacy i Polki! Spe nili cie ostatniej niedzieli obo-
wi zek waszego sumienia”; oraz: „Czego Polsce potrzeba? Rodacy i Rodaczki! 
Polska ma konstytucj  i ustalone na razie granice.”; oraz: „G osujmy do Senatu! 
Po wyborach do Sejmu w ubieg  niedziel  12-go listopada”; oraz: „Rodacy! Czy 
wiecie, w jakim celu ydzi tworz  bloki mniejszo ci narodowych i usi uj  rozbi  
obóz polski”; oraz: „Robotnicy! Zbli a si  dzie  wyborów do Sejmu i Senatu!”; 
oraz: „M czy ni i kobiety! Starzy i m odzi! Id cie na g osowanie w pierwsz  
i drug  niedziel  listopada!”. Wszystkie: k. [8], ró ne wymiary, Warszawa 1922 
Chrze cija ski Zwi zek Jedno ci Narodowej. 180,-
Zbiór 8 druków ulotnych z okresu wyborów do Sejmu i Senatu RP w dn. 5 i 12 XI 1922 r., agituj -
cych do oddania g osu na blok stronnictw chadeckich i narodowo-demokratycznych, zblokowanych 
w Chrze cija skim Zwi zku Jedno ci Narodowej (zwanym popularnie „Chjena”). W tre ci akcenty 
antykomunistyczne, antyludowe i anty ydowskie. Cz  z nich skierowana do wyborców ugrupowa  
centrowych, które przegra y walk  o miejsca w Sejmie, obliczona na ich pozyskanie w wyborach do 
Senatu. Gdzieniegdzie s absze odbicie farby drukarskiej, poza tym stan bardzo dobry. 

 387. [Wybory do Sejmu i Senatu. Polska Partia Socjalistyczna]. „Robotnicy! Ro-
botnice! Je li chcecie, by w Polsce by a n dza, by panowa  w niej ucisk i niewola”; 
oraz: „Towarzysze! Obywatele. Wyborcy. Tak zwana lista narodowa nr 10”; oraz: 
„Robotnicy! Robotnice! Ka dy robotnik i ka da robotnica powinni g osowa  na 
No 2”; oraz: „Towarzysze i Towarzyszki! Senat – wbrew naszej woli – istnieje i ma 
okre lone w Konstytucji stanowisko!”. Wszystkie: Warszawa 1922. Warszawski 
Okr gowy Komitet Robotniczy Polskiej Partji Socjalistycznej, k. [4], ró ne wymiary 
(od 24 x 17 cm do14 x 13 cm); oraz:

  „Towarzyszki i Towarzysze! wiadomi robotnicy nie g osuja na komunistów! Kl -
ska komunistów w Radomiu i Ostrowcu”. Warszawa 1927. Warszawski Okr gowy 
Komitet Robotniczy, s. [2], 26 x 16,5 cm. 150,-
Zbiór 5 druków ulotnych dotycz cych wyborów do Sejmu i Senatu RP w dn. 5 i 12 XI 1922 r. oraz 
do rad miejskich w maju 1927 r. Ulotki zach caj  do oddania g osów na Polsk  Parti  Socjalistycz-
n , zawieraj  akcenty antykomunistyczne i antyendeckie. Na ulotce dotycz cej wyborów do Senatu 
umieszczono nazwiska warszawskich kandydatów z Boles awem Limanowskim na czele. Gdzienie-
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gdzie s absze odbicie farby drukarskiej. Ostatnia ulotka ze ladami czerwonej kredki, poza tym stan 
bardzo dobry. 

 388. Wybór mów staropolskich wieckich sejmowych i innych. Zebra  Antoni Ma ecki. 
Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1860. Nak . Wyd. Biblioteki 
Polskiej, s. XXVIII, 227, [3], 19 cm, opr. z epoki p sk ze z oc.   150,-
Wybór 43 najwybitniejszych oracji z okresu przedrozbiorowego (najstarsza z po . XV w.). W ród nich 
znalaz y si  oracje m.in. królów polskich, a tak e: Jana Tarnowskiego, Andrzeja T czy skiego, Jana 
Zamoyskiego, Stanis awa ó kiewskiego, Jakuba Sobieskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Hugona 
Ko taja. Zebrane przez Antoniego Ma eckiego (1821-1913), historyka literatury, pó niejszego rektora 
Uniwersytetu Lwowskiego. Drobne lady zalania marginesów. Stan ogólny dobry.

 389. Wystawa „Polska i Polacy w wiecie”. Przewodnik i pami tnik. Warszawa 
1934. Muzeum Wojska. Zak ady gra  czne „Drukarnia Polska”, s. 212, liczne ilustr. 
w tek cie, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.   60,-
Ilustrowany przewodnik po wystawie „Polska i Polacy w wiecie”, zorganizowanej z okazji II Zjazdu 
Polaków z Zagranicy. Zawiera m.in.: Polska mocarstwem; Polonia zagraniczna; Polacy emigranci; 
Plastyka, literatura i muzyka polska; Polska jako czynnik wspó ycia gospodarczego narodów; Morze 
gwarancj  Polski mocarstwowej; Uzdrowiska polskie. Na ko cu cz  reklamowa. Efektowna moder-
nistyczna ok adka broszurowa. Nieaktualne piecz tki w asno ciowe. Niewielkie naderwania kraw dzi 
oprawy. Stan dobry. 

 390. Wystawa Rz dowa na Powszechnej Wystawie Krajowej. Pozna  1929. 
Wydane nak adem Komisarjatu Wystawy Rz dowej P.W.K., s. 155, [5], plan 1 
(rozk .), XLVIII, ilustr. w tek cie, 18,5 cm, opr. pp ., zach. ok . brosz.   60,-
Szczegó owa charakterystyka dorobku poszczególnych ministerstw, prezentowanego na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Na osobnych tablicach portrety (m.in. prezydenta Mo cic-
kiego, Marsza ka Pi sudskiego, ministra Kwiatkowskiego) oraz plan wystawy, w cz ci ko cowej dzia  

386. Wybory. Narodowa Demokracja. 1922. 387. Wybory. PPS. 1922-1927.
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reklamowy. Ok adka broszurowa z efektownym modernistycznym Or em. Przebarwienia oprawy, 
ok . brosz. przyci ta, nieaktualne piecz tki i znaki w asno ciowe. Stan dobry.

 391. Zalewski Zygmunt. Z dziejów walki o handel polski. Stuletnia praca Towarzystwa 
M odzie y Kupieckiej w Poznaniu. 1821-1921. Pozna  1921. Nak adem Tow. 
M odzie y Kupieckiej w Poznaniu, s. 208, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.   80,-
Praca po wi cona historii i dzia alno ci Towarzystwa M odzie y Kupieckiej, za o onego w Poznaniu 
w 1821 r. By a to jedna z instytucji dbaj cych o rozwój gospodarczy ziem polskich w zaborze pru-
skim. Napisana przez Zygmunta Zalewskiego (1894-1940), powsta ca wielkopolskiego, zas u onego 
pozna skiego spo ecznika, wiceprezydenta miasta. Egzemplarz nierozci ty i nieobci ty. Niewielkie 
przebarwienia i ubytki ok adki. Stan dobry.

 392. Zarys dziejów Polski porozbiorowej z dodaniem najwa niejszych wiadomo ci 
z literatury i geogra  i polskiej. Wydanie drugie znacznie pomno one i wielu 
nowemi ilustracyami ozdobione. Pozna  1900. Ksi garnia Polska, s. 282, [2], 
ilustracje i mapki w tek cie, 17,5 cm, opr. p sk z t ocz. i z oc. 120,-
Ilustrowany podr cznik historii Polski porozbiorowej, zawieraj cy tak e krótkie wiadomo ci z geogra  i. 
W sposób obrazowy opisano przyczyny upadku Rzeczpospolitej, z których najwa niejsz  wg autorów 
pozostawa o pija stwo. Piecz tka Stanis awa Andrzeja Krzy anowskiego (1836-1922), krakowskiego 
ksi garza i wydawcy. Kilkana cie kart z podklejeniami marginesów, ostatnia karta klejona, poza tym 
stan dobry.

– Zeszyty historyczne pod red. J. Giedroycia –

 393. Zeszyty Historyczne. Z. 1-171 (w 171 wol.). Pary  1962-2010. Instytut Literacki, 
ka dy numer s. ok. 240, 19-21,5 cm, oryg. ok . brosz.; oraz:

388. Mowy staropolskie. 1860. 389. Polska i Polacy w wiecie. 1934.
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  Krawczyk Jacek. Szyma ski Janusz. Bibliogra  a „Zeszyty Historyczne” 
1-110 (1962-1994). Pary  1996. Instytut Literacki, s. 240, 21,5 cm, oryg. ok . 
brosz. 3600,-
Komplet zeszytów s ynnego periodyku wydawanego przez Instytut Polski w Pary u w latach 
1962-2010. Przez wi kszo  czasu (do 2000 r.) jego redaktorem by  Jerzy Giedroy  (1906-2000), 
polityk i publicysta, wydawca paryskiej „Kultury”, twórca Instytutu Literackiego. Na amach czasopisma 
zamieszczano teksty b d ce opracowaniami problemów przede wszystkim z najnowszej historii Pol-
ski, komentarze i eseje publicystyczne, a tak e rozmaite dokumenty, wspomnienia, dzienniki, relacje, 
listy, odczyty, przemówienia itp. Wobec krajowej cenzury „Zeszyty Historyczne” bywa y g ówn  
platform  nieskr powanej wymiany naukowej, cierania si  ró nych koncepcji i pogl dów. W ród 
autorów publikuj cych w periodyku wymieni  mo na m.in.: Andrzeja Friszke, Józefa Garli skiego, 
Grzegorza Mazura, Zbigniewa S. Siemaszk , Piotra Wandycza, Tadeusza Wyrw , Andrzeja Pacz-
kowskiego, Aleksandr  Zió kowsk -Boehm. Ró norodno  tematyki i rodowiska twórców zwi zanych 
z „Zeszytami Historycznymi” dobrze pokazuje do czona do zbioru bibliogra  a zawarto ci czasopisma 
za lata 1962-1994. Stan bardzo dobry. Rzadkie w komplecie.

 394. ukowski Olgierd. Stalowe rekiny. Krótka historia odzi podwodnych. Warszawa 
1931. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. [4], 87, [1], tabl. ilustr. 4, ilustr. 
w tek cie, 19,5 cm, opr., pp . 60,-
Szkic po wi cony historii budowy, wykorzystania i znaczenia odzi podwodnych dla taktyki i strategii 
walki morskiej. Bogaty materia  ilustracyjny prezentuj cy szkice dawnych konstrukcji i fotogra  e najnow-
szych okr tów podwodnych. Napisany przez porucznika marynarki Olgierda ukowskiego (1899-1977), 
redaktora „Przegl du Morskiego”, w latach 20. Dowódc  Flotylli Pi skiej, po 1929 r. w Kierownictwie 
Marynarki Wojennej. Piecz tki instytucji wojskowych. Stan bardzo dobry.

390. Powszechna Wystawa Krajowa. 1929. 392. Dzieje Polski porozbiorowej. 1900.
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 395. wirko i Wigura. Ku czci bohaterskich lotników. Pod red. E. Kra niewskiego. 
Warszawa b.r. [1957]. Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Druk. Wojsk. 
Zak . Graf. w W-wie, s. 62, liczne ilustr. w tek cie, 24 cm, opr. wyd. brosz. 80,-
Wydawnictwo przygotowane dla upami tnienia s ynnych polskich lotników: kpt. pilota Franciszka wirki 
(1895-1932) i in . Stanis awa Wigury (1901-1932) w 25. rocznic  ich zwyci stwa w zawodach sa-
molotów turystycznych Challenge 1932 i mierci w wypadku, który wydarzy  si  w kilkana cie dni po 
tym sukcesie. Zawiera wspomnienia, liczne fotogra  e oraz szczegó ow  relacj  z przebiegu zawodów. 
Stan dobry.

393. Zeszyty Historyczne. Komplet. 1962-2010. 395. wirko i Wigura.
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POWSTANIE WARSZAWSKIE

 396. Naród Walczy. Wyd. wieczorne: 15 VIII 1944. Warszawa 1944. AK – Narodowe 
Si y Zbrojne, s. [2], 21 x 29,5 cm, mszp. powiel. oraz: Wspó pracownicy BIP! 
Obywatele walcz cej Polski! Po pi ci(oletniej) tajnej, zaci tej walce, jak  pro-
wadzili my z powodzeniem …; Patrioci „Rozkazu Chwili”. B.m. 1944 b.w., k. [1], 
20 x 28 cm. 600,-
Pismo Wydzia u Propagandy NSZ-AK, cz ci NSZ scalonej z AK, ukazuj ce si  w sierpniu 1944 r. dwa 
razy dziennie, o zmiennym formacie. (Bartoszewski, poz. 68). W tek cie omówiono m.in. do czon  
tu prowokacyjn  ulotk  z pierwszych tygodni powstania, skierowan  do Biura Informacji Praso-
wej, napisan  fataln  polszczyzn  i domagaj c  si  zaniechania walki. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja 
Go osia”. Egzemplarz pisma w dobrym stanie. Ulotka z drobnymi uszkodzeniami tekstu, zabrudzona, 
poza tym stan dobry. Rzadkie. 

 397. Polska Agencja Telegra  czna. Biuletyn Krajowy, nr 37: 29 VIII 194[4]. Poranny. 
[Warszawa 1944 DR], k. [4], 21 x 29,5 cm, mszp. 500,-
Pismo Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rz du wydawane od 3 lub 4 VIII do 30 IX 1944. 
Zawiera m.in. komunikaty i obwieszczenia Okr gowego Delegata Rz du [Marceli Porowski], zarz -
dzenia, o  cjalne komentarze i wytyczne propagandowe. Z adnotacj  pod tyt.: „Tylko dla W adz 
Pa stwowych i Prasy”. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. W tek cie podkre lenia z epoki 
czerwon  kredk , w tym korekcyjne. Drobne zbr zowienia, przetarcia (bez wp ywu na tre ), poza 
tym stan dobry. (Bartoszewski, poz. 75). 

 398. Rozkaz nr 14: 11 VIII 1944. [Warszawa] 1944. Komenda Okr gu AK w Warszawie; 
Komendant Okr gu „Monter”, s. [4], 16,5 x 27,5 cm. 400,-
Zawiera m.in.: przepisy dotycz ce legitymacji i przepustek; oznak zewn trznych i ubioru o nierzy 
AK; spraw rekwizycyjnych oraz Pa stwowego Korpusu Bezpiecze stwa i Polskiej Armii Ludowej. Ca-
o  sygnowana przez Komendanta Warszawskiego Okr gu Armii Krajowej p k. Antoniego Chru ciela. 
Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. Stan bardzo dobry. 

 399. Rozkaz nr 17: 16 VIII [19]44. [Warszawa] 1944. Komenda Okr gu AK w Warsza-
wie; Komendant Okr gu „Monter”, s. [4], 16 x 23,5 cm.  400,-
Zawiera m.in. wyja nienia, jak post powa  z je cami wojennymi. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. 
Drobne zagi cia, poza tym stan dobry. 

 400. Warszawa Walczy. Pismo Wydzia u Propagandy Armii Krajowej, nr 12: 5 VIII 
[19]44. [Warszawa] 1944 [AK], s. 2, 20,8 x 29,4 cm, mszp. powiel. 300,-
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396. Naród Walczy. 1944. 397. Polska Agencja Telegra  czna. 1944.

399. Rozkaz Komendy AK w Warszawie. 1944. 400. Warszawa Walczy. 1944.
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Wydawnictwo AK VI Oddzia u Sztabu, Wydz. Propagandy pod red. S awomira Dunin-Borkowskiego 
i Haliny Auderskiej, ukazuj ce si  na ródmie ciu. Pismo do 15 VIII mia o dwa dzienne wydania. 
Stanowi o kontynuacj  pisma „Barykada – Warszawa Walczy”. Zawiera wiadomo ci z frontów walki, 
w tym z powsta czej Warszawy. Druk drugiej strony „na opak”. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. 

lady sk adania i niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. (Bartoszewski, poz. 101). 

DRUKI KONSPIRACYJNE

 401. Robotniku! Czy wiesz o co toczy si  obecna wojna? [Warszawa 1943 WRN], 
s. [4], 12,5 x 17,4 cm. 90,-
Wydawnictwo konspiracyjne Polskiej Partii Socjalistycznej (Wolno  Równo  Niepodleg o ). Ostrzega 
przed dyktatur  proletariatu w Rosji sowieckiej, podaje przyk ady z tragicznych warunków ycia 
robotników w kraju rz dzonym przez komunistów. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. Stan bardzo 
dobry. (Chojnacki, poz. 2789). 

 402. Scalenie wojskowe i polityczne Stronnictwa Narodowego. Trzy o rodki poli-
tyczne ostatecznie uformowa y si  w Polsce podziemnej. [Warszawa] maj 1944. 
Stronnictwo Narodowe, k. [1], 19,5 x 13,5 cm.  200,-
Druk polityczny Stronnictwa Narodowego, ostrzegaj cy przed mo liwo ci  przej cia w adzy przez 
klik  sanacyjn  lub komunistów. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. Zbr zowienie, poza tym stan 
dobry. (Chojnacki, poz. 2864). 

– Odezwa po kapitulacji powstania –

 403. o nierze walcz cej Warszawy! Dwumiesi czna walka nasza w Warszawie... 
Warszawa, 3 X 1944 r. Dowódca Armii Krajowej Komorowski – Bór, Gen. Dyw., 
k. [1], 18 x 25,5 cm. 400,-

402. Stronnictwo Narodowe. 1944. 403. Po kapitulacji Powstania. 1944.
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Odezwa po egnalna do o nierzy Armii Krajowej po kapitulacji powstania, wydana przez Dowódc  AK. 
Nie notowana w zbiorach BN i przez Chojnackiego. Opisana wg zbiorów Studium Polski Podziemnej 
w Londynie przez publikacje: „Armia Krajowa” (t. III PSZ w II wojnie wiatowej), Londyn 1950, s. 883-
884 oraz Armia Krajowa w dokumentach, t. IV, Londyn 1977, s. 434-435. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja 
Go osia”. Zagniecenia i drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry. 

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

 404. Wiadomo ci Radiowe 19 IX [1944]. B.m. [1944]. Redakcja gazety „Do Boju”, 
k. [1], 17 x 26,5 cm. 200,-
Pismo frontowe, zapewne dodatek do gazety wydawanej przez 4 Dywizj  Piechoty im. Jana Kili -
skiego. Zawiera komunikat Radzieckiego Biura Informacyjnego z dnia poprzedniego oraz informacje 
o walkach powsta czych w stolicy. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. lady sk adania, poza 
tym stan dobry. Rzadkie. 

 405. [Cz stochowa]. Do mieszka ców miasta Cz stochowy. Za zezwoleniem W adz 
odb dzie si  w okresie od 8–31.X. b.r. na terenie ca ego miasta zbiórka odzie y 
dla uchod ców z Warszawy. Cz stochowa, w pa dzierniku 1944 r. Polski Komitet 
Opieku czy, k. [1], 29,5 x 21 cm. 200,-
Odezwa regionalnego Polskiego Komitetu Opieku czego w Cz stochowie, apeluj ca o o  ary na 
rzecz warszawiaków wygnanych z miasta po kapitulacji stolicy, z informacj  o miejscu sk adania 
darów. Piecz : „Ze zbioru Andrzeja Go osia”. Niewielkie lady sk adania, zagi cia, poza tym stan 
dobry. Rzadkie. 



188 LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

 406. Amszejewicz Micha . Dykcjonarz zawieraj cy wyrazy i wyra enia z obcych 
j zyków polskiemu przyswojone, a mianowicie w umiej tno ciach, sztukach, 
tudzie  w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-  lo-
zo  cznym, literackim i w potocznej mowie u ywane do u ytku powszechnego 
u o ony. Warszawa 1859. W Drukarni Alexandra Gins, s. 491, [1], 22,5 cm, opr. 
z epoki p sk. 240,-
E.XIX w., 2.wyd., t.1., s. 115. U o ony alfabetycznie dykcjonarz wyrazów obcych zaczerpni tych z aciny 
oraz j zyków: francuskiego, niemieckiego, greckiego i w oskiego. Nieaktualne podpisy w asno ciowe. 
Drobne ubytki grzbietu opr., nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

 407. Bia oszewski Miron. Obroty rzeczy. Warszawa 1957. Pa stwowy Instytut Wy-
dawniczy, s. 138, [2], 16,5 cm, opr. wyd. brosz. 100,-
Na karcie tytu owej dedykacja autora z 5. V. 1974 roku dla Andrzeja Bojanowskiego. Drugie 
wydanie debiutanckiego tomiku wierszy Mirona Bia oszewskiego (1922-1983), poety, prozaika, dramato-
pisarza, autora s ynnego „Pami tnika z powstania warszawskiego”. Przebarwienia ok adek, stan dobry. 

 408. B ok Aleksandr. Dwunastu (poemat o rewolucji.). Przek ad Karola Winawera. 
Warszawa 1921. Nak adem t umacza. Sk ad G ówny w Ksi garni Spo ecznej 
„Ksi ka”, Druk R. Olesi ski W. Merkel i S-ka, s. [2], II, 12, 22 cm, opr. wyd. 
brosz. 100,-
Pierwsze polskie wydanie ksi kowe (po raz pierwszy t umaczenie ukaza o si  w „Przegl dzie 
Wieczornym” w 1919 r.). Jeden z najg o niejszych utworów Aleksandra B oka (1880-1921), poety sym-
bolisty, jednego z najwi kszych poetów rosyjskich XX wieku. Poemat „Dwunastu” powsta  w styczniu 
1918 r., stanowi apoteoz  rewolucji i rozpoczyna ostatni okres w twórczo ci poety zwi zany ju  z li-
teratur  radzieck . Tytu owych dwunastu czerwonogwardzistów z Chrystusem na czele symbolizowa o 
nadej cie nowej ery. Stan dobry. Rzadkie.

 409. Broniewski W adys aw. Mazowsze i inne wiersze. Warszawa 1952. Ksi ka 
i Wiedza, s. 50, [2], 20 cm, opr. wyd. brosz. 180,-
Wydanie 1. Z odr cznym autografem autora: „W. Broniewski Warszawa 14 II 56”. Tomik wier-
szy po wi conych Warszawie i Mazowszu autorstwa W adys awa Broniewskiego (1897-1962), poety 
i t umacza. Projekt ok adki i ilustracje wybitnego rysownika Antoniego Uniechowskiego. Zaplamienia 
i naddarcia oprawy, brak karty przedtytu owej oraz ostatniej karty tekstu, pojedyncze zaplamienia, 
lady pióra na jednej ze stron, piecz tka, poza tym stan dobry.
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406. M. Amszejewicz. Dykcjonarz. 1859. 407. Z dedykacj  autora. 1957.

408. A. B ok. Dwunastu. 1921. Wyd. I. 409. Wydanie 1. Z autografem autora. 1952.
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– Oprawa F. J. Radziszewskiego –

 410. Chlebowski Bronis aw. Pisma. T. 3-4 (1 wol.). Warszawa 1912. Nak adem Spó ki 
Wydawniczej Warszawskiej, s. [6], 356; [6], 362, 23 cm, opr. F. J. Radziszewskie-
go, p sk z t ocz. i z oc. 800,-
Dwa tomy dzie  zebranych Bronis awa Chlebowskiego (1846-1918), historyka literatury, encyklope-
dysty, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuj cego si  w epokach renesansu, baroku 
i romantyzmu. Tom 3, opatrzony tytu em „Studya nad literatur  polsk  wieku XVII”, zawiera prace 
po wi cone m.in. Piotrowi Kochanowskiemu, Samuelowi Twardowskiemu, Janowi Chryzostomowi Pa-
skowi. W tomie 4 („Prace z zakresu historyi, literatury i krytyki”) znalaz y si  teksty dotycz ce m.in. 
geogra  i historycznej, Warszawy, krytyki literackiej. Opr. Franciszka Joachima Radziszewskiego, 
sygnowana monogramem wi zanym na tylnej ok adzinie: br zowy p sk, na grzbiecie t ocz. i z oc. 
tytulatura oraz charakterystyczne dla tego introligatora ozdobniki z barwieniami. Na skórze na przednim 
licu wyci ni ty znak w asno ciowy (niezidenty  kowany). Stan bardzo dobry.

 411. Chmielowski Piotr. Wspó cze ni poeci polscy. Petersburg 1895. Nak adem 
K. Grendyszy skiego, s. [6], 494, [2], 18,5 cm, opr. z epoki, p sk z tyt. na 
grzbiecie. 180,-
Bogaty zbiór szkiców po wi conych twórczo ci poetów polskich drugiej po owy XIX w. autorstwa Piotra 
Chmielowskiego (1848-1904), historyka literatury, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
We wst pie autor analizuje twórczo  literack  po powstaniu styczniowym takich poetów jak: Leonard 
Sowi ski, Felicjan Fale ski, Bogumi  Aspis, Maria Konopnicka, Wiktor Gomulicki, W odzimierz Zagórski 
i in. Osobny rozdzia  po wi ca „przedwcze nie zmar ym lub zmarnowanym” oraz „mniej szcz liwym”. 
Na ko cu „Najm odsi” (m.in. Miriam, Tetmajer, Kar owicz). Efektowna oprawa z epoki W. Wilanda, 
introligatora w Sosnowcu (nalepka): czarny pó skórek, grzbiet pi ciopolowy podzielony zwi zami 
wypuk ymi, z ocona tytulatura, na p ótnie obu ok adzin odci ni ty na lepo efektowny ornament. Prze-
tarcia opr., nieaktualny wpis w asno ciowy i piecz tka, poza tym stan dobry. adny egzemplarz.

410. Oprawa F. J. Radziszewskiego. 1912. 413. F. Dostojewski. Bracia Karamazow. 1928.



191LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

 412. Czapi ski Leopold. Ksi ga przys ów, sentencji i wyrazów aci skich u ywanych 
przez pisarzów polskich. Warszawa 1892. Kasa im. Mianowskiego, s. [2], II, 524, 
21 cm, opr. z epoki, p . czerwone z t ocz. na licach i z oc. tyt. na grzbiecie.  150,-
G ówna praca Leopolda Czapi skiego (1838-1911), powsta ca styczniowego, zawieraj ca ponad ty-
si c przys ów i sentencji, z podaniem ich historii, wraz z cytatami z literatury ukazuj cymi kontekst 
ich u ycia. Na grzbiecie superekslibris literowy „J.U.” Zabrudzenia i przetarcia oprawy. Za ó cenia 
marginesów i lad tuszu na k. tytu owej.

 413. Dostojewski Fiodor. Bracia Karamazow. Warszawa 1928. Towarzystwo Wydawnicze
„Rój”, s. 965, [1], 18,5 cm, opr. wyd. skóra, górne obci cie bloku z oc. 180,-
S ynna powie  Fiodora Dostojewskiego (1821-1881), jednego z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich, 
mistrza prozy realistycznej, w przek adzie Aleksandra Wata. Wydanie z serii dzie  zebranych Dosto-
jewskiego, ukazuj cej si  pod redakcj  Melchiora Wa kowicza w Towarzystwie Wydawniczym „Rój” – 
o  cynie za o onej przez Wa kowicza i Mariana Kistera, która szybko sta a si  najwi kszym ówczesnym 
polskim wydawnictwem. Stan bardzo dobry.

 414. Dubiecki Tespezjusz. Ballady Tyrtejda. Na dzie  dwódziestej[!] drugiej rocznicy 
29° Listopada. Pary  1852. Odcisk PP. Maulde i Renou, s. 13, [3], 21 cm, oryg. 
ok . brosz.  80,-
Wiersz Tespezjusza Dubieckiego (1802 – ok. 1870), powsta ca 1831 r., literata, dzia acza emigracyj-
nego, przyjaciela Mickiewicza i jego rodziny. Napisany dla uczczenia rocznicy wybuchu powstania 
listopadowego, dedykowany Jadwidze z Dzia y skich W adys awowej Zamoyskiej. Dochód ze sprze-
da y broszury przeznaczony na rzecz dobroczynnych emigracyjnych zak adów polskich w Pary u. 
Niewielkie przebarwienia papieru. Stan dobry.

 415. Duch wolny w pie ni. Poezja Polski dzisiejszej. [Zebra a i oprac. Stanis awa 
Sawicka. Wst p Tadeusz Makowiecki]. Warszawa [sierpie  1942.]. Wydawnictwo 
D.I., s. 86, [2], 18 cm, oryg. ok . brosz. 100,-
Druk konspiracyjny. Antologia poezji polskiej okresu okupacji podzielona na dzia y: Szlakiem wojny; 
Rok 1939; Obrona Warszawy; Okupacja; Sprzymierzonym; Na obczy nie; W boju o wolno . Zawiera 
utwory m.in.: Janiny Kunickiej, Józefa Chudka, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, J drzeja Gier-
tycha, W adys awa Broniewskiego, Ryszarda Kiersnowskiego, Jerzego Brzozowskiego, Kazimierza 
Wierzy skiego. Podpis w asno ciowy na karcie tytu owej, stan bardzo dobry.
Lit.: W. Chojnacki, Bibliogra  a zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych, poz. 194

 416. [Feli ski Alojzy]. Delille Jacques. Ziemianin, czyli ziemia stwo francuskie [...] 
wierszem polskim prze o one. B.m. 1823. B.w., s. [8], 187, adl.;

  Feli ski Alojzy. Pisma w asne i przek adania wierszem [...] T. 2. Warszawa 1821. 
W Drukarni N. Glücksberga, s. [2], 240, adl., 19,5 cm, opr. z epoki, p sk. 600,-
Zbiór utworów i przek adów Alojzego Feli skiego (1771-1820), poety, dramatopisarza, t umacza, hi-
storyka i teoretyka literatury. Poz. 1.: T umaczenie poetyckie dzie a Jacques’a Delille (1738-1813), 
inspirowanego Georgikami Wergiliusza, opowiadaj cego o wsi francuskiej. Poz. 2. Tom drugi dzie  
zebranych Feli skiego, w którym pomieszczono utwory dramatyczne, m.in. „Barbar ” po wi con  
Barbarze Radziwi ównie. Opr.: jasnobr zowy p sk, na licach pap. marm. Piecz tki biblioteki Szko y 
Narodowej Polskiej w Batignolles, za o onej w latach 40. XIX wieku przez emigrantów polskich we 
Francji. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXII)

 417. Fredro Aleksander. Sztuka ob apiania. Swawolny poemat m odo ci z r. 1817. 
Z wspó czesnemi ilustracjami Edwarda Guérard’a. Poprzedza rzecz o Erosie 
w poezji Fredry. Suwa ki (w a ciwie Lwów) 1926. Nak . Ko a Biblio  lów, s. [8], 
A-M, 49, tabl. ilustr. 4, 25 cm, opr. wyd. kart.  1300,-
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415. Druk konspiracyjny. 1942. 416. A. Feli ski. Dzie a i przek ady. 1821-1823.

417. A. Fredro. Sztuka ob apiania. 1926. 418. W. G siorowski. Bem. 1912.
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Poemat obsceniczny drukowany na prawach r kopisu z autografu poety wydany w nak adzie 300 
numerowanych imiennych egzemplarzy wy cznie dla subskrybentów (oferowany nosi numer 176). 
Edycj  poprzedza anonimowy esej „O Erosie w poezji Fredry” (prawdopodobnym autorem jest Stefan 
Vrtel-Wierczy ski (1886-1963), historyk literatury, bibliotekarz, pó niejszy dyrektor Biblioteki Narodowej). 
Wydanie zdobi  4 ilustracje do poematu wykonane przez Edwarda Guérarda, malarza i rysownika 
aktywnego we Lwowie w latach 30. XIX w., prawdopodobnie na specjalne zamówienie posiadacza 
jednego z dwóch autografów „Sztuki ob apiania”. Zabrudzenia i naddarcia ok adek. Miejscami za ó -
cenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Kaleta. Sensacje z dawnych lat. – Wroc aw, 1980 s. 489.

 418. G siorowski Wac aw. Bem. Powie  historyczna z XIX w. Warszawa 1912. 
Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. [6]. 505, [1], II, portret, 18 cm, opr. p sk z t ocz. 
i z oc. 150,-
Wydanie 1. Powie  historyczna Wac awa G siorowskiego (1869-1939), dziennikarza, dzia acza 
niepodleg o ciowego, autora poczytnych powie ci historycznych osadzonych w epoce napoleo skiej 
i w okresie powstania listopadowego. Na grzbiecie z ocona tytulatura i superekslibris literowy „K.S.” 
Przetarcia i zaplamienia oprawy, kilka kart z niewielkimi naderwaniami marginesów, charakterystyczne 
za ó cenia i zaplamienia w tek cie, poza tym stan dobry.

– Witold Gombrowicz –

 419. Gombrowicz Witold. Dzie a zebrane. T. 1-9, 11 (w 10 wol.). Pary  1969-1977. 
Instytut Literacki, s. 292, [1]; 129, [2]; 163, [1]; 159, [1]; 221, [3]; 301, [3]; 255, [1]; 
223, [1]; 206, [1]; 254, [1], 21,5 cm, opr. wyd. brosz.; oraz:

  Roux Dominique de. Rozmowy z Gombrowiczem. Pary  1969. Instytut Literacki, 
s. 156, [1], 21,5 cm, opr. wyd. brosz. 600,-

419. W. Gombrowicz. Dzie a zebrane. 1969-1977.



194 LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

Poz. 1. Dzie a zebrane Witolda Gombrowicza (1904-1969), powie ciopisarza, prozaika, dramaturga, 
uznawanego za kandydata do literackiej nagrody Nobla. Wydane w s ynnej serii Biblioteki „Kultury”, 
publikowanej przez paryski Instytut Literacki. W zbiorze znalaz y si : Ferdydurke, Trans-Atlantyk, 
Pornogra  a, Kosmos, dzie a dramatyczne (Iwona Ksi niczka Burgunda, lub, Operetka), Dzienniki 
1953-1966, opowiadania oraz Wspomnienia polskie – W drówki po Argentynie. Bez tomu 10, w któ-
rym wydano ró ne pisma pomniejsze. Poz. 2. Seria rozmów przeprowadzona przez Dominique’a de 
Roux (1935-1977), francuskiego pisarza i krytyka, w których Gombrowicz komentuje i t umaczy swoj  
twórczo . Stan bardzo dobry.

– Zakazany poeta romantyczny – 

 420. Gos awski Maurycy. Poezye. Warszawa 1828. Drukiem N. Glücksberga, s. [5], 
XI, 143, [1], 12,5 cm, opr. z epoki, p sk. 400,-
Pierwszy tomik poezji Maurycego Gos awskiego (1802-1834), poety, uczestnika powstania listopado-
wego i wyprawy Zaliwskiego, osadzonego w carskim wi zieniu w Stanis awowie, gdzie zmar  (plany 
pochowania go potajemnie nie uda y si , a pogrzeb sta  si  wielk  manifestacj  patriotyczn ). Po 
powstaniu utwory Gos awskiego drukowane by y w formie druków tajnych. Gos awski w latach 
1827-1828 mieszka  w Warszawie, gdzie pracowa  w kancelarii wielkiego ksi cia Konstantego. Wszed  
wówczas do warszawskiego rodowiska artystycznego, bywaj c w salonie genera a Wincentego Kra-
si skiego. Swojemu mecenasowi zadedykowa  wiersz otwieraj cy tomik, w którym wychwala  jego 
zas ugi z okresu napoleo skiego. Po zdradzie Krasi skiego na sejmie w 1828 r. stara  si  zatrze  
lady tej niefortunnej dedykacji, niszcz c dost pne egzemplarze. Przyj ty przychylnie debiut poety 

(chwalony m.in. przez Mickiewicza), zawiera „Podole. Poema opisowe we czterech cz ciach” 
(wraz z obszernymi obja nieniami) oraz wiersze ró ne. We wst pie manifest poety, nawi zuj cy do 
trwaj cego wówczas sporu pomi dzy klasykami a romantykami. Opr.: br zowy p sk, na licach pap. 
marm. Liczne znaki w asno ciowe prywatne i biblioteczne. Ubytek skóry w górnej partii grzbietu, otarcia 
i zaplamienia. Stan dobry. Rzadkie.

 421. Janicki Stanis aw. Prawid a pisowni polskiej podane przez deputacy  ortogra  cz-
n  w r. 1830. Z do czeniem prawide  przecinkowania i s ownika ortogra  cznego. 
Warszawa 1835. Nak adem Wydawcy. Drukiem A. Ga zowskiego i Spó ki, s. [4], 
82, [2], 18,5 cm, opr. wyd. brosz. z tyt. na licu i grzbiecie. 120,-
E. XIX, 2. edycja, t. 12, s. 213. Druczek dotycz cy pisowni polskiej, b d cy kompilacj  pracy F. Bent-
kowskiego: O zwi zkach przecinkowych w pi mie (Warsz. 1830) oraz Rozpraw i wniosków o ortogra  i 
polskiej przez Deputacj  od Król. Tow. Nauk. wyznaczon  (Warsz. 1830). Drobne ubytki pap. opr., 
poza tym stan dobry.

 422. Kochowski Wespazjan. Pisma wierszem i proz ; s. 328; oraz: Epigramata pol-
skie po naszemu fraszki; s. 143; oraz: Kamie  wiadectwa wielkiego w Koronie 
Polskiej senatora niewinno ci przez jednego szlachcica polskiego [pseud.] wydany 
Roku Pa skiego 1668; s. 23; oraz: Dzie o boskie, albo pie ni Wiednia wyba-
wionego, i inszych tranzakcyj wojny tureckiej w r. 1683 szcz liwie rozpocz tej; 
s. 37; oraz: Ogród panie ski pod sznur Pisma wi tego, Doktorów ko cielnych, 
kaznodziejów prawowiernych wymierzony, a kwiatami tytu ów Matki Boskiej wysa-
dzony; s. 303; oraz: Trybut nale yty wdzi czno ci wszystkiego dobrego dawcy 
Panu i Bogu, albo Psalmodya polska; s. 64; oraz: Chrystus cierpi cy, wed ug 
textu Ewangielli wi tej wierszem polskim wystawiony; s. 154 (w a c. 114); oraz: 
Ró aniec Naj wi tszej Panny Maryi, wed ug zwyczaju kaznodziejskiego rytmem 
polskim wyra ony; s. 75. Wszystkie tytu y wydane przez Kazimierza Józefa Tu-
rowskiego. Kraków 1859. Nak adem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 20,5 cm, 
wspó opr., opr. z epoki p sk z t ocz. i z oc. 400,-
Zbiór utworów historycznych i poetyckich Wespazjana Kochowskiego (1633-1700), poety, historyka, 
pos a sejmowego, autora s ynnych „Klimakterów”, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XVII 
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wieku. lad zalania marginesów, miejscami za ó cenia papieru, nieaktualne wpisy w asno ciowe. Brak 
k. tytu owej pierwszej pozycji. W pozycji: „Ogród…” brak stron 123-131, b dy w paginacji. Na ostatniej 
karcie wyci ty wpis. Poza tym stan dobry. Rzadkie.

 423. Konopnicka Maria. Poezye. Warszawa 1881. Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. 307, 
[2], 18 cm, opr. z epoki, p sk. 180,-
Wydanie. 1. Pierwszy tom poezji Marii Konopnickiej (1842-1910), poetki, pisarki, autorki ksi ek dla 
dzieci i m odzie y. Znalaz y si  w nim m.in. cykle: „W górach” (pierwotnie publikowany przez „Tygodnik 
Ilustrowany”) oraz „Obrazki”. Opr.: ciemnobr zowy p sk, na grzbiecie t ocz. i z oc. tytulatura, w dolnej 
partii grzbietu superekslibris literowy „L. P.” Piecz tki w asno ciowe. Notatki o ówkiem. Otarcia opr., 
drobne p kni cia skóry przy górnej kraw dzi grzbietu. Poza tym stan dobry.

 424. Kossak-Szczucka Zo  a. Legnickie pole. Kraków 1930. Nak adem Krakowskiej 
Spó ki Wydawniczej, s. [4], 285, 19 cm, opr. z epoki, p sk. 150,-
Wydanie 1. Powie  historyczna Zo  i Kossak-Szczuckiej (1890-1968), powie ciopisarki, publicystki, 
autorki utworów dla dzieci i m odzie y. Jej akcja rozgrywa si  na l sku w dobie najazdu mongolskiego. 
Barwnie przedstawione t o historyczne odtworzone zosta o w oparciu o bardzo skrupulatn  kwerend  
w historiogra  i. Opr.: br zowy p sk, na grzbiecie t ocz. i z oc., w jego dolnej partii superekslibris literowy 
„A. U.”. Miejscami drobne przebarwienia, poza tym stan dobry.

 425. Kossak Zo  a. Nieznany kraj (w wyborze). Szkolna Biblioteczka na Wschodzie 
(t. 5). Jerozolima 1943. Urz d O wiaty i Spraw Szkolnych. Nak ad Komisji Regu-
laminowo – Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, s. 221, [2], 17,5 cm, opr. 
p . z t ocz. i z oc. 60,- 

421. St. Janicki. Prawid a pisowni. 1835. 422. W. Kochowski. Zbiór utworów. 1859.
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Emigracyjne, wojenne wydanie zbioru opowiada  Zo  i Kossak (1889-1968), pochodz cej ze s ynnego 
artystycznego rodu (wnuczki malarza Juliusza), powie ciopisarki i dzia aczki spo ecznej (wspó za o-
ycielki Rady Pomocy ydom egota). Tytu  odnosi si  do l ska wracaj cego w polskie granice po 

kilkusetletniej przerwie. Nieaktualne piecz tki biblioteczne, m.in. Gimnazjum Lotniczego R.A.F.-u w Li-
banie. Przetarcia oprawy, na p ótnie naklejki, wewn trz stan dobry.

 426. Krasicki Ignacy. Dzie a. Dziesi  tomów w jednym (w 2 wol.). Z portretem autora. 
Pary  – Genewa 1830. U Barbezata, s. [4], VIII, 354, portret 1 (staloryt); 373-906, 
24 cm, opr. p sk z epoki, z t ocz. 400,-
Edycja dzie  literackich biskupa Ignacego Krasickiego (1735-1801), poety, prozaika, t umacza i dra-
matopisarza, czo owej postaci polskiego o wiecenia. Wydanie zawiera m.in.: Bajki i przypowie ci 
(ponad 160 utworów), Myszeis, Monachomachi  i Antymonachomachi , Wojn  chocimsk , Listy, 
Satyry, Wiersze. Portret autora w stalorycie Antoniego Oleszczy skiego (1794-1879), wybitnego 
gra  ka emigracyjnego (wg rysunku Daniela Chodowieckiego z kolekcji L. Chod ko). Z ksi gozbioru 
Antoniego Boczara w Budy owie (piecz tka). Brak sk adki wydawniczej – 8 kart ze stronami 355-372. 
Nieaktualne wpisy w asno ciowe. Gdzieniegdzie zbr zowienia i zaplamienia papieru, miejscami lady 
kredek. Stan ogólny dobry. Efektowny egzemplarz.

 427. Krasi ski Zygmunt. Pisma. T. I-IV (w 4 wol.). Lwów 1886-1888. Nak adem 
ksi garni Gubrynowicza i Syna, s. LVII, 359, [2]; [4], 409, [2]; [2], IV, 347; [4], 319, 
19 cm, opr. z epoki p sk z t ocz. i z oc., brzegi kart barwione. 1200,-
Wydanie pierwsze zbiorowej edycji pism Zygmunta Krasi skiego (1812-1859), wielkiego polskiego 
poety i pisarza, jednego z trzech wieszczów narodowych, w opracowaniu i z przedmow  Stanis awa 
Tarnowskiego. Tom pierwszy zawiera: Agaj-Han; Niedoko czony poemat; Nie-Boska Komedyja; Noc 
letnia; Pokusa. Tom drugi: Irydion; Trzy My li; Przed wit; Psalmy Przysz o ci; Resurrecturis; U amek 

424. Z. Kossak-Szczucka. Legnickie pole.1930. 426. I. Krasicki. Dzie a. 1830.
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na ladowany z Glossy w. Teresy; Dzie  dzisiejszy; Ostatni. Tom trzeci: Poezye; Proza. Tom czwarty:
W adys aw Herman i jego Dwór. Oprawa z epoki w br zowy pó skórek, grzbiety pi ciopolowe, w jed-
nym z pól z ocona tytulatura, w pozosta ych numeracja tomu i superekslibris literowy „L.P.”, na skórze 
zachodz cej na ok adziny oprawy t oczona ornamentyka ro linna, brzegi kart barwione. Przetarcia 
i przebarwienia skóry i ok adzin oprawy, nieaktualny wpis w asno ciowy, nalepka ksi garska, poza 
tym stan dobry.

 428. [Krasi ski Zygmunt]. Hoesick Ferdynand. Mi o  w yciu Zygmunta Krasi -
skiego. Studyum biogra  czne. Kraków 1909. B.w., s. XXIV, 596, [1], tabl. ilustr. 8, 
k. facs. 2, 20,5 cm, opr. p sk z t ocz. i z oc. 180,-
Monogra  a autorstwa Ferdynanda Hoesicka (1867-1941), ksi garza i wydawcy, pisarza, historyka 
literatury, opisuj ca perypetie mi osne poety Zygmunta Krasi skiego. Niewielkie ubytki p ótna na licach, 
przetarcia i zaplamienia oprawy, w tek cie i na tablicach nieliczne charakterystyczne za ó cenia, miej-
scami notatki piórem na marginesach i czystych stronach, podkre lenia o ówkiem, poza tym stan dobry.

 429. Kraszewski Józef Ignacy. Czercza mogi a. Lwów 1855. Nak ad H. W. Kallenba-
cha, s. [4], 169, 18 cm, opr. z epoki, p sk. 180,-
Wydanie 1. Powie  romantyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, wydawcy, 
historyka, dzia acza spo ecznego i politycznego. Przeplataj  si  w niej w tki obyczajowo ci szlachec-
kiej, folkloru, zjawisk nadprzyrodzonych i grozy. Piecz tki i wpisy w asno ciowe. Drobne ubytki skóry, 
lady po owadach, zabrudzenia i przebarwienia pap. Kilka k. uszkodzonych.

 430. Kraszewski Józef Ignacy. Dwa Bogi, dwie drogi. T. 1-2 (w 2 wol.). Mi sk 1881. 
Nak ad i w asno  Zo  i Sawickiej, s. [4], 200; [4], 200, 18,5 cm, jednolite opr. 
z epoki, p sk. 280,-
Mniej znana powie  obyczajowa Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, wydaw-
cy, historyka, dzia acza spo ecznego i politycznego. Akcja rozgrywa si  w realiach dziewi tnasto-
wiecznych. Opr.: br zowy p sk, na grzbiecie t ocz. i z oc., na licach p . Podpisy w asno ciowe. Stan 
bardzo dobry.

427. Z. Krasi ski. Pisma. 1886-1888. 429. J. I. Kraszewski. Czercza mogi a. 
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 431. [Kraszewski Józef Ignacy]. Dziadunio. Obrazki naszych czasów. Przez B. Bo-
les awit  [pseud]. Pozna  1869. Nak adem ksi garni Jana Konst. upa skiego, 
s. II-XVI, 374, 17,5 cm, opr. z epoki, p sk. 180,-
Powie  obyczajowa Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Akcja powie ci rozgrywa si  w do-
bie powstania styczniowego na pograniczu Wlk. Ksi stwa Pozna skiego i Kongresówki, a motywem 
przewodnim jest zakazana mi o  Polaka i Niemki. Wpisy w asno ciowe. Za ó cenia i przebarwienia 
pap. Stan ogólny dobry.

 432. Królikowski Józef Franciszek. Proste zasady stylu polskiego rozmaitemi po-
strze eniami wzgl dem j zyka, jasno, zwi le, poprawnie, g adko i szczerze po 
polsku pisa  chc cych, praktycznie w przyk adach okazane. Pozna -Bydgoszcz 
1826. U J. A. Munka, s. XXIV, 224, 18 cm, opr. tektur., brzegi kart marm. 180,-
Wydanie 1. Jedna ze znaczniejszych prac Józefa Franciszka Królikowskiego (1781-1839), j zyko-
znawcy, historyka literatury, pisarza, dedykowana w druku ksi ciu Antoniemu Radziwi owi (1775-
1833), kompozytorowi, namiestnikowi Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego. Zawiera m.in s owniczek 
zwrotów cudzoziemskich, wyra e  dawnych i prowincjalizmów, wzory listów, pism urz dowych etc. 
Ubytki i przetarcia ok adzin oprawy, lad po zalaniu kilkunastu pierwszych stron, charakterystyczne 
za ó cenia w tek cie, poza tym stan dobry.

 433. Lecho  Jan. Rzeczpospolita Babi ska. piewy historyczne. Warszawa b.r. [1920]. 
Tow. Wydawnicze „Ignis”, s. 73, [3], 23 cm, opr. wyd. brosz.  120,-
Wydanie 1 ksi kowe. Zbiór wierszy i felietonów satyrycznych, wraz z komentarzem autorskim, 
dotycz cych stronnictw politycznych i czo owych postaci z pierwszych lat niepodleg o ci. Tomik 

432. J. F. Królikowski. Zasady stylu. 1826. 434. K. Makuszy ski. Debiut poetycki. 1908.



199LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

dedykowany przez autora „Najlepszym przyjacio om: Mieczys awowi Grydzewskiemu, Wilamowi Ho-
rzycy, Kazimierzowi Wierzy skiemu”. Jan Lecho  [w a c. Leszek Sera  nowicz] (1899-1956), poeta, 
eseista, t umacz, krytyk literacki i teatralny, wspó twórca i czo owy przedstawiciel grupy Skamander. 
Ok adka przebarwiona, z zagnieceniami kraw dzi, poza tym stan dobry.

 434. Makuszy ski Kornel. Po ów gwiazd. Lwów 1908. Nak adem Ksi garni H. Alten-
berga. Odbito w Drukarni „S owa Polskiego” we Lwowie, s. 285, [3], 17 cm, opr. 
z epoki pp . z t ocz. i z oc., górny brzeg kart barwiony. 90,-
Debiutancki tomik poetycki Kornela Makuszy skiego (1884-1953), poety, powie ciopisarza, fe-
lietonisty, krytyka literackiego, autora ksi ek dla dzieci i m odzie y. Niewielkie przetarcia oprawy, 
nieaktualne wpisy w asno ciowe. Miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Oprawa Jana Recmanika –

 435. Micha  z Montaigne. Pisma. Prze o y , wst pem i przypisami opatrzy  Tadeusz 
ele ski (Boy). Przek adu tekstów aci skich dokona , w ksi dze I-szej Edmund 

Ci glewicz, w II. i III-ciej prof. Tadeusz Sinko. (Biblioteka Boy’a. T. 1-5). T. 1-5 
(w 5 wol.). Kraków-Warszawa 1917. G. Gebethner i Spó ka, s. [4], LV, [3], 324, 
portret 1; [4], 330; [4], 284, [2]; [4], 366; [4], 462, [2], 19,5 cm, jednolita opr. 
luksusowa Jana Recmanika, p sk ze z oc. 3000,-
Edycja pism Micha a z Montaigne (1533-1592), francuskiego humanisty, pisarza i  lozofa, czo owego 
przedstawiciela renesansu. Jednolita oprawa luksusowa wykonana przez artyst  introligatora 
Jana Recmanika (sygnowana na wszystkich tomach t oczonym na lepo, wi zanym monogramem): 

435. Micha  z Montaigne. Pisma. Oprawa Jana Recmanika. 1917. 
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pó skórek wi niowy, w dwóch polach z ocona tytulatura i numeracja tomu, kraw dzie grzbietu ozdobione 
z oconymi szlaczkami, wyklejki z papieru klajstrowego, górny brzeg kart obci ty, pozosta e nieobci te. 
Niewielkie przetarcia kraw dzi opraw, w tomie trzecim skóra na grzbiecie przyciemniona, poza tym 
stan dobry. Oprawy nie notowane w monogra  i Recmanika autorstwa El biety Pokorzy skiej! 
Efektowny komplet. 

ADAM MICKIEWICZ

 436. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szla-
checka z r. 1811 i 1812, we dwunastu ksi gach wierszem. T. 1-2 (w 2 wol.). 
Wydanie Aleksandra Je owickiego z popiersiem autora. Pary  1834. W Typografji 
A. Pinard, s. 253, [1]; 300, [4], winietki (drze  woryty, w tym portret Napoleona), 
15,5 cm, opr. z epoki, p sk z t ocz. i z oc. i p . z t ocz. i z oc.; oraz: portret 1 (staloryt 
Antoniego Oleszczy skiego), oprawiony w ramk . 9000,-
Wydanie 1. W czerwcu 1834 r. „Pan Tadeusz” ukaza  si  drukiem nak adem emigracyjnego ksi garza 
Aleksandra Je owickiego. Nak ad dwutomowej edycji wynosi  3 tys. egzemplarzy. Przez wspó czesnych 
epopeja zosta a przyj ta bardzo ciep o. S owacki, w li cie do matki napisa : „Bardzo pi kny poemat, 
podobny do romansu W. Scotta wierszem napisanego […] Jest to poema zupe nie innego rodzaju 
ni  wszystkie dot d Adama utwory”. Zygmunt Krasi ski w jednym z pó niejszych swych listów pisa : 
„ aden europejski lud dzi  nie ma takiej epopei jak «Pan Tadeusz» […]”. Podobnie, jak przy wi kszo ci 
emigracyjnych dzie  Mickiewicza cz  egzemplarzy „Pana Tadeusza” zosta a potajemnie przerzucona 
do kraju, g ównie przez Kraków. „Nieraz ten, co j  przewozi  lub tylko co j  posiada , szed  do 
wi zienia lub na wygnanie” (L. Gadon). Na uwag  zas uguje szata typogra  czna pierwodruku: „druk 
pi kny i ozdobny” (Semkowicz). Przed kart  tytu ow  umieszczany by  portret Mickiewicza wg me-
dalionu Davida d’Angers, wykonany w stalorycie przez Antoniego Oleszczy skiego, w oferowanym 
zestawie oprawiony osobno w ramk  (22,5 x 16 cm), poszczególne ksi gi zako czone winietkami 
drzeworytowymi (na s. 205 portret cesarza Napoleona). „Jako pierwsze wydanie arcydzie a mickie-
wiczowskiego jest «Pan Tadeusz» z 1834 r. w wielkiej cenie” (Semkowicz). Oprawa t. 1 z epoki: 
pó skórek z t oczeniami i z oceniami; t. 2: p ótno z t oczon  na lepo dekoracyjn  bordiur  na przedniej 
i tylnej ok adzinie, na grzbiecie t oczona i z ocona tytulatura i superekslibris „J.U”. Przetarcia i nie-
wielkie ubytki opraw, zabrudzenia i przebarwienia papieru, w t. 1 kilka kart z minimalnie nadpalonymi 
marginesami, w t. 2 kilkana cie kart z zagnieceniami. 
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzie  Adama Mickiewicza w ci gu stulecia, s. 152-157; A. Semkowicz, 
Bibliogra  a utworów Adama Mickiewicza, poz. 473; A. Banach, Polska ksi ka ilustrowana, poz. 222
(Patrz tablica XXIV)

 437. Mickiewicz Adam. Poezje. Tom III. Pary  1838. W Ksi garni i Drukarni Polskiej, 
s. [1], 190, [1], 17,5 cm, opr. wspó cz. p sk, zachowane ok . wyd. brosz. 1800,-
Trzeci tom (z o miu) drugiego, paryskiego wydania poezji Mickiewicza, zrealizowanego przez A. Je o-
wieckiego. Pierwsze 3 tomy tego wydania ró ni  si  od edycji pierwszej uk adem i porz dkiem rzeczy, 
tak, e wydanie niniejsze nosi cz sto nazw  „pó -nowego”. Tom zawiera „Dziady” (cz. II i IV) oraz „So-
nety”. Nieaktualne piecz cie w asno ciowe Biblioteki Polskiej w Pary u. lady zalania w górnym na-
ro niku stron, drobne za ó cenia i zbr zowienia papieru, poza tym stan dobry. Semkowicz, s. 168-172.

 438. Mickiewicz Adam. Dziady. Pisma, na nowo przejrzane, dope nione i za zezwo-
leniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 2. Pary  1844. 
Druk Bourgogne et Martinet, s. 3-318, 14 cm, opr. wspó cz. p sk ze z oc. na 
grzbiecie.  800,-
E.XIX w., t. 3, s.114. Ostatnie za ycia autora wydanie „Dziadów” (cz. II, IV i III). Utwór stanowi 
t. 2. Pism Adama Mickiewicza, które ukaza y si  w Pary u nak adem Eustachego Januszkiewicza, 
z przedmow  Aleksandra Chod ki i by y ostatnim zbiorowym wydaniem za ycia poety. Z uwagi na 
to jest ono wydaniem ostatecznym pod wzgl dem brzmienia tekstu. „Z tego powodu w wielkiej 
jest wadze i poszanowaniu, nazywaj  je powszechnie „Profesorskim” (A. Semkowicz. Wydania dzie  
A. Mickiewicza w ci gu stulecia. Lwów 1926). Brak 1 pocz tkowej karty, strona tyt. i przedtyt. w ksero-
kopii; karty ze stronami 3-4 i 317-318 reperowane. Dopiski o ówkiem, zaplamienia i zbr zowienia pap.
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 439. [Mickiewicz Adam]. Ruszczyc Ferdynand. Wspomnienia dni mickiewiczowskich 
w Pary u 27.IV.-3.V.1929. Odbitka z zeszytu V czasopisma „ ród a Mocy”. Wilno 
1929. Polska Drukarnia Nak adowa „LUX”, s. 16, 24 cm, oryg. ok . brosz. 120,-
Wspomnienia Ferdynanda Ruszczyca (1870-1936) z podró y do Pary a zwi zanej z ods oni ciem na 
Place de l’Alma pomnika Adama Mickiewicza, d uta francuskiego rze biarza, Antoine’a Bourdelle’a. 
Uroczysto ci odby y si  pod koniec kwietnia 1929 roku. Stan dobry. Rzadkie.

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

 440. Mi osz Czes aw. Druga przestrze . Kraków 2006. Wydawnictwo Znak, s. 118, [2], 
23,5 cm, opr. luksusowa wykonana przez spó dzielni  „Starodruk”, skóra wi ska 
z t ocz. 240,-
Jeden z 50 egzemplarzy specjalnych oprawionych w 2009 roku w skór  wi sk  przez krakow-
ski „Starodruk”, z okazji 55. rocznicy dzia alno ci spó dzielni (oprawa sygnowana na tylnej ok adce 
lepym t okiem: „Starodruk Kraków”). Tom wierszy Czes awa Mi osza(1911-2004), napisanych do 2002 

roku, publikowanych na amach „Tygodnika Powszechnego”, „Kwartalnika Artystycznego” i „Zeszytów 
Literackich”. Opracowanie typogra  czne Daniel Malak. Stan bardzo dobry.

 441. [Mi osz Czes aw]. Ksi ga Hioba. Prze o y  z hebrajskiego Czes aw Mi osz. Wst p 
ks. Józef Szadzik. Kraków 1998. Wydawnictwo Literackie, s. 176, [2], 20,5 cm, 
opr. wyd. twarda.  280,-
Na k. przedtyt. odr czna dedykacja Czes awa Mi osza, dat. 26.X.2000 r. Projekt ok adki i stron 
tytu owych Tomasz Lec, architekt, varsavianista. „Ksi ga Hioba” to kolejna cz  przek adów biblijnych 
Mi osza, jednego z najwi kszych poetów polskich, laureata Nagrody Nobla. Niewielkie zabrudzenia 
ok adek, fragment naklejki na tylnej ok adzinie, poza tym stan dobry.

437. A. Mickiewicz. Poezje. Tom III. 1838. 438. A. Mickiewicz. Dziady. 1844.
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 442. Naruszewicz Adam. Wiersze ró ne. T. 2. Edycya Tadeusza Mostowskiego. War-
szawa 1805. W Drukarni No 646 przy Nowolipiu, s. 459, portret 1 (miedzioryt 
punktowy J. Ligbera), 19,5 cm, opr. pó niejsza, XIX-wieczna, p sk ze z oc., brzegi 
kart marm. 360,-
Tom poezji Adama Naruszewicza w znakomitej edycji Tadeusza Mostowskiego. W tomie m.in.: Sie-
lanki; Satyry; Bajki; Epigramaty; Horacjusza Pie ni zebrane; Sarbiewskiego Ody niektóre; Anakre-
ona Pie ni wybrane; Fragmenty not Tacyta. Na tablicy portret Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
w miedziorycie punktowym Jana Ligbera. Otarcia oprawy, nieaktualne prywatne piecz tki i zapiski 
w asno ciowe, b d w paginacji: po s. 224 nast puje s. 229, poza tym stan dobry. Do kompletu 
brak tomu 1.

 443. Peiper Tadeusz. „A”. Rysunkami ozdobi  [Moj esz] Kisling. [Kraków] 1924. 
Wydawnictwo „Zwrotnicy”, s. 30, [2], ilustr. w tek cie, 22,5 cm, ok . brosz. 1200,-
Wydano w nak adzie 400 egzemplarzy, oferowany nosi numer 86. Debiutancki tom poezji Tadeusza 
Peipera (1891-1969), wybitnego poety, teoretyka poezji, za o yciela pisma „Zwrotnica”, przedstawiciela 
i jednego z przywódców Awangardy Krakowskiej, której program wyrazi  w manife cie „Miasto. Masa. 
Maszyna”. Awangarda Krakowska by a w zasadzie jedynym nowatorskim ruchem artystycznym, który 
tak szczegó owo i systematycznie wy o y  swój program. Twórczo  Peipera charakteryzowa o has o 
awangardzistów: „Minimum s ów, maksimum tre ci”, z którym wi za o si  równie  amanie wszelkich 
obowi zuj cych norm dotychczasowej poezji. Tom zawiera utwory z lat 1914-1923. Uk ad typogra  czny 
Kazimierza Podsadeckiego (1904-1970), malarza awangardowego z kr gu „Zwrotnicy”. W tek cie czte-
ry ca ostronicowe ilustracje Moj esza Kislinga (1891-1953), malarza zwi zanego z École de Paris. 
Nieaktualne piecz tki i wpisy w asno ciowe. Zabrudzenia i ubytki pap. ok adki, oprawa naprawiana, 
stan ogólny dobry. Jedno ze sztandarowych dzie  awangardy polskiej. Rzadkie.

440. Cz. Mi osz. Egzemplarz specjalny. 2006. 442. A. Naruszewicz. Wiersze ró ne. 1805.
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 444. Poraska Maria (Alita). Na jawie i we nie. Ozdoby wykona  Jan Ma achowski. 
Kraków 1907. B. w. [G. Gebethner], druk W. L. Anczyca, s. 141, [1], winiety 
tytu owe, 20 cm, opr. z epoki twarda, zach. przednia ok . wyd. brosz. 90,-
Tomik poezji m odopolskiej Marii Poraskiej, autorki publikuj cej na pocz tku XX w. Staranna oprawa 
gra  czna (11 winiet oraz ilustracja na licu ok . wyd.) autorstwa Jana Ma achowskiego (1886-1917), 
malarza, ucznia F. Ruszczyca i W. Weissa. Po studiach artysta osiad  w Zakopanem, gdzie tworzy  
g ównie dzie a o tematyce tatrza skiej. Poza tym by  uznanym fotografem, taternikiem, narciarzem 
i ratownikiem górskim. Piecz tki zakopia skich ksi garni Zwoli skiego. P kni cie grzbietu, otar-
cia i zabrudzenia oprawy, zabrudzenia ok . wyd., wewn trz stan dobry. adna ksi ka wydana w stylu 
M odej Polski. Rzadkie. 

 445. Potocki Antoni. Polska literatura wspó czesna. Cz. 1-2 (1 wol.). Warszawa 1911. 
Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. [4], 343, [1]; [4], 437, [3], tabele 2 (w tym 1 rozk .), 
22 cm, opr. p sk z t ocz. i ze z oc. napisami na grzbiecie.  180,-
Wydanie 1. G ówne dzie o literackie w dorobku Antoniego Potockiego (1867-1939), krytyka i publicysty. 
Cz  pierwsza nosi podtytu  „Kult zbiorowo ci 1860-1890”, cz  druga „Kult jednostki 1890-1910”. 
W pracy Potocki pos u y  si  nowatorskimi poj ciami socjologiczno-literackimi, uzasadni  prze om mo-
dernistyczny w literaturze zmian  funkcji spo ecznej inteligencji, a tak e przyj  koncepcj  podzia u 
literatury na dziesi ciolecia odpowiadaj ce dominacji kolejnych pokole  literackich. Nieaktualne wpisy 
w asno ciowe, lady wycieranych piecz ci. Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

 446. Potocki Stanis aw Kostka. O wymowie i stylu. Cz  I-IV (w 4 wol.). Warszawa 
1815. Nak adem Zawadzkiego i W ckiego, s. 30, XXVI, 385, [2]; 24, 510; 20, 522; 
16, 571, [5], 17,5 cm, opr. z epoki, p sk z t ocz. i z oc. 1500,-
Komplet g ównego dzie a z zakresu teorii retoryki i literatury autorstwa hr. Stanis awa Kostki Potoc-
kiego (1755-1821), cz onka Stronnictwa Patriotycznego na Sejmie Czteroletnim, prezesa Rady Stanu 

443. T. Peiper. Debiut poetycki. 1924. 446. St. Potocki. O wymowie i stylu. 1815.
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i Rady Ministrów Ksi stwa Warszawskiego, historyka kultury, pami tnikarza, poety, jednego z g ównych 
animatorów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, twórcy galerii wilanowskiej. Oprawa z epoki, p sk p aski 
ze z oc. i t ocz. Przebarwienia i za ó cenia papieru, lady zalania w t. I i IV, zaklejone piecz tki w a-
sno ciowe, poza tym stan dobry. Rzadkie. adny egzemplarz.
(Patrz tablica XXIII)

 447. Potocki Stanis aw Kostka. Pochwa a Józefa Szymanowskiego, miana w zgro-
madzeniu Przyjació  Nauk dnia 9. maja 1801 roku. Warszawa 1801. W Drukarni 
Xi y Piiarów, s. 71, 21 cm, ochronna ok . kartonowa z epoki. 360,-
Mowa wyg oszona na cz  Józefa Szymanowskiego (1748-1801), poety, szambelana Stanis awa 
Augusta Poniatowskiego, szefa Wydzia u Sprawiedliwo ci Rady Najwy szej Narodowej w Insurekcji 
Ko ciuszkowskiej, uczestnika s ynnych obiadów czwartkowych. Autorem mowy by  Stanis aw Kost-
ka Potocki (1755-1821), polityk, pisarz, mecenas sztuki. Na wewn trznej stronie ok adki kartonowej 
XX-wieczna dedykacja. Egzemplarz nieobci ty, z zachowanymi szerokimi marginesami. Stan dobry.

 448. Potocki Stanis aw Kostka. Podró  do Ciemnogrodu. Przez Autora wist-
ka krytycznego [pseud.]. Cz. 1-2 (z 4) (1 wol.). Warszawa 1820. Nak adem 
N. Glücksberga, s. [6], XIII, [1], 249, [5]; [4], 225, 14 cm, opr. z elementami z epoki, 
p sk. 600,- 
Wydanie 1. Najg o niejsza powie  satyryczna Stanis awa Kostki Potockiego (1755-1821), polityka, 
pisarza, mecenasa sztuki. Utwór stanowi krytyk  negatywnych cech Polaków zaobserwowanych 
przez autora, zw aszcza w ród duchowie stwa. Jego wydanie sta o si  bezpo rednim powodem wal-
ki mi dzy episkopatem a Potockim. Biskupi oburzeni ostr  drwin  z kleru udali si  na skarg  do 
cara Aleksandra, który zdymisjonowa  Potockiego ze stanowiska przewodnicz cego Komisji Wyzna  
Religijnych i O wiecenia Publicznego oraz prezesa Senatu. Opr.: na grzbiecie zachowane elementy 

447. St. Kostka Potocki. Pochwa a. 1801. 448. St. K. Potocki. Podró  do Ciemnogrodu. 1820.



205LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

skóry z epoki, na licach pap. marm. Wpis w asno ciowy. Dopiski r k  pó niejsz . Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXIV)

 449. Przy uski Bronis aw. Dalekie ki. Toru  1935. Towarzystwo Bibljo  lów im. Lelewela,
s. [2], 48, [6], 25 cm, opr. z epoki, p sk z t ocz. i z oc., zach. ok . brosz. 200,-
Pi ta publikacja pozna skiego Towarzystwa Biblio  lów wydana w nak adzie 200 egzemplarzy. Drugi 
tom poetycki w dorobku Bronis awa Przy uskiego (1905-1980), poety, dramatopisarza. Oprawa wyko-
nana w introligatorni Rolniczej Drukarni i Ksi garni Nak adowej w Poznaniu kierowanej przez 
Jana Kuglina (sygnowana nalepk ): pó skórek niebieski ze z oceniami na grzbiecie, papier ok adek 
marmurkowany. Nieaktualny ekslibris. Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

 450. Reymont W adys aw Stanis aw. Ch opi. T. 1-4 (w 2 wol.). Warszawa-Kraków-
-Lublin- ód  [1925]. Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. [4], 319, portret 1; 351; [4], 
443; 367, 17,5 cm, opr. jednolita z epoki, p sk z t ocz. i z oc. 480,-
Najs ynniejsza powie  W adys awa Stanis awa Reymonta (1867-1925), pisarza, czo owego przed-
stawiciela M odej Polski, jednego z najwybitniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej. Powie  
ukazuje ycie spo eczno ci zamieszkuj cej wie  Lipce na przestrzeni czterech pór roku. Pierwodruk 
ukazywa  si  odcinkami w latach 1902-1908 na amach „Tygodnika Ilustrowanego”. Za „Ch opów” 
Reymont otrzyma  w 1924 roku Literack  Nagrod  Nobla. Oprawa jednolita w 2 woluminy: pó skórek 
br zowy, na grzbietach z ocona tytulatura i numeracja tomu oraz t oczone na lepo bogate ozdobniki, 
papier ok adek i wyklejek marmurkowany, brzegi kart marmurkowane. W tomie pierwszym pojedyncze 
lady po owadach, skóra opraw nieznacznie przyciemniona, poza tym stan dobry. Efektowny komplet.

(Patrz tablica XXII)

 451. Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny na Rok 1905. Warszawa 1905. 
Wydawnictwo W adys awa Okr ta, s. [8], 397, [3], XXXII, XLVI, [2], 20,5 cm, opr. 
z epoki, p sk. 150,- 
Z biblioteki Gabinetu Filologicznego im. Gabriela Korbuta Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 
(piecz tka), Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, Rady Literatów (piecz tki). Z ksi gozbioru 
Juliana Krzy anowskiego (1892-1976), wybitnego historyka literatury (piecz tka w asno ciowa). Od-
r czny wpis: „Dublet do dyspozycji dyr. A. Birkenmajera r. 1949”. Leksykon biogra  czny, wydany pod 
redakcj  W adys awa Okr ta (1870-1910), zawieraj cy blisko 3000 yciorysów osób tworz cych elit  
kulturaln  Polski na pocz tku XX wieku. Wyró niono dzia y: dziennikarstwo, literatura, nauka, budownic-
two, malarstwo, rze ba, muzyka, dramat, komedya, opera i operetka. W dalszej cz ci zamieszczono 
opracowanie wybitnego antykwariusza Hieronima Wildera „Polskie archiwa, biblioteki, muzea, 
zbiory i zbieracze” oraz S. F. R czy skiego „Spis ksi gar , wydawców i towarzystw wydawniczych, 
antykwar , sk adów nut i dzie  sztuki, agentur ksi garskich oraz biur dzienników i og osze ”. Nie zre-
alizowano planów kontynuacji tego wydawnictwa – wyszed  tylko ten jeden rocznik. Otarcia oprawy, 
brak 2 kart (s. 23-26), poza tym stan dobry.

 452. Rydel Lucjan. Betleem polskie. Kraków 1906. D. E. Friedlein w CX rocznic  za-
o enia  rmy. Odbito w Drukarni Literackiej w Krakowie, s. 91, [3], tabl. ilustr. 19 
(kolor.), nuty w tek cie, 32 cm, opr. wyd. pp . z tyt. na licu. 400,- 
Wydanie pierwsze widowiska jase kowego autorstwa Lucjana Rydla (1870-1918), poety i dramato-
pisarza, czo owego przedstawiciela M odej Polski. Jego prapremiera mia a miejsce w 1904 roku we 
Lwowie i sta a si  wielkim wydarzeniem artystycznym i patriotycznym. W 1905 roku odby a si  
premiera w Krakowie w Teatrze Ludowym. W 1906 r. przedstawienie wystawione zosta o w Teatrze 
Miejskim w Krakowie, gdzie otrzyma o wyj tkowo bogat  opraw  scenogra  czn  i doborow  obsad  
(w roli Dziadka wyst powa  sam dyrektor Ludwik Solski, w roli yda Leonard Bo cza, w roli U ana 
Józef W grzyn, Jana III Sobieskiego gra  Aleksander Zelwerowicz). Ksi ka wydana w 110 rocznic  
powstania  rmy Daniela Edwarda Friedleina i dedykowana przez wydawc  hr. Ró y Tarnowskiej. Dzie o 
edytorsko utrzymane w stylistyce sztuki M odej Polski, drukowane na papierze kredowym, ozdobione 
19 kolorowymi ilustracjami W odzimierza Tetmajera. Na k. tyt. odr czna dedykacja z 1906 r. Z o-
cenia na licu w wi kszo ci wykruszone, na kartach zabrudzenia i zaplamienia, kilka kart z naddartymi 
marginesami. Stan ogólny dobry.
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 453. [Sienkiewicz Henryk. Ogniem i mieczem]. Madejewski Zygmunt. Album z por-
tretami bohaterów Ogniem i mieczem. B.m. [Lwów], b.r. [1885], b.w. [Ognisko 
Domowe], k. 10 (druki kolorowane r cznie), 27,5 cm, wtórna teka kartonowa 
z epoki. 1200,-
Seria dziesi ciu portretów bohaterów powie ci Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” (I wyda-
nie ksi kowe 1884 r.): Zag oba, Skrzetuski, Rz dzian, Wo odyjowski, Bohdan Chmielnicki, Kniahini 
Kurcewiczowa, Helena Kurcewiczówna, Bohun, Podbipi ta, ksi  Jeremi Wiszniowiecki. Ilustracje 
drukowane ( r. o wym. 15 x 10,5 cm, na lu nych planszach 26,5 x 20,5 cm), kolorowane r cznie 
akwarel , sygnowane w druku: „Z. Madejewski”, 1884 lub 1885 r. Prace s  jedynym znanym dzie em 
Zygmunta Madejewskiego (zm. przed 18 czerwca 1887 r. we Lwowie), w latach 1875-1878 studenta 
SSP w Krakowie. Cykl wykonany na zlecenie lwowskiego czasopisma literackiego, artystycznego, na-
ukowego i spo ecznego „Ognisko Domowe” i przez nie wydany jako premia dla czytelników w 1885 r. 
Kompletny zbiór z kolekcji Jana Sas Zubrzyckiego (1860-1935), cenionego architekta i konserwatora 
sztuki (piecz tki w asno ciowe na ka dej planszy; zbiór w tece kartonowej z piecz tk  w asno ciow  
i napisanym odr cznie krakowskim adresem Sas Zubrzyckiego „Architekta Cywilnego”). Drobne zabru-
dzenia i uszkodzenia teczki, niewielkie zabrudzenia kart z ilustracjami, poza tym stan dobry. Bardzo 
rzadkie – prace artysty nie pojawiaj  si  na rynku antykwarycznym.
Lit.: SAP, t. V, s. 224

 454. S owacki Juliusz. Dzie a. Wydanie illustrowane. Pod redakcj  Ferdynanda 
Hoesicka i Leopolda Méyeta. T. 1-5 (w 5 wol., z 6). Z serii „Poeci polscy”. War-
szawa 1903. Wydawnictwo „W drowca”, s. XXIV, 230, [2]; [4], 232, [1]; 270, [1]; 
236, [3]; 249, [2]; tabl. ilustracji cznie 66, ilustracje w tek cie, inicja y, 22,5 cm, 
opr. p sk z epoki z t ocz. 550,-
Dzie a Juliusza S owackiego w wytwornej, starannie ilustrowanej edycji. Druk wykonano w „War-
szawskiej Drukarni Estetycznej”, papier z fabryki C. A. Moesa w Pilicy. Winiety i inicja y autorstwa 
cenionych artystów malarzy: Henryka Pi tkowskiego, Stanis awa Sawiczewskiego, Antoniego Piotrow-

451. H. Wilder. Polskie archiwa, biblioteki. 452. L. Rydel. Betleem polskie. 1906. Wyd. 1.
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skiego, Stanis awa Kaczor-Batowskiego; reprodukcje obrazów m.in.: Józefa Ryszkiewicza, Wac awa 
Pawliszaka i Micha a Elwiro Andriollego. Do kompletu brak t. VI. Przetarcia i ubytki skóry grzbietów, 
miejscami zabrudzenia papieru, poza tym stan dobry.

 455. S owacki Juliusz. Kiedy prawdziwie Polacy powstan ... i inne utwory wybrane 
oraz Przemówienie Józefa Pi sudskiego przy z o eniu zw ok S owackiego na 
Wawelu. Rzym 1946. Polska Y.M.C.A., s. 132, 17 cm, opr. wyd. brosz. 50,-
Zbiór poezji Juliusza S owackiego wydany tu  po wojnie przez dzia aj cy we W oszech polski oddzia  
organizacji m odzie owej YMCA (Young Men’s Christian Association – Zwi zek Chrze cija skiej M o-
dzie y M skiej). Stan dobry.

 456. [S ownik j zyka polskiego]. Zdanowicz Aleksander i inni. S ownik j zyka 
polskiego. T. 1-2 (1 wol.). Wilno 1861. Wydany staraniem i kosztem Maurycego 
Orgelbranda, k. [1], s. VIII, 952; k. [1], s. 953-2280, 2, 7, 4, 3, 24,5 cm, opr. p sk 
z t ocz. 600,- 
S ownik j zyka polskiego przygotowany przez wybitnych uczonych, zwi zanych z Uniwersytetem w Wil-
nie. Zawiera zasób leksykalny rozszerzaj cy materia  pomieszczony w s owniku Lindego. „S ownik 
rejestruje s ownictwo ogólne, potoczne, regionalne (nie tylko kresowe), leksyk  zawodow  i terminologi  
naukow  oraz leksyk  dawn .”. Znakomite ród o wiedzy o polszczy nie dziewi tnastowiecz-
nej i wcze niejszej. Przetarcia i ubytki oprawy. Charakterystyczne przebarwienia, za ó cenia papieru 
i lady zalania (miejscami intensywniejsze), poza tym stan dobry.

 457. [Surowiecki Karol]. wistak warszawski wy wistany czyli Uwagi krytyczne nad 
warszawskim romansem tytu owanym: Podró  do Ciemnogrodu. Pod imieniem 
pisarza nazwanego wistek przez drukarsk  pomy k . Prawdogród [w a c. War-
szawa] 1821. B.w., s. [2], 159, [1], adl.: 

  Olechowski A. L. Listy Edwarda do Adolfa, czyli zawi  siostry i matki. Wilno 
1830. B.w., s. 129, [2], 17,5 cm, opr. z epoki, p sk. 500,-
Poz. 1. Wydana anonimowo rozprawa polemiczna Karola Surowieckiego (1754-1824), pisarza religij-
nego, t umacza. Polemika dotyczy najg o niejszej powie ci satyrycznej Stanis awa Kostki Potockiego 

453. Bohaterowie „Ogniem i mieczem”. 454. J. S owacki. Dzie a. 1903.
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(1755-1821), polityka, pisarza, jednego z g ównych przedstawicieli warszawskiego klasycyzmu. Potocki 
pocz tkowo umieszcza  swe artyku y w „ wistaku Warszawskim”, w 1820 r. opublikowa  „Podró  do 
Ciemnogrodu” (patrz poz. 448). W powie ci zawar  krytyk  negatywnych cech Polaków, szczególnie 
ostro wyst pi  przeciwko duchowie stwu i religii katolickiej, Klasztor Jasnogórski nazywa  „pagod ”, 
zakonników „bonzami”, zaatakowa  tak e Surowieckiego przedstawiaj c go w niekorzystnym wietle 
jako „mnicha”. W odpowiedzi, w oferowanej pozycji, Surowiecki tytu owa  Potockiego „pierdo ”, a jego 
powie  nazwa  „b aze sk  gryzmo ”. Poz. 2. Obyczajowa powie  epistolarna. Bardzo rzadki druk 
wile ski – nie notuj  go katalogi biblioteczne (w tym Biblioteki Narodowej) ani bibliogra  e. Pie-
cz tki i oznaczenia w asno ciowe. lady owadów na opr., drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry. 

 458. Tarnowski Stanis aw. Henryk Sienkiewicz. Kraków 1897. Nak adem autora. 
W Drukarni „Czasu”, s. VI, [2], 363, [2], 22 cm, opr. z epoki, p sk, obci cie kart 
marm. 200,-
Z ksi gozbioru Juliana Krzy anowskiego (1892-1976), wybitnego historyka literatury (piecz tka 
w asno ciowa i zapiski o ówkiem). Rozprawa pióra Stanis awa Tarnowskiego (1837-1917), profesora 
i rektora UJ, napisana z okazji jubileuszu 25-lecia twórczo ci pisarskiej Henryka Sienkiewicza. Jak 
napisa  autor we wst pie: „Bóg zap a  za ju , Szcz  Bo e na jeszcze”. Poszczególne rozdzia y 
po wi cone najwi kszym powie ciom przysz ego noblisty: Trylogii, Rodzinie Po anieckich, Quo vadis. 
Otarcia oprawy, blok nieco poluzowany, drobne plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 
 459. Tarnowski Stanis aw. Jan Kochanowski. Studia do historyi literatury polskiej. 

Wiek XVI. Nak adem autora. Kraków 1888. W Drukarni „Czasu”, s. XXIII, [1], 470, 
22 cm, opr. z epoki, p sk ze z oc. 400,-
Na karcie tytu owej odr czna dedykacja Stanis awa Tarnowskiego (1837-1917), historyka i krytyka 
literatury, prezesa Akademii Umiej tno ci, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiello skiego. Dedykacja, 
datowana 25 lipca 1888 r., dla Stanis awa Windakiewicza (1863-1943), wówczas wie o po studiach 
na Uniwersytecie Jagiello skim, pó niejszego profesora tej uczelni, historyka literatury polskiej. Piecz t-
ki biblioteki Windakiewicza i profesora Juliana Krzy anowskiego oraz jego zapiski o ówkiem. Do czono 
drukowane, odr cznie wype nione zaproszenie dla Windakiewicza do Tarnowskich „na wieczór” (salon 
Stanis awa Tarnowskiego i jego ony Ró y z Branickich w dawnym pa acu Montelupich by  wa nym 

456. S ownik j zyka polskiego. 1861. 457. wistak warszawski wy wistany. 1821.
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o rodkiem ycia kulturalnego Krakowa). Biogra  a oraz omówienie twórczo ci Jana Kochanowskiego, 
napisane z okazji 300. rocznicy mierci pisarza. Niewielkie uszkodzenia oprawy, lad zalania naro -
ników, poza tym stan dobry. Wyj tkowa proweniencja – ksi ka zwi zana z trzema pokoleniami 
wybitnych historyków polskiej literatury z Uniwersytetu Jagiello skiego.

 
 460. Tarnowski Stanis aw. O dramatach Schillera. Kraków 1896. Nak adem autora. 

Druk „Czasu”, s. 395, [1], 22 cm, opr. z epoki z zak adu Piotra Repetowskiego, 
p sk ze z oc. 180,-
Z ksi gozbioru Juliana Krzy anowskiego (piecz tka w asno ciowa). Jedna z najwa niejszych prac 
cenionego krytyka i historyka literatury, a zarazem konserwatywnego polityka galicyjskiego, Stanis awa 
Tarnowskiego (1837-1917), profesora i dwukrotnego rektora UJ. Po wi cona twórczo ci Friedricha 
Schillera, jednego z najwa niejszych pisarzy europejskiego romantyzmu, jest efektem wyk adów pro-
wadzonych przez Tarnowskiego na UJ. Oprawa wykonana w krakowskim zak adzie introligatorskim 
Piotra Repetowskiego (sygnowana nalepk ): pó skórek, grzbiet sze ciopolowy, ze z oc. tytulatur . 
Papier wyklejek marm. Piotr Repetowski (1863-1917), wybitny introligator krakowski. Miejscami rdzawe 
plamki, poza tym stan dobry.

 461. Terlecki Tymon (red.). Literatura polska na obczy nie 1940-1960. Praca 
zbiorowa wydana staraniem Zwi zku Pisarzy Polskich na Obczy nie. T. 1-2 
(w 2 wol.). Londyn 1964-1965. B. widerski, s. 606, [1]; 797, 23,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 280,-
Z odr czn  dedykacj  dla Edwarda Stankiewicza od Tymona Terleckiego (1905-2000), krytyka 
literackiego i teatralnego, organizatora ycia naukowego i literackiego w Wielkiej Brytanii oraz USA, 
czo owej postaci polskiej literatury emigracyjnej, o nierza Armii Polskiej we Francji, za o yciela tygo-
dnika „Polska Walcz ca”. Obszerna i wyczerpuj ca synteza charakteryzuj ca dwie dekady polskiej 
literatury emigracyjnej. Dzie o wydane przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, którego Terlecki by  

459. Z dedykacj  Stanis awa Tarnowskiego. 460. St. Tarnowski. O dramatach Schillera. 
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wspó za o ycielem. Edward Stankiewicz (1920-2013), j zykoznawca, literaturoznawca, slawista, pro-
fesor Uniwersytetu Yale. Drobne zagniecenia, poza tym stan dobry.

 462. Walicki Aleksander. B dy nasze w mowie i pi mie ku szkodzie j zyka polskie-
go pope niane oraz prowincyonalizmy. Wydanie trzecie powi kszone. Kraków 
i Warszawa 1886. Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. XXVI, 453, XIV, 17,5 cm, 
opr. p . 120,-
Z ksi gozbioru Lecha Kazimierza S owi skiego (1922-2005), profesora  lologii UAM, kawalera Krzy a 
O  cerskiego Orderu Odrodzenia Polski (wpis w asno ciowy). Zbiór powszechnie pope nianych b -
dów j zykowych zebranych przez Aleksandra Walickiego (1826-1893), publicyst  i ksi garza, krytyka 
muzycznego, uczestnika powstania styczniowego. Autor narzekaj c na polskie dziennikarstwo, które 
„krzewi c najpotworniejsze w mowie dziwol gi, jest g ównym ród em powszechnego zgorszenia (…) 
a dzienniki codzie  po kropelce trucizn  podaj ”, wyra a nadziej , eby „ksi ka moja okaza a si  
skutecznym przeciwko truci nie antydotem!”. Najwi cej zgromadzonych przyk adów pochodzi z Litwy, 
stron rodzinnych autora. P kni cia i przebarwienia oprawy, w tek cie charakterystyczne za ó cenia, 
poza tym stan dobry.

 463. Warta. Ksi ka zbiorowa o  arowana ksi dzu Franciszkowi Ba y skiemu, probosz-
czowi przy ko ciele w. Wojciecha w Poznaniu na jubileusz 50-letniego kap a stwa 
w dniu 23. kwietnia 1874. Od Jego przyjació  i wielbicieli (S[!] popiersiem Jubilata). 
Pozna  1874. Czcionkami i w komisie Tytusa Daszkiewicza, s. [2], XVI, 444, 
portret 1, 27 cm, opr. z epoki, skóra ze z oc. i t ocz., brzegi kart z oc.   1200,-
Z ksi gozbioru Leona Ró d y skiego (1906-1978), zwi zanego z Bydgoszcz  biblio  la, numizmatyka, 
antykwariusza (ekslibris). Ksi ga pami tkowa ku czci ksi dza Franciszka Ba y skiego (1801-1876), 
gor cego patrioty, cenionego wielkopolskiego dzia acza spo ecznego, o wiatowego i politycznego. 
W tre ci m.in. utwory: Kornela Ujejskiego, Teo  la Lenartowicza, Karola Libelta, Seweryna Goszczy -

462. A. Walicki. B dy nasze. 1886. 465. K. Wierzy ski. Granice wiata. 1933.
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skiego, Stanis awa Ko miana, W adys awa Be zy, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra Chod ki, 
Franciszka Ch apowskiego, Pauliny Wilko skiej. Efektowna oprawa z epoki: skóra wi niowa, grzbiet 
pi ciopolowy, w jednym polu z ocona tytulatura, w pozosta ych stylizowany ozdobnik, w zwierciadle 
lica powtórzona tytulatura, obie ok adki obwiedzione t oczon  i z ocon  rocaille’ow  bordiur , brzegi 
kart z ocone, papier wyklejek opalizuj cy. Przetarcia oprawy. Dwie karty podklejone, poza tym stan 
dobry. adny egzemplarz.
(Patrz tablica XXIII)

 464. Weyssenho   Józef. Narodziny dzia acza. Dni Polityczne. Serya 1. Warszawa 
1906. Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. [4], 176, 18,5 cm, opr. z epoki, p sk. 120,-
Powie  polityczno-obyczajowa Józefa Weyssenho  a (1860-1932), pisarza, poety, krytyka literackiego, 
zwi zanego z Narodow  Demokracj , znanego przede wszystkim dzi ki literackim obrazom kreso-
wego ziemia stwa i tradycji owieckich. Utwór nawi zuje do wcze niejszego dzie a autora – „ ywot 
i my li Zygmunta Pod  lipskiego”. Znaki w asno ciowe i piecz tki biblioteczne. Otarcia i zabrudzenia 
opr., poza tym stan dobry.

 465. Wierzy ski Kazimierz. Granice wiata. Opowiadania. Warszawa 1933. Nak ad 
Gebethnera i Wol  a, s. 222, 18,5 cm, opr. pp . 80,-
Tom opowiada  Kazimierza Wierzy skiego (1894-1969), poety, prozaika, eseisty, krytyka teatralnego, 
wspó twórcy i czo owego przedstawiciela grupy „Skamander”. Utwory tematycznie odwo uj  si  do wy-
darze  I wojny wiatowej. Dawne piecz tki i oznaczenia biblioteczne (warszawskiej czytelni „Pionier”). 
Otarcia opr., poza tym stan dobry.

 466. Wilde Oscar. Salome. Tragedya w jednym akcie. S owo wst pne i przek ad Leona 
Choroma skiego. Ilustracye Aubrey Beardsley’a. Warszawa 1914. Nak adem 
Ferdynanda Hoesicka. Druk W. L. Anczyca i Spó ki, s. VII, [1], 9-58, tabl. ilustr. 
12, 24,5 cm, opr. z epoki, pperg., zach. ok . brosz 600,-
Polskie wydanie ksi ki b d cej jednym ze szczytowych osi gni  edytorstwa secesyjnego. 
Skandalizuj cy w owych czasach tekst Wilde’a ozdobiony ilustracjami angielskiego rysownika i ilu-
stratora Aubrey Beardsley’a (1872-1898), którego twórczo  wywar a wielki wp yw na rozwój mo-
dernistycznej ornamentyki i gra  ki ksi kowej. Luksusowa oprawa: pperg. naturalny, na licach pap., 
na grzbiecie i przednim licu t ocz. i z oc. tytulatura, na wyklejkach pap. ozdobny. Stan bardzo dobry.

 467. Wiszniewski Micha . Historya literatury polskiej. T. 3-4 (1 wol.). Kraków 1841-
1842. Nak adem autora. W Drukarni Uniwersyteckiej, s. [4], XVI, 512; [8], V, 482, 
21,5 cm, opr. z epoki p sk z szyldzikiem z t ocz. i z oc. tyt. na grzbiecie, brzegi kart 
barwione. 600,-
Z biblioteki Poni skich w Ko cielcu (piecz tka heraldyczna). Dwa tomy z 10-ciotomowego, wielkiego 
dzie a po wi conego literaturze polskiej autorstwa Micha a Wiszniewskiego (1794-1865), historyka lite-
ratury,  lozofa, profesora Uniwersytetu Jagiello skiego. Pierwsza ród owa i krytyczna synteza dziejów 
pi miennictwa polskiego, dzie o stoj ce na pograniczu historii, literatury, kultury i bibliogra  i. Tomy 
3-4 (szczególnie ciekawe dla biblio  lów) obejmuj  okres od wynalezienia druku, pierwsze druki 
krakowskie, kronikarstwo polskie XV wieku, ksi ki o magii i alchemii, a tak e pierwszy zielnik polski. 
Efektowna oprawa z epoki w br zowy pó skórek z czerwonym szyldzikiem ze z ocon  tytulatur , 
na skórze grzbietu t oczone i z ocone ozdobniki oraz superekslibris literowy „R. .”, papier ok adzin 
oprawy marmurkowany, brzegi kart barwione. Nieznaczne przetarcia oprawy, miejscami zbr zowienia 
i rdzawe plamki w tek cie, poza tym stan dobry. adny egzemplarz.

 468. Witkiewicz Stanis aw Ignacy. Sonata Belzebuba czyli Prawdziwe zdarzenie 
w Mordowarze [w:] Ateneum. Czasopismo po wi cone sprawom kultury. Rok I.
Nr 4-5. Lipiec-wrzesie  1938. Warszawa 1938, Sk ad G ówny: „Nasza Ksi garnia” 
Z.N.P., ul. wi tokrzyska 18, s. 545-781 (numeracja dla zeszytów 4-5), 24 cm, 
opr. wyd. brosz. 180,-
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Wydanie 1. (wydanie ksi kowe ukaza o si  w tym samym roku) g o nej sztuki Stanis awa Ignacego 
Witkiewicza „Sonata Belzebuba”, która ukaza a si  na amach oferowanego dwumiesi cznika Ate-
neum (s. 625-659). Tekst dedykowany w druku Marcelemu Staroniewiczowi (1893-1964), przyjacielowi 
i lekarzowi Witkacego, towarzyszowi jego eksperymentów z narkotykami, dyrektorowi i re yserowi 
Teatru Formistycznego. Dramat jest jednym z najch tniej wystawianych i analizowanych w dorobku 
Witkacego. Sztuka, napisana w 1925 r., zamyka najp odniejszy okres twórczo ci Witkacego (jedyna 
zachowana, a napisana pó niej sztuka „Szewcy” powsta a w 1934 r.). Poza tym w czasopi mie wiersze 
m.in.: Józefa Czechowicza, Aleksandra Rymkiewicza, Paw a Hertza i St. N dzy-Kubi ca; artyku y Marii 
D browskiej, Boles awa Mici skiego i Przec awa Smolika. Stan bardzo dobry.

 469. Wyd ga Bohdan. Mickiewiczowskie 44. Warszawa – Lwów 1923. B.w., s. 98, 
20 cm, opr. p . 60,-
Zbiór trzech odczytów wyg oszonych w kwietniu 1922 roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego przez 
Bohdana Wyd g  (1858-1933), znawc  twórczo ci Adama Mickiewicza, t umacza (m.in. poezji Bau-
delaire’a), kolekcjonera dzie  sztuki. Autor analizuje Dziady cz. III-ci  i dochodzi do wniosku, „ e 
w m u 44 Mickiewicz w chwili tworzenia Dziadów Cz ci III rozumia  ks. Ludwika Napoleona”. Stan 
bardzo dobry. Rzadkie.

STANIS AW WYSPIA SKI

 470. Wyspia ski Stanis aw. Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Odbito 
w Drukarni Uniwersytetu Jagiello skiego. Nak adem Autora, s. 174, [2], 21 cm, 
opr. p . z t ocz. i z oc., zach. ok . brosz., górne obci cie kart barwione. 300,-
Wydanie 1.  Z ksi gozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniu). Oparty na motywach „Iliady” 
dramat antyczny Stanis awa Wyspia skiego. Druk uko czono 22 grudnia 1903 r. Fabu a dramatu 
koncentruje si  wokó  obl enia i upadku Troi. Winieta na ok adce broszurowej jest przerysem z ma-
lowid a na wewn trznej stronie czaszy greckiej Soziasa z V w. p.n.e. Z ocenia na licu cz ciowo 
wytarte, poza tym stan dobry.

466. Ilustracje A. Beardsley`a. 1914. 467. Z biblioteki Poni skich w Ko cielcu. 
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 471. Wyspia ski Stanis aw. Boles aw mia y. Dramat w trzech aktach. Kraków 1903. 
Nak adem autora. Odbito w Drukarni Uniwersytetu Jagiello skiego, s. 104, [6], 
21,5 cm, opr. p . z t ocz. i z oc., zach. ok . brosz. 300,-
Wydanie 1. Z ksi gozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy t ok, notatki). Pierwszy utwór Wy-
spia skiego, którego wydanie ksi kowe sygnalizowano a  szami. Dramat obejmuje ko cowy epizod 
kon  iktu pomi dzy królem Boles awem mia ym a biskupem Stanis awem, zako czonego mierci  
biskupa. Utwór po raz pierwszy zosta  wystawiony w Krakowie w maju 1903 r. z inicjatywy Józefa 
Kotarbi skiego. Realizacja teatralna dramatu, do którego sam Wyspia ski przygotowa  scenogra   
i kostiumy, zaskoczy a swym nowatorstwem, by a najpe niejszym wyrazem oryginalno ci autora jako ar-
tysty teatru. Zachowana oryginalna ok adka broszurowa z reprodukcj  sceny pochodz cej ze s awnego 
ornatu Piotra Kmity, przechowywanego w skarbcu na Wawelu. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan dobry. 

 472. Wyspia ski Stanis aw. Daniel. Pisma Po miertne. Cz. I. Kraków 1908. Odbito 
w Drukarni W. L. Anczyca. Nak adem Rodziny, s. 46, [2]; adl.: 

  Wyspia ski Stanis aw. Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. Kraków 1907. 
Odbito w Drukarni W. L. Anczyca. Nak adem Autora, s. 108; 21 cm, opr. p . z t ocz. 
i z oc., górne obci cie kart barwione. 400,- 
Z ksi gozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniach). Poz. 1. Wydanie 1 ksi kowe. Historia 
biblijnego proroka Daniela z VII-VI wieku przed Chrystusem, uprowadzonego przez babilo skiego króla, 
stanowi a dla autora pretekst do podj cia jednego z g ównych tematów jego twórczo ci – problemu 
wyzwolenia narodowego. Daniel to utwór operowy, do którego muzyk  mia  skomponowa  Henryk 

opie ski (do czego jednak nie dosz o, dopiero wykorzysta  go wspó cze nie Zygmunt Krauze jako 
kanw  swojej opery „Balthazar”). Poz. 2. Wydanie 1. (jedyne wydanie autorskie). Dramat, którego akcja 
rozgrywa si  na wyspie Itace. Piecz tka ksi garni Gubrynowicz & Schmidt we Lwowie. Nieznaczne 
przebarwienia oprawy, nieaktualny wpis w asno ciowy na karcie przedtytu owej poz. 2, na kartach 
nieliczne niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry.

468. St. I. Witkiewicz. Sonata Belzebuba. Wyd. 1. 470. Proj. ok . St. Wyspia skiego. 1903. Wyd. 1.
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 473. Wyspia ski Stanis aw. S dziowie. Tragedya. Kraków 1907. Odbito w Drukarni 
W. L. Anczyca. Nak adem Autora, s. 65, [1]; adl.:

  Wyspia ski Stanis aw. Kl twa. Tragedya. Kraków 1905. Nak ad autora, s. 118; 
21 cm, opr. p . z t ocz. i z oc., górne obci cie kart barwione. 400,- 
Z ksi gozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniach). Poz. 1. Wydanie 1. Utwór ukaza  si  kilka 
tygodni przed mierci  Wyspia skiego, druk uko czono 10 pa dziernika 1907 r. Poz. 2. Wydanie 3. 
Dramat oparty na autentycznych wydarzeniach, które mia y miejsce we wsi Gr boszów pod Tarnowem 
(tragiczny  na  mi o ci ksi dza i jego gospodyni). Ciekawie ukazany kon  ikt ludowych przes dów, 
zderzaj cych si  z katolick  etyk . Utwór po raz pierwszy ukaza  si  drukiem w 15 i 16 numerze 
„ ycia” (15 VIII 1899). Nieaktualne wpisy w asno ciowe, nieliczne charakterystyczne zaplamienia, 
poza tym stan dobry.

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

 474. Zbyszewski Karol. Anglicy w dzie  i w nocy. Bruksela b.r. [1947]. Polski Instytut 
Wydawniczy, s. 227, 22 cm, opr. wyd. brosz. 60,-
Zbiór artobliwych felietoników, anegdotek i wypisków z prasy brytyjskiej, publikowanych w rubryce „To 
i Owo” w londy skim „Dzienniku Polskim”. Autorem by  Karol Zbyszewski (1904-1990), prozaik, publicy-
sta i felietonista. Ksi ka równie wiele co o Brytyjczykach mówi o mentalno ci polskiego rodowiska emi-
gracyjnego w UK. Piecz tka Biblioteki Polskiej w Londynie. Egzemplarz nieobci ty. Stan bardzo dobry.

EMIL ZEGAD OWICZ

 475. Zegad owicz Emil. Kr g. Fragment poematu. Pary -Kraków 1926. Polskie Towa-
rzystwo Przyjació  Ksi ki. Towarzystwo Mi o ników Ksi ki, s. 42, [3], tabl. ryc. 1 
(drzeworyt), 20,5 cm, opr. wyd. brosz. 340,-

472. St. Wyspia ski. Daniel. 1908. Wyd. 1. 473. St. Wyspia ski. S dziowie. Wyd. 1. 
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Egzemplarz nr 119, z podpisami zas u onych biblio  lów: Kazimierza Piekarskiego i Kazimierza 
Witkiewicza. Druk biblio  lski wydany z okazji II Zjazdu Biblio  lów Polskich w Warszawie, pod kierow-
nictwem artystycznym Stanis awa Piotra Koczorowskiego, na r cznie czerpanym papierze, w nak adzie 
475 numerowanych egzemplarzy. Ca ostronicowy dwubarwny drzeworyt Tadeusza Cie lewskiego 
syna (1895-1944), jednego z najwa niejszych polskich gra  ków okresu mi dzywojennego. Egzemplarz 
nieprzyci ty. Odbarwienia i otarcia ok adki, wewn trz stan bardzo dobry.
Lit.: M. Gro ska, Gra  ka w ksi ce, tece i albumie, poz. 148; Bibliogra  a wydawnictwa TMK w Kra-
kowie, poz. 103.

 476. Zegad owicz Emil. Motory. Powie . T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków-Warszawa-Lwów 
1938. Wydawnictwo „Sirinks”, s. 359, tabl. ilustr. 19; 413, tabl. ilustr. 15 (winno by  
17), 19,5 cm, opr. wspó cz. p ., zach. opr. brosz. naklejona na lica. 2000,-
Wydanie 1 skon  skowane na mocy wyroku S du Okr gowego w Krakowie. Egzemplarz Tadeusza 
Olszewskiego, krytyka literackiego, autora m.in. pracy „Sny. Album rysunków Stefana echowskiego 
do „Motorów” Emila Zegad owicza” (wpis w asno ciowy). Ocala o ok. 200 egzemplarzy ukrytych przez 
autora w Gorzeniu Górnym i rozes anych do przyjació . Ksi ka, uznana za najbardziej skandalizuj ce 
dzie o tamtego okresu i odrzucona przez kilka wydawnictw (m.in. J. Przeworskiego, F. Hoesicka), wy-
dana zosta a dopiero dzi ki wsparciu  nansowemu malarza Mariana Ruzamskiego (1889-1945), w za-
o onym przez niego efemerycznym wydawnictwie „Sirinks” (po „Motorach” w wydawnictwie ukaza y si  
jeszcze dwie prace, w tym jedna skon  skowana). Tre , upleciona z w tków autobiogra  cznych oraz 
odniesie  do rzeczywistych zdarze , stanowi niepowtarzaln , literack  projekcj  obsesji seksualnych 
pisarza, który „maj c lat zaledwie czterdzie ci kilka, u ywa  najwymy lniejszych rodków podnieca-
j cych seksualnie i w tym le y ród o niewyczerpane owych pop dów erotycznych” (E. Kozikowski). 
Ksi ka ozdobiona zmys owymi, wspó tworz cymi klimat powie ci rysunkami Stefana echowskiego 
(artysty z kr gu „Szukalszczyków”). „Motory” pozostaj  jednym z najbardziej mia ych i awangardowych 
eksperymentów twórczych w literaturze polskiej okresu mi dzywojennego. Egzemplarz nieobci ty. 
Zabrudzenia oryginalnych ok adek broszurowych, kilka kart z ubytkami marginesów, bez szkody dla 
tekstu, podklejonymi papierem, miejscami charakterystyczne za ó cenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Kozikowski, Portret Zegad owicza bez ramy. Warszawa 1966.

 477. Zegad owicz Emil. Nawiedzeni. Misterjum balladowe w trzech aktach. Wadowice 
1924. Druk. Franciszka Foltina, s. 115, [5], 25 cm, opr. wyd. brosz. 120,-

475. E. Zegad owicz. Kr g. 1926. 476. E. Zegad owicz. Motory. 1938. Wyd. 1.
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Wydanie 1. Odbito w nak adzie 500 egzemplarzy na papierze eberkowym. Misterium Emila Zegad o-
wicza (1888-1941), poety, dramatopisarza, prozaika, wspó za o yciela regionalistycznej grupy literackiej 
„Czartak”. Nastrojowe sceny w krajobrazie Beskidów: przy kapliczce z Chrystusem, w starym dworku, 
przed drewnianym ko ció kiem i w ch opskiej chacie. Realne postacie górali, ksi dza, dziadów i „po-
wsinogów beskidzkich” przeplataj  si  z o ywionymi wi tkami oraz postaciami z ludowych wierze : 
czarownicami, boginkami wodnymi i po udnicami. Na ok adce oryginalny linoryt Ludwika Misky’e-
go (1884-1938), malarza i gra  ka krakowskiego, sta ego wspó pracownika Zegad owicza. Uszkodzenia 
ok adki, ubytek karty tyt. i drobny ubytek kilku pocz tkowych kart, zabrudzenia.
Lit.: M. Gro ska, Gra  ka w ksi ce, tece i albumie, poz. 377.

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

 478. ele ski Tadeusz Boy. Plotki, plotki. Warszawa b.r. [1927]. Instytut Wydawniczy 
„Bibljoteka Polska”, s. 208, 22 cm, opr. pp ., zachowane lico ok . wyd. 90,-
Ksi ka zawieraj ca eseje na temat kultury francuskiej XVIII w. W latach 20. Boy wyda  kilka antologii 
literatury francuskiej oraz monogra  cznych opracowa . „Plotki, plotki” to szkice z ycia prywatnego 
Moliera, po ycia ma e skiego Marii Leszczy skiej i Ludwika XV oraz wybrane fragmenty pami tni-
ków Saint-Simona. Zbiór ko cz  krótkie artyku y na temat kultury j zyka i j zykoznawstwa. Ok adka 
projektu Stanis awa Bobi skiego (1897-1981), gra  ka, architekta (autora m.in. odbudowy gda skiego 

urawia). Niewielkie przetarcia ok adek, miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

LITERATURA RELIGIJNA

 479. Czermi ski Marcin. O. Maksymilian Ry o. Towarzystwa Jezusowego misyonarz 
apostolski. Tom 1-2 (1 wol.). Kraków 1911-1912. Nak adem Wydawnictwa „Mi-

477. E. Zegad owicz. Nawiedzeni. 1924. 478. T. ele ski. Plotki, plotki. 1927.
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syj katolickich”, s. XV, [1], 344, [2]; 350, [2], liczne zdj cia w tek cie, 19,5 cm, 
opr. pp . 160,-
Praca po wi cona yciu i dzia alno ci misyjnej Maksymiliana Stanis awa Ry o (1802-1848), jezuity, 
urodzonego w Podorosku (obecnie na Bia orusi, niedaleko Wo kowyska). Po wst pieniu do zakonu 
jezuitów w Rzymie ojciec Ry o prowadzi  dzia alno  misyjn  na Bliskim Wschodzie, w Syrii, Libanie, 
na Malcie, Sycylii oraz w Afryce. W 1837 r. pozna  w Jerozolimie Juliusza S owackiego, z którym 
przez pewien czas podró owa  (a jego posta , przeniesion  w XVI wiek, poeta uwieczni  w dziele 
„Preliminaria peregrynacji do Ziemi wi tej”). Bogato ilustrowan  zdj ciami z miejsc pracy misyjnej 
ojca Ry o prac  napisa  Marcin Czermi ski (1860-1931), misjonarz, etnograf, autor licznych ksi ek 
o krajach, w których pracowa  (Ba kany, Skandynawia). Ekslibris W adys awa Staicha (1882-1938), 
pisarza religijnego. Otarcia i uszkodzenia oprawy, stan dobry.

 480. Ewangelie polskie i litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swi t, Które w Ko-
ciele Katolickim wed ug Rzymskiego porz dku przez ca y rok czytai . Wilno 1819.

W Drukarni XX. Bazylianów, s. 340, [6], 13,5 cm, opr. z epoki, skóra. 500,-
Zbiór czyta  na msze niedzielne i dni wi teczne. Po tek cie polskim nast puje tekst w j zyku 
litewskim. Zbiór by  wielokrotnie wydawany, wznawiany i uzupe niany od pierwszych edycji publikowa-
nych w ko cu XVII w. Opr.: br zowa skóra z t ocz., z oc. i barwieniami, brzegi k. barw. Wspó czesny 
podpis w asno ciowy. Drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

 481. Ho  manowa Klementyna z Ta skich. Ksi ka do nabo e stwa dla Polek, przez 
autork  Pami tki po dobrej matce [pseud.]. Kraków-Warszawa 1836. Nak adem 
i drukiem D. E. Friedleina, frontispis (staloryt), s. 420, VIII, tabl. ryc. 4 (3 sta-
loryty i 1 litogra  a), 17 cm, opr. z epoki sk. ze z oc. i bogatymi t ocz., brzegi 
kart z oc.  1100,- 

480. Ewangelie polskie i litewskie. 1819. 481. Ksi ka do nabo e stwa dla Polek. 1836.
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482. St. Piekarski. Prawdy i herezje. 1930. 483. Powiastki moralne dla protestantów. 1867.

Z biblioteki Heleny z Schugtów Wasilewskiej (z oc. superekslibris literowy na licu ok adziny, wpis 
na przedniej wyklejce). Wydanie 1. Pierwsza ksi ka do nabo e stwa adresowana do kobiet pol-
skich, napisana przez Klementyn  z Ta skich Ho  manow  (1798-1845), wybitn  pisark , pionier-
k  patriotyczno-obywatelskiego wychowania kobiet. Ksi ka ta by a niezwykle popularna w XIX w. 
w domach polskich wszystkich zaborów i stanowi a nieod czny modlitewnik wielu Polek (lwowska 
publicystka Felicja z Wasilewskich Boberska (1825-1889) uzna a j  za arcydzie o). W tre ci m.in. 
„Przepisy ycia dla niewiast wyj te z ksi g wi tych” oraz „Obraz m nej niewiasty”. Na frontispisie 
przedstawiony o tarzyk z Bogarodzic , w. Wojciechem i w. Stanis awem. Oprawa z epoki w stylu 
katedralnym: skóra br zowa, na grzbiecie z ocona tytulatura i zdobienia, na obu ok adzinach t oczone 
na lepo motywy architektoniczne (na przedniej ok . wizerunek Chrystusa). Modlitewnik nale a  do 
Heleny Wasilewskiej (1816-1847), jednej z trzech córek Hermana Schugta (1770-1845), profesora 
literatury aci skiej i greckiej w Akademii Krakowskiej. Profesor rozmi owany w kulturze polskiej pro-
wadzi  w swoim domu salon literacki, gromadz cy cyganeri  krakowsk . On i jego córki pisali wiersze 
i dramaty z historii Polski (najwi ksze uznanie zyska a Anna, po m u Terlecka). Helena wysz a za 
m  za Edmunda Wasilewskiego (1814-1846), poet , piewc  „Wolnego Miasta Krakowa”, uznawa-
nego za najwybitniejszego poet  krakowskiego przed Wyspia skim. Na ostatnich kartach zapisane 
odr cznie dwie modlitwy dat. Kraków, 1891 i 1893 r.; mi dzy s. 360-361 wklejona kartka z odr cznie 
napisan  modlitw . Na przedniej wyklejce odr czne notatki o dalszym przekazywaniu ksi ki (dat. 
1911 i 1955 r.). Frontispis wyci ty i naklejony na kart , litogra  a nieco przyci ta (bez szkody dla 
tre ci). Otarcia oprawy i przetarcia z oce , na kartach zabrudzenia, zaplamienia i charakterystyczne 
za ó cenia, podkre lenia o ówkiem. Szczególny egzemplarz modlitewnika b d cego w asno ci  
znanej rodziny krakowskiej.

 482. Piekarski Stanis aw. Prawdy i herezje. Encyklopedja wierze  wszystkich ludów 
i czasów. Religje, wyznania, dogmaty, obrz dy, ko cio y, sekty. Warszawa 1930. 
Wydawnictwo M. Arct, s. 439, [3], 25 cm, luksusowy wariant opr. wyd., p sk z t ocz. 
i z oc. na grzbiecie.   360,-
Wzorowo opracowana encyklopedia obejmuj ca wszelkie aspekty i kwestie zwi zane z religioznaw-
stwem (poj cia, wyra enia, nazwy, zwyczaje, obrz dy, instytucje, sylwetki osób). Dzie o Stanis awa 
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Piekarskiego (1868-1943), prawnika i religioznawcy.  Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: pó -
skórek niebieski ze z ocon  tytulatur  i zdobieniami na grzbiecie. Niewielkie przetarcia i przebarwienia 
oprawy. Miejscami przebarwienia papieru. Stan dobry. 
Lit.: P. Grzegorczyk, lndex lexicorum Poloniae, poz. 2288

 483. Powiastki moralne. Ryga 186[?]-1867. Drukowa  Fr. Kloeppel w Eisleben, s. 3-22; 
16; 14; 16, 11,5 cm, opr. z epoki, p sk. 300,-
Zbiór powiastek moralnych o tematyce religijnej przeznaczonych dla protestantów. Poszczególne utwory 
drukowane by y w postaci krótkich broszurek (numerowanych na ok adkach). W oferowanym zbiorku 
powiastki: nr 27 – bez karty tytu owej, o francuskim o nierzu; nr 2 – „Willjam”; nr 50 – „Zdobycz dobra 
czasu swego, jest po ytku niezmiernego”; nr 10 – „Kwiaty i owoce z ycia dzieci cia”. Na zachowanych 
ok adkach broszurowych drzeworytowe ilustracje do tekstów. Oferowane druki s  rzadkie, notuje je 
jedynie specjalistyczna „Bibliogra  a polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Pó nocnych 
1530-1939” oraz uzupe nienia do niej. Podpisy w asno ciowe Feliksa Sawickiego. P kni cie skóry 
grzbietu, brak k. tyt. pierwszej powiastki, zagniecenia i zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 484. Rzymskie martyrologium. Czytania na ka dy dzie  roku. Miko ów – Warszawa 
1910. Nak adem Karola Miarki, frontispis, s. VII, [1], 463, ilustr. w tek cie, 17 cm, 
opr. wyd., p . 90,-
Z biblioteki krakowskiego klasztoru karmelitów bosych (piecz tki, nalepki). Zestawienie uroczy-
sto ci wi tych m czenników na poszczególne dni roku, niekiedy wraz z krótk  informacj  o yciu 
i m cze stwie patronów. Opr.: czarne p ., na grzbiecie i licach t ocz. i z oc. Stan bardzo dobry.

KONIEC PIERWSZEJ CZ CI KATALOGU
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 485. [Defoe Daniel]. Robinson Kruzoe czyli skutki niepos usze stwa. Zupe nie nowo 
i tre ciwie u o ony. Chicago 1910. Druk i nak ad W. Dyniewicz, s. 94, 18 cm, oryg. 
ok . brosz. 120,-
Opowiadanie dla dzieci napisane na podstawie s ynnej powie ci Daniela Defoe. Ok adka za ó cona 
na grzbiecie z niewielkimi ubytkami, poza tym stan dobry. Edycja notowana jedynie w katalogu 
Biblioteki Narodowej! Bardzo rzadkie.

 486. Defoe Daniel. Przypadki Robinzona[!] Kruzoe. Wed ug W adys awa Ludwika 
Anczyca. Z 7 rycinami barwnymi i licznymi rycinami w tek cie. Miko ów b.r. [1939]. 
Nak adem i drukiem K. Miarki, s. 328, tabl. ilustr. 7, ilustr. w tek cie, 20 cm, opr. 
wyd. p . z t ocz. 280,-
Wydana tu  przed wybuchem II wojny wiatowej, ilustrowana edycja s ynnej powie ci Daniela De-
foe (1660-1731), angielskiego pisarza, publicysty, komentatora wydarze  politycznych, pam  ecisty, 
dziennikarza i szpiega. „Przypadki Robinsona Crusoe” s  jego najs ynniejszym dzie em i przez wielu 
uwa ane s  za pocz tek powie ci nowo ytnej. Oprawa wydawnicza: p ótno ó te z barwnymi napisami 
i t oczeniami. Oprawa lekko zakurzona, na marginesach kilku kart niewielkie za ó cenia i naddarcia, 
poza tym stan dobry. adny egzemplarz.
Lit.: B. Krassowska, A. Grefkowicz Bibliogra  a literatury dla dzieci i m odzie y, poz. 1458.

 487. Ho  manowa Klementyna. Nowe rozrywki dla dzieci. Wydanie Aleksandra Je-
owickiego. Ozdobne drzeworytami. T. 1-2 (1 wol.). Pary  – Kraków b.r. [1862]. 
W Drukarni A. Pinard, frontispis (drzeworyt), s. 208, [3], tabl. ryc. 2 (drzeworyty), 
winietki (drzeworyty), 21,5 cm, opr. z epoki, pp . 300,-
Nowa, skrócona edycja wydanej na obczy nie kontynuacji (1834 r.) pierwszego polskiego czasopisma 
dzieci cego Klementyny Ho  manowej (1798-1845), nosz cego tytu  „Rozrywki dla dzieci”. Zamieszczo-
no m.in.: Wspomnienia z podró y w listach do Helenki T., opis zabytków i malarstwa Drezna, powie ci 
moralne (Julisia; Krzy yk drewniany), wiadomo ci dla matek, wspomnienia polskie, z dzie  francuskich 
o wychowaniu, paryska literatura dzieci ca i m odzie owa. Opr.: pp . oklejone granatowym papierem. 
Na przednim licu t ocz. i z oc.: „Z Rady Powiatowej ywieckiej Nagroda Pilno ci”. Otarcia i ubytki pap. 
opr. Charakterystyczne za ó cenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

 488. Iljin Micha . Sto tysi cy „dlaczego”. Podró  po mieszkaniu. Z rosyjskiego prze o-
y a Zo  a Warszawska. Wydanie drugie. Warszawa, Kraków 1938. Towarzystwo 

Wydawnicze w Warszawie, Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. 115, [10], ilustr. 
w tek cie, 20 cm, opr. wyd. pp . z kolor. ilustr. na licu. 80,-
Zbiór krótkich opowie ci stanowi cych odpowiedzi na dziesi tki pyta , m.in.: Sk d si  bior  dziurki 
w serze? Co jedzono i pito w dawnych czasach? Czem i jak jedzono? Kto wymy li  porcelan ? Dlaczego 
woda nie pali si ? Minimalne zabrudzenia ok adki, poza tym stan bardzo dobry. adny egzemplarz.
Lit.: Bibliogra  a literatury dla dzieci i m odzie y 1918-1939, Warszawa 1995, poz. 2739.

KSI KI DLA DZIECI I M ODZIE Y
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486. D. Defoe. Robinzon Kruzoe. 1939. 487. K. Ho  manowa. Nowe rozrywki. 1862.

488. M. Iljin. Sto tysi cy „dlaczego”. 1938. 489. A. Le niewska. Entuzjastka. 1916.
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– Pierwsze polskie feministki – 

 489. Le niewska Aleksandra. Entuzjastka. Powie  z niedalekiej przesz o ci z cztere-
ma ilustracyami. Pozna  1916. Nak adem i Czcionkami Ksi garni w. Wojciecha, 
s. 212, tabl. ilustr. 4, 18,5 cm, opr. wyd. pp . z t ocz. 60,-
Wydanie 1. Powie  historyczna Aleksandry Le niewskiej (zm. 1922), poczytnej pisarki dla dzieci 
i m odzie y. Opowiada o Entuzjastkach – pierwszych polskich feministkach, dzia aj cych w la-
tach 40. XIX w. W gronie Entuzjastek znalaz y si  m.in.: Narcyza michowska, Wincenta Zab ocka, 
Anna z Soko owskich Skimborowiczowa, Kazimiera z Jaraczewskich Ziemi cka. Na tablicach portre-
ty: Narcyzy michowskiej (za o ycielki Entuzjastek), Klementyny Ho  manowej, Stanis awa Staszica 
i ksi cia Adama Czartoryskiego. Przetarcia i zaplamienia oprawy, blok lekko poluzowany, nieaktualny 
wpis w asno ciowy, poza tym stan dobry.

 490. Nittman Tadeusz Micha . Ma y Pi sudczyk. Wydanie drugie poprawione i uzu-
pe nione. Warszawa 1939. Nak adem G ównej Ksi garni Wojskowej, s. 449, tabl. 
ilustr. 11, liczne ilustr. w tek cie, 20 cm, opr. wyd. pp . 90,-
Ksi ka skierowana do dzieci, opisuj ca ycie Marsza ka Józefa Pi sudskiego i histori  pi sudczyków, 
a tak e przybli aj ca wiedz  o II Rzeczypospolitej. Jej autorem by  Tadeusz Micha  Nittman (1896-
1942), pi sudczyk, uczestnik obrony Lwowa. Opracowanie gra  czne Atelier Girs-Barcz. Rysunki 
w tek cie i plansze Stanis awa Haykowskiego (1902-1943), cz onka POW-u, u ana I Pu ku U anów 
Krechowieckich, malarza batalisty, redaktora „Ksi gi Jazdy Polskiej” (patrz poz. 169, 170). Oprawa 
wydawnicza z portretem Marsza ka. Niewielkie przetarcia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

 491. Oppman Artur [Or-Ot]. Nasz folwark. Warszawa b.r. [1895?]. Nak adem Micha a 
Arcta, s. 28 (w formie leporello), 22,5 x 19,5 cm, etui wspó cz. p . 2800,-
Estreicher nie notuje, ksi ka nie odnotowana w bibliogra  ach ani dost pnych katalogach polskich 
bibliotek. Wymieniona jedynie w przedwojennym podr czniku dla nauczycieli, gdzie jako dat  wydania 

491. A. Oppman. Nasz folwark. 1895. 492. Polski baron Münchhausen. 1847. 
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podano rok 1895. Rozk adana ksi eczka dla dzieci, z o ona z 13 dwustronnych tablic z barwnymi 
scenami z ycia wiejskiego, opatrzonymi krótkimi wierszykami. Artur Oppman, pseudonim „Or-Ot” 
(1867-1931), poeta okresu M odej Polski, publicysta, varsavianista, w latach 1901–1905 redaktor ty-
godnika „W drowiec”, w latach 1918–1920 redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”. Przetarcia naro ników, 
nowe p ócienne czenia tablic, poza tym stan dobry. Unikat.

 492. Pana Prawdzieckiego z Wymys owa dziwne podró e i przygody na l dzie i na 
morzu przez niego samego w weso em gronie przyjació  opowiedziane, a przez 
jednego z tych e skre lone. Wroc aw b.r. [1847]. Nak adem Zygmunta Schlettera, 
s. XII, 152, tabl. ilustr. 8, 16,5 cm, opr. pp . 400,- 
Wzorowane na przygodach barona Münchhausena, wyimaginowane, humorystyczne opowie ci z po-
lowa  (m.in.: Pan Prawdziecki ubija st plem kuropatwy; Pan Prawdziecki owi sad em dzikie kaczki; 
Pan Prawdziecki chwyta ody ca i go do domu wiedzie) i podró y (m.in.: Wielki Su tan oprowadza go 
po swoim haremie i pozwala mu wybiera , cokolwiek mu do yczenia przypadnie). Polska adaptacja 
opracowana na podstawie wersji Gottfrieda Augusta Bürgera (1747-1794), pisarza niemieckiego. Pie-
cz tki lwowskiej wypo yczalni ksi ek Stanis awa Köhlera. Przetarcia oprawy, cz  kart z ubytkami 
(w wi kszo ci uzupe nionymi), miejscami z niewielk  szkod  dla tekstu, zabrudzenia i za ó cenia, 
lady pióra i o ówka. Rzadkie.

 493. Pinon-Gacka Aniela. Dwie ojczyzny. Biblioteka m odego pokolenia. Warszawa 
1930. Nak adem „Drukarni Wzorowej”, s. 131, [1], 22,5 cm, opr. wyd. pp . z ilu-
stracj  na licu. 60,-
Wydanie 1. Powie  dla m odzie y osadzona w realiach I wojny wiatowej, ukazuj ca m stwo od-
dzia u Bajo czyków – polskich ochotników walcz cych przeciwko Niemcom na froncie zachodnim oraz 
historyczne zwi zki polsko-francuskie na przyk adzie losów hr. Podhoreckiego. Oprawa wg projektu 
Tadeusza Gronowskiego (1894-1990), wybitnego gra  ka, twórcy nowoczesnego polskiego plakatu. 
Niewielkie zabrudzenia oprawy, nieaktualne piecz tki w asno ciowe. Stan dobry. Bardzo rzadkie. 
Lit.: Bibliogra  a literatury dla dzieci i m odzie y, poz. 5983

493. A. Pinon-Gacka. Dwie ojczyzny. 1930. 494. P omyk. Kompletny rocznik 1924/5.
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 494. P omyk. Pismo dla dzieci i m odzie y pod redakcj  Heleny Radwanowej. Rok 
szkolny 1924/5. Wydawnictwa rok dziewi ty. Nr 1-43 (3 wrze nia 1924-24 czerw-
ca 1925). Warszawa 1924-1925. Nak adem Polskiego Nauczycielstwa Szkó  
Powszechnych, s. VII, [2], 563, [1], liczne ilustr. w tek cie, 23,5 cm, opr. z epoki 
p . lniane z t ocz. napisami na grzbiecie i barwn  krajk  na licu. 360,- 
Kompletny rocznik ilustrowanego tygodnika dla dzieci i m odzie y, za o onego w 1917 r. przez Jani-
n  Porazi sk . Na amach tygodnika publikowano artyku y tematyczne, beletrystyk , wiersze, utwory 
sceniczne, robótki, historyjki w obrazkach. W ród autorów m.in.: Ewa Szelburg-Zarembina, Maria 
D browska, Maria Kownacka, Jadwiga Porazi ska. Stan dobry (patrz poz. nast pna).

 495. P omyk. Tygodnik Ilustrowany dla dzieci i m odzie y pod redakcj  Heleny Ra-
dwanowej. Rok szkolny 1928/9. Wydawnictwa rok trzynasty. Nr 1-42 (5 wrze nia 
1928-19 czerwca 1929). Warszawa 1928-1929. Nak adem Zwi zku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkó  Powszechnych, s. XI, [1], [4], 514; XII, [515]-1002, liczne 
ilustr. w tek cie, 23,5 cm, opr. jednolita z epoki w 2 wol., p . lniane z t ocz. napisami 
na grzbiecie i barwn  krajk  na licu, zach. ok . brosz. 480,- 
Kompletny rocznik (w dwóch woluminach) ilustrowanego tygodnika dla dzieci i m odzie y, za o o-
nego w 1917 r. przez Janin  Porazi sk . Na amach tygodnika publikowano artyku y tematyczne, 
beletrystyk , wiersze, utwory sceniczne, robótki, historyjki w obrazkach. W ród autorów m.in.: Helena 
Radwanowa, Ewa Szelburg-Zarembina, Maria D browska, Maria Kownacka, Jadwiga Porazi ska. 
W tomie zachowano ok adki broszurowe wszystkich zeszytów (zaprojektowane m.in. przez: Tadeusza 
Gronowskiego, Ferdynanda Ruszczyca, Ann  Gramatyk -Ostrowsk , Stefana Norblina, Stanis awa 
Bobi skiego, Edmunda Bart omiejczyka). Stan dobry. Rzadkie z kompletem zachowanych ok adek.

 496. Saryusz-Stokowska Marzenna. Coraz pr dzej. Warszawa 1936. Wydawnictwo 
M. Arcta, s. 80, [3], tabl. il. 8, 20,5 cm, opr. wyd. karton. 70,-

495. P omyk. Kompletny rocznik 1928/9. 496. Ok adka proj. J. M. Szancera. 1936.
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Popularno-naukowa ksi ka dla m odzie y o historii rodków transportu: „ wiat yje pod znakiem 
pr dko ci”, napisana przez Marzenn  Saryusz-Stokowsk  (1901-1944), autork  licznych poradników 
i ksi ek popularno-naukowych. Na tablicach zdj cia z dziedziny lotnictwa, eglugi, motoryzacji i kolei. 
Ok adka projektu Jana Marcina Szancera (1902-1973), wybitnego ilustratora – jedna z pierwszych 
w jego dorobku. Obca dedykacja, poza tym stan bardzo dobry. adny egzemplarz.

 497. Stevenson Robert Louis. Dziecko sprzedane albo pami tnik przygód Dawida 
Balfoura w r.p. 1751. T. 1-2 (w 2 wol.). Z angielskiego prze o y  Stefan Piekarski. 
Warszawa b.r. [1927]. Bibljoteka Domu Polskiego, s. 128, 144, 17 cm, opr. z epoki 
pp . z tyt. na grzbiecie. 60,-
Wydanie 1 w t umaczeniu Stefana Piekarskiego. Powie  przygodowa Roberta Louisa Stevensona 
(1850-1894), szkockiego pisarza, poety, eseisty i podró nika, znana równie  p.t. Porwany za m odu 
(w innym t umaczeniu, Józefa Birkenmajera, ukaza a si  równolegle, w tym samym roku w Poznaniu). 
„Powie , prócz wszystkich cech genialnego pióra, posiada i t , e za t o ma owe historyczne walki 
mi dzy Bia  i Czerwon  Ró ” (wydawca). Niewielkie zabrudzenia opr., poza tym stan dobry. Biblio-
gra  a literatury dla dzieci i m odzie y 1918-1939 nie notuje tego wydania. Rzadkie.
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 498. Berdau Feliks. Flora Tatr, Pienin i Beskidu Zachodniego. Warszawa 1890. Kasa 
im. Mianowskiego, Druk. J. Filipowicza, s. [4], IV, 827, 55, IV, 21,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 360,- 
Praca Feliksa Berdaua (1826-1895), polskiego botanika,  topatologa, pioniera bada  nad  or  Tatr to 
najdok adniejszy katalog ro lin wyst puj cych w polskich Karpatach, ze szczegó owym opisem 
i obszernym indeksem. Ksi ka ta mia a by  najwi kszym dzie em autora, jednak do 1867 roku uda o 
mu si  opublikowa  kilkadziesi t arkuszy, a cz  r kopisu zosta a skradziona. Autor z powodu choroby 
do pracy powróci  dopiero w 1888 roku. Na podstawie jego notatek uda o si  w 1890 roku doko czy  
pozycj  Franciszkowi B o skiemu (1867-1910), botanikowi i lekarzowi, badaczowi  ory Puszczy Bia-
owieskiej, Mazowsza i Gór wi tokrzyskich. Egzemplarz nieprzyci ty. Nieaktualne piecz tki w asno-
ciowe. Zabrudzenia i ubytki opr., miejscami za ó cenia papieru. Stan ogólny dobry.

 499. Biblioteka Warszawska. Pismo po wi cone naukom, sztukom i przemys owi. Rok 
1844. T. 3. Warszawa 1844. W Drukarni pod  r. Juliana Kaczanowskiego, s. [4], 
720, [10], 21,5 cm, opr. z epoki p sk. 300,-
Rocznik jedynego do 1876 r. popularnego pisma naukowego na ziemiach polskich, ukazuj cego 
si  w latach 1841-1914, cenionego za wysoki poziom. W tre ci m.in. artyku y Ludwika Zejsznera 
(1805-1871), jednego z czo owych badaczy Tatr: O skamienia o ciach; Rzut oka na Podhalan; 
Wiadomo  o formacjach rozpostartych nad jeziorem Bajkalskim; Kopalnie bursztynu w Królestwie 
Polskim; Karta geologiczna Tatrów – szczegó owy opis wydanej w Berlinie mapy geologicznej Tatr 
(opr. przez L. Zejsznera, d ugo uznawanej za najlepsz ). Wspó czesne wpisy w asno ciowe. Otarcia 
opr., stan dobry.

 500. Chmielowski Janusz. Przewodnik po Tatrach. Cz. 1-4 (w 2 wol.). Lwów 1907-
1910. Nak ad i w asno  Ksi garni Polskiej Bernarda Po onieckiego, s. [4], III, [1], 
166, mapa 1 (rozk .); [4], X, [2], 205, ilustr. w tek cie 8; XIV, [2], 186, [2], ilustr. 
w tek cie 17; X, 74, ilustr. w tek cie 6, 15 cm, opr. p . 480,-
Wydanie 1. S ynny przewodnik tatrza ski opracowany przez Janusza Chmielowskiego (1878-1968), 
jednego z najwybitniejszych taterników polskich, alpinist , wspó twórc  pierwszej organizacji taterniczej. 
Autor zacz  uprawia  taternictwo ju  jako 14-latek. By  pierwszym zdobywc  wielu szczytów i turni 
tatrza skich, wytyczy  liczne nowe drogi w Tatrach, zajmowa  si  szkoleniem przewodników, uznawa-
ny by  za najlepszego znawc  Tatr i dziedzica tytu u Króla Tatr po Tytusie Cha ubi skim. Oferowany 
„Przewodnik po Tatrach” stanowi najwybitniejsze osi gni cie autora. „By  to pierwszy w tatrza skiej 
literaturze przewodnik dla taterników, a nie tylko dla zwyk ych turystów [...] przewodnik Chmielow-
skiego by  pozycj  prze omow  w tatrza skiej literaturze przewodnikowej i odegra  wielk  rol  nie 
tylko w rozwoju taternictwa, ale równie  i w poznawaniu topogra  i Tatr, w ustalaniu ich nazewnictwa 
i terminologii topogra  cznej. Podkre li  nale y, e pierwsze przewodniki taternickie w innych j zykach 
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pojawi y si  pó niej” (Wielka Encyklopedia Tatrza ska). Nieaktualne piecz tki w asno ciowe. Cz. 2, 3 
i 4 oprawione w jeden wol. Brak 2 map rozk . (do cz. 2 i 3). Drobne otarcia i zabrudzenie opr. wol. 2; 
bloki nieco poluzowane. Stan ogólny dobry.

 501. Czo owski Aleksander. Sprawa sporu granicznego przy Morskiem Oku.  Wywód 
historyczno-prawny z pi cioma kartami. Lwów 1894. Nak adem Wydzia u Krajowe-
go, s. [4], 73, [1], tabl. ilustr. 1, map 4 (rozk ., w tym 1 chro molitogra  a), 26 cm, 
opr. pp . 180,-
Praca Aleksandra Czo owskiego (1865-1944), historyka wojskowo ci, antykwariusza, archiwisty, dyrek-
tora Archiwum Miejskiego we Lwowie. Dotyczy polsko-w gierskiego sporu o Morskie Oko i jego okolice, 
który mia  miejsce pod koniec XIX w. Morskie Oko pocz tkowo nale a o do króla polskiego. W 1824 r. 
w a cicielem dóbr zakopia skich, nabytych od w adz austriackich, sta  si  Emanuel Homolacs, a po nim 
W adys aw Zamoyski. Spór pomi dzy W grami a Galicj  ostatecznie zako czy  wyrok s du w 1902 r. 
Ostatnia mapa w kserokopii. Przebarwienia oprawy i karty tytu owej. Stan dobry. Rzadkie.

 502. Dyakowski Bohdan. W góry, w góry, mi y bracie! Opowiadanie na tle wakacyi 
uczniowskich w Tatrach z sze cioma kartonami i licznymi rycinami w tek cie. 
Warszawa b.r. [1912]. M. Arct, s. 234, [3], tabl. ilustr. 6, fot. i ilustr. 87, 22 cm, opr. 
wyd. p . z t ocz., z oc. i naklejon  ilustracj  na licu. 150,-
Przygody uczniów na wakacjach w Tatrach, podane w zbeletryzowanej formie, autorstwa Bohdana 
Dyakowskiego (1864-1940), biologa, zas u onego dla propagowania ochrony przyrody polskiej, se-
kretarza Muzeum Tatrza skiego w Zakopanem. Opowiadania zawieraj  opisy w drówek po górskich 
szlakach, ilustrowane reprodukcjami fotogra  i tatrza skich krajobrazów. Na przedniej wyklejce nalepka: 
„K. Wojnar Ksi garnia i sk ad nut Kraków”. Niewielkie przetarcia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

 503. Eljasz-Radzikowski Stanis aw. Powstanie chocho owskie w roku 1846. Lwów 
1904. Polskie Towarzystwo Nak adowe, s. 132, tabl. ilustr. 7, 20,5 cm, opr. pp . 
z t ocz. i z oc., zach. ok . wyd. brosz. 180,-

498. Flora Tatr, Pienin. 1890. 500. J. Chmielowski. Przewodnik. 1907-1910. Wyd. 1.
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Praca oparta na pami tnikach Jana Kantego Andrusikiewicza (1815-1850), nauczyciela, dowódcy po-
wstania w Chocho owie w 1846 r., ukazuj ca patriotyczne postawy górali i ksi y walcz cych o wolno  
Polski i zniesienie pa szczyzny. Napisana przez Stanis awa Eljasza-Radzikowskiego (1869-1935), 
lekarza, malarza, wielkiego mi o nika Tatr, syna Walerego. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan dobry.

– Przewodniki W. Eljasza-Radzikowskiego –

 504. Eljasz-Radzikowski Walery. Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic 
pisa  i ilustrowa  […] Pozna  1870. Nak adem J. K. upa skiego, s. IV, 264, 
ilustracje w tek cie (drzeworyty), mapa Tatr (litogra  a rozk ., 45,5 x 56 cm), 
19 cm, opr. wspó cz., pp . 900,-
Pierwsze wydanie s ynnego, wielokrotnie wznawianego, przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskie-
go (1840-1905), malarza, wybitnego dzia acza Polskiego Towarzystwa Tatrza skiego i popularyzatora 
Zakopanego i góralszczyzny. Dzie o nale y do najbardziej znanych polskich bedekerów tatrza skich 
XIX w. Edycja skoncentrowana niemal w ca o ci na opisie galicyjskiej strony Tatr, wycieczek w Pieniny 
i do Szczawnicy. Rycina z map  i panoram  Tatr wed ug rysunku autora z natury litografowana przez 
J drzeja Brydaka (1837-1876), znanego krakowskiego malarza i gra  ka. Zabrudzenia, przebarwienia, 
drobne naddarcie kraw dzi mapy, poza tym stan dobry. Patrz poz. nast pne.

 505. Eljasz-Radzikowski Walery. Nowy illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin [...] 
(z 22 illustracyami). Kraków 1881. W Drukarni „Czasu” pod zarz dem Józefa 

akoci skiego, s. VIII, 319, tabl. ilustr. 13 (drzeworyty i cynkogra  e, w tym 
rozk .), ilustr. w tek cie (drzeworyty i cynkogra  e), 15 cm, opr. wyd., p . 500,-
Druga edycja s ynnego, wielokrotnie wznawianego, przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego 
(patrz poz. poprzednia i nast pne). Wydanie znacznie poszerzone, zawieraj ce wiadomo ci doty-
cz ce w gierskiej (s owackiej) strony pasma, przede wszystkim Tatr Wysokich. Na tablicach m.in. 4 
rozk adane panoramy Tatr (z Guba ówki, z Krzy nego, z G odówki i ze Szczyrby). Oprawa wyd. 
Franciszka Malika, krakowskiego introligatora (sygnowana): czerwone p . z t ocz i z oc. Wpis w a-
sno ciowy i marginalia r k  z epoki. Blok poluzowany, zabrudzenia i zaplamienia opr., przebarwienia 
pap., poza tym stan dobry.

501. A. Czo owski. Spór graniczny przy Morskim Oku. 1894. 502. W góry, w góry, mi y bracie! 1912.
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504. W. Eljasz-Radzikowski. Wydanie 1 s ynnego 
przewodnika. 1870.

505. W. Eljasz-Radzikowski. Nowy illustrowany 
przewodnik do Tatr i Pienin. 1881.

506. W. Eljasz-Radzikowski. Illustrowany 
przewodnik do Tatr i Pienin. 1886.

507. W. Eljasz-Radzikowski. Illustrowany 
przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. 1891.
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 506. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin [...] z 23 il-
lustracyami, 2 planami i map  Tatr. Wyd. 3. Kraków 1886. W Drukarni „Czasu”. 
Nak adem autora, s. VI, 360, tabl. ilustr. 7 (drzeworyty, w tym 1 rozk .), plany 2, 
mapa (litogra  a), 15,5 cm, opr. wyd., p . 500,-
Trzecia edycja s ynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz poz. poprzednie i na-
st pne). Wydanie poszerzone i uaktualnione. Mapa topogra  czna Tatr uwzgl dniaj ca nazewnictwo 
wedle bada  komisji Towarzystwa Tatrza skiego, powo anej do ustalenia jednolitej toponomastyki. 
Oprawa wyd. krakowskiego introligatora Franciszka Malika (sygnowana suchym t okiem): czerwone 
p . z t ocz i z oc. Zabrudzenia i zaplamienia opr., przebarwienia pap., poza tym stan dobry.

 507. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic 
z 45 illustracyami, 2 planami i map  Tatr. Wydanie czwarte przerobione i powi k-
szone. Kraków 1891. Nak ad autora. Druk. W . L. Anczyca i Sp., s. VIII, 436, 28, 
plany 2 (cynkogra  e), tabl. ryc. 9 (cynkogra  e), ryc. w tek cie (cynkogra  e), 
mapa 1 (litogra  a), 15,5 cm, opr. wyd., p . 500,-
Czwarta edycja s ynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz poz. poprzednie i na-
st pne). Wydanie znacznie przerobione, poszerzone i uaktualnione (przede wszystkim o wiadomo ci 
o nowych szlakach, o bazie i infrastrukturze turystycznej). Oprawa wyd. krakowskiego introligatora 
Franciszka Malika (sygnowana suchym t okiem): czerwone p . z t ocz i z oc. Zabrudzenia opr., blok 
poluzowany, przebarwienia k., mapa w dwóch cz ciach, poza tym stan dobry.

 508. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnicy. 
Z 58 illustracyami i map  Tatr. Wyd. 5, przerobione i uzupe nione. Kraków 1896. 
Nak adem autora, s. VIII, 401, [1], XVI (inseraty), panoram 5 (w tym 2 rozk ., 
a 3 na podwójnych kartach), ilustr. 53, 15,5 cm, opr. wyd., p . 700,-

508. W. Eljasz-Radzikowski. Przewodnik.
Rzadkie wydanie. 1896. 

509. W. Eljasz-Radzikowski. Przewodnik. 
Wydanie ostatnie. 1900.
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Pi ta, przedostatnia edycja s ynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz poz. 
poprzednie i nast pna). Wydanie uaktualnione (przede wszystkim o wiadomo ci o nowych szlakach, 
o bazie i infrastrukturze turystycznej) uznawane jest za najrzadsze (kolejne ukaza o si  ju  cztery 
lata pó niej). Opr. wyd.: czerwone p . z t ocz i z oc. P . grzbietu oderwane, zabrudzenia i zaplamienia 
opr., blok poluzowany.

 509. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. 
Z 68-ma illustracyami, planem Zakopanego i map  Tatr. Wyd. szóste znacznie 
zmienione i powi kszone. Kraków 1900. Nak adem autora, s. XII, 395, XXXVIII, 
ilustr. 68 (drzeworyty i fotogra  e), plan Zakopanego oraz prze omu Dunajca, 
6 rozk . panoram Tatr, 15,5 cm, opr. wyd., p . 500,-
Ostatnie, najobszerniejsze wydanie s ynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz 
poz. poprzednie). Obejmuje obszar Tatr Polskich i S owackich oraz Pienin. Praca powsta a przy du ym 
udziale syna autora – Stanis awa Eljasza-Radzikowskiego (1869-1935), który dostarczy  ojcu wiele 
nowych opisów szlaków tatrza skich oraz doda  (pod w asnym imieniem) obszerny artyku  naukowy 
„O Tatrach w ogólno ci”. Ok adka, karta tyt. oraz ilustracje wg rysunków autora. Opr.: czerwone p ótno 
bogato t oczone i z ocone, z tytulatur  i przedstawieniem kozicy. Stan bardzo dobry.

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

 510. Goszczy ski Seweryn. Dziennik podró y do Tatrów przez autora „Sobót-
ki”. Petersburg 1853. Nak . B. M. Wol  a, k. [1], s. IV, 294, k. [1], 19 cm, 
opr. pp . 600,-
Wydanie 1. Jedno z g ównych dzie  XIX-wiecznej polskiej literatury górskiej. „Dzie o to stano-
wi jedno z podstawowych róde  poznania dawnej góralszczyzny podhala skiej i zyska o autorowi 
przydomek „ojca etnogra  i Podhala”. Jest dokumentem momentu zwrotnego, od którego rozpocz  
si  rozkwit literatury tatrza skiej i szczególna rola Tatr w kulturze polskiej” (Wielka Encyklopedia 

510. S. Goszczy ski. Dziennik. 1853. 513. A. Kling. ydzi pod Giewontem. 1933.
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Tatrza ska). Ksi ka zawiera rozdzia y: Tarnowskie; Droga do Nowego Targu; Tatry i Podhale (tu 
m.in.: Ogólny pogl d na Tatry; Wycieczka do Zakopanego i Ko cieliska; Metrologia góralów; wiat 
duchowy Podhalan; Pasterstwo w Tatrach); Wyprawa w g b Tatrów (tu m.in.: Widok z Czorsztyna; 
Mg a poranna w górach; Zbójnicy w górach; Dolina Zakopane). Nieaktualne piecz tki i wpisy w asno-
ciowe. Przetarcia oprawy, liczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 511. [Goszczy ski Seweryn]. Powszechny Pami tnik Nauk i Umiej tno ci. Red. 
L. Zien    kowicz, S. Goszczy ski. Tom 1. Kraków 1835. G oskami Stanis awa Giesz -
kowskiego, s. 522, 19 cm, opr. p . 300,-
Zawiera dwa najwcze niejsze, wydane anonimowo artyku y Seweryna Goszczy skiego o Ta-
trach: „Podró  do Tatrów” (s. 51-71) i „Opis doliny Ko cieliska” (s. 264-274), w czone pó niej 
z niewielkimi zmianami do „Dziennika podró y do Tatrów” (patrz poz. poprzednia). Teksty te s  jedny-
mi z najwcze niejszych prac o Tatrach i Podhalu, ob  tuj cymi w cenne opisy etnogra  czne i krajoznaw-
cze, skre lone pi knym, literackim j zykiem. Autor odby  kilka wycieczek w Tatry w 1832 r., podczas 
pobytu w dworku Leona Tetmajera w opusznej, gdzie ukrywa  si  pod przybranym nazwiskiem po 
wydaniu na niego w Warszawie wyroku mierci za udzia  w powstaniu listopadowym. „Goszczy ski 
sta  si  dla literatury polskiej odkrywc  Tatr i jako pierwszy zaczyna d ugi korowód naszych pisarzy 
[...] interesuj cych si  Tatrami i ich bogat  tematyk ”. (J. Sza  arski, Poznanie Tatr, Warszawa 1972, 
s. 499). Nieaktualne wpisy w asno ciowe. Przebarwienia oprawy, za ó cenia papieru. Rzadkie.

 512. Gotkiewicz Marian. Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy. Katowice 1939. 
Instytut l ski („Polski l sk”, 45), s. 62, [4], mapa rozk .1, mapki 3, 24,5 cm, opr. 
wspó cz., p sk, zach. ok . brosz. 150,-
Dedykacja autora dla prof. Józefa Sza  arskiego (1908-1989), geografa, profesora UJ, Wy szej Szko y 
Ekonomicznej i Uniwersytetu l skiego w Katowicach. Praca naukowa dokumentuj ca lady polsko-
ci w Czadeckim, Spiszu i na Orawie. Napisana przez Mariana Gotkiewicza (1901-1972), mi o nika 

i popularyzatora Spiszu i Orawy. Papier kredowy. Niewielkie ubytki ok adek, uzupe nione papierem. 
Stan dobry.

 513. Kling Teo  l. ydzi pod Giewontem. Zakopane 1933. Nak adem Ko a Stronnictwa 
Narodowego, s. 15, [1], 23 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Broszura Teo  la Klinga (1882-1953), ukazuj ca osiedlanie si  ludno ci ydowskiej w Zakopanem jako 
zagro enie dla polsko ci i przedstawiaj ca je jako element szerszego procesu odchodzenia regionu 
od „prawdziwej natury gór i wznios ej epoki Saba y i Witkiewicza”. Naddarcia ok . wzd u  grzbietu, 
przebarwienia, poza tym stan dobry.

 514. Kolbenheyer Karl. Die Hohe Tatra. Unter Mitwirkung mehrerer einheimischer 
Kenner und Freunde der Tatra [...]. Teschen (Cieszyn) 1878. Druck und Verlag 
von Karl Prochaska, k. [4], s. 149, mapa 1 (rozk .), 17 cm, opr. wyd. p . z t ocz. 
i z oc. 400,-
Wydanie 2. Najwa niejsze dzie o w dorobku Karla Kolbenheyera (1841-1901), pochodz cego z Cie-
szyna wybitnego badacza i znawcy Tatr, twórcy licznych map tatrza skich. Oferowana praca, wydana 
po raz pierwszy w 1876 r., doczeka a si  10 edycji i sta a si  jednym z podstawowych przewodników 
tatrza skich (w typie zbli onym do polskiego przewodnika W. Eljasza-Radzikowskiego), w znacz cy 
sposób przyczyniaj c si  do popularyzacji turystyki tatrza skiej. Omówione zosta y wycieczki po obu 
stronach Tatr (w gierskiej i galicyjskiej), m.in.: na omnic , do Doliny Pi ciu Stawów Spiskich, 
na Krywa , do Doliny Ko cieliskiej, na Czerwone Wierchy, Giewont i do Morskiego Oka. Mapa 
z oznaczeniami dwuj zycznymi po w giersku i niemiecku. Drobne zabrudzenia i otarcia, poza tym 
stan bardzo dobry.

 515. Ko cielski Józef. Co mi Tatry da y? Preludya. Sonety. Kraków 1905. Dru-
karnia Uniwersytetu Jagiello skiego, s. 98, tabl. ilustr. 2, 22,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 600,-
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Tom poetycki o tematyce tatrza skiej Józefa Ko cielskiego (1845-1911), poety, dramaturga, ziemianina, 
wielkopolskiego dzia acza politycznego i mecenasa sztuki. Dedykowany Janowi Kasprowiczowi i W a-
dys awowi Reymontowi. Autorem projektu ok adki i ilustracji by  Leon Wyczó kowski (1852-1936), 
malarz, gra  k, pedagog, niezwykle zas u ony dla rozwoju polskiej gra  ki. Ozdoby i uk ad ksi ki 
Jana Bukowskiego (1873-1943), malarza, gra  ka, cz onka za o yciela Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Egzemplarz nieobci ty. Stan dobry.

 516. Kováts Edgar. Sposób zakopia ski. Manière de Zakopane. Die Art Zakopane. 
Wien (Wiede ) b.r. [1899]. Verlag von Anton Schroll & Co, s. [8], tabl. ilustr. 24, 
40 cm, opr. wyd. p . ze z oc. i t ocz. 600,-
Praca opublikowana przez Edgara Kovátsa (1849-1912), architekta, malarza, profesora Politechniki 
Lwowskiej, dyrektora Szko y Przemys u Drzewnego w Zakopanem i twórcy tzw. „sposobu za-
kopia skiego”, b d cego swoist  alternatyw  dla rozwijanego przez Stanis awa Witkiewicza „stylu 
zakopia skiego”. W 1900 r. Kováts zaprojektowa  na Wystaw  Powszechn  w Pary u pawilon w oparciu 
o w asne formy zakopia skie, za co otrzyma  z oty medal. Publikacja „Sposobu” wywo a a ostr  pole-
mik  w prasie lwowskiej i krakowskiej na prze omie wieków. Tablice przedstawiaj  wzory snycerstwa, 
naczynia, sztu ce, rze by, meble, motywy dekoracyjne i architektoniczne. Oprawa wydawnicza: p ótno 
ciemnozielone, na licu i wzd u  grzbietu z ocona tytulatura. Uszkodzenia oprawy, drobne zabrudzenia, 
karta nr XIX podklejona, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 517. [Kowalewski Mieczys aw]. Zakopane i Tatry. Kalendarzyk tatrza ski. Kraków 
1902. Nak . i druk W. L. Anczyca, s. XI, 222, plan 1, mapa 1, 15 cm, opr. wyd. p . 
ze z oc. na grzbiecie i licu, brzegi k. barwione. 200,-
Drugi z pi ciu „Kalendarzyków tatrza skich” – przewodników wydawanych anonimowo i co rok uak-
tualnianych przez prof. Mieczys awa Kowalewskiego (1857-1919), prezentuj cych wysoki poziom 
merytoryczny i zawieraj cych wiele cennych informacji. W cz ci pierwszej „Krótki przewodnik po 
Zakopanem i niektórych innych miejscowo ciach podtatrza skich”, w drugiej „Krótki przewodnik po Ta-
trach”. W 1913 r. Roman Kordys pisa  o „Kalendarzyku”: „Pod tym skromnym tytu em, a nawet bez 

515. Ok . proj. L. Wyczó kowskiego. 1905. 516. E. Kováts. Sposób zakopia ski. 1899.
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podpisu autora kry o si  wydawnictwo jak na swoje czasy znakomite, którego niepospolit  warto  
pora jest obecnie doceni  i uzna ” („Taternik”. R. 5, 1911, s. 57). Szkic planu Zakopanego oraz szkic 
rodkowej cz ci pó nocnej strony Tatr. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 518. [Kowalewski Mieczys aw]. Zakopane i Tatry. Praktyczny przewodnik tatrza ski. II. 
(Kalendarzyk tatrza ski). Kraków 1905. Nak . i druk W. L. Anczyca, s. 225, plan 1, 
mapa 1, 15 cm, opr. wyd. p . 200,-
Kontynuacja serii wydawnictwa „Kalendarzyków tatrza skich” (zob. poz. poprzednia) – przewodników 
wydawanych przez prof. Mieczys awa Kowalewskiego (1857-1919). W cz ci pierwszej „Krótki prze-
wodnik po Zakopanem i niektórych innych miejscowo ciach podtatrza skich”, w drugiej „Krótki 
przewodnik po Tatrach”. Plan Zakopanego oraz szkic rodkowej cz ci pó nocnej strony Tatr. Drobne 
defekty i otarcia opr., blok poluzowany, naddarcie mapy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 519. Kulczy ski W adys aw. Wykaz paj ków z Tatr, Babiej góry i Karpat szl zkich 
z uwzgl dnieniem pionowego rozsiedlenia paj ków yj cych w Galicji zachodniej. 
Kraków 1881. Druk. U. J., s. 75, 22 cm, opr. karton z epoki. 180,-
Praca autorstwa W adys awa Kulczy skiego (1854-1919), wiatowej s awy arachnologa, profesora UJ, 
a tak e zas u onego taternika i aktywnego dzia acza Towarzystwa Tatrza skiego (jego zas ug  jest 
powstanie wielu schronisk tatrza skich). Katalog paj ków spotykanych w Karpatach, z podaniem miejsc 
ich wyst powania. Nieaktualna piecz tka. Przetarcia oprawy, grzbiet zaklejony papierem, niewielkie 
za ó cenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 520. Kunzek Henryk. Czy by tryumf nonsensu?! Rzecz w sprawie kolejki na winnic . 
Kraków 1913. Wydawnictwo Sekcyi Ochrony Tatr Towarz. Tatrza skiego, s. 30, 
28 cm, opr. wyd. brosz. 150,-

517. Zakopane i Tatry. Kalendarzyk. 1902. 519. W. Kulczy ski. Wykaz paj ków. 1881.
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Broszura krytykuj ca pomys  budowy kolejki z batej na winic , napisana przez Henryka Kunze-
ka (1871-1928), malarza i rze biarza, cz onka Towarzystwa Tatrza skiego, propagatora idei ochrony 
przyrody Tatr. Projekt drogi elaznej na winic  przedstawi  w 1902 r. in . W. Dzie lewski, a pomys  
pozostawa  ywy do wybuchu I wojny wiatowej, mimo olbrzymiego sprzeciwu spo ecznego. W ofe-
rowanej broszurze uwag  zwraca sugestia autora, by w przypadku uznania kolejki z batej za nie-
odzowny element rozwoju regionu, poprowadzi  j  na Guba ówk . Piecz tki sekcji warszawskiej 
P.T.T. Podkre lenia o ówkiem w tek cie. Stan dobry.

 521. Malczewski Rafa . Tatry i Podhale. Pozna  b.r. [1935]. Wydawnictwo Polskie 
R. Wegner, s. 206, [10], 2 mapki, liczne ilustr. w tek cie, 21,5 cm, opr. wyd. 
broszurowa, obwoluta.  120,-
Z serii „Cuda Polski”. Bogato ilustrowany opis historii, przyrody, topogra  i i eksploracji Tatr i Podhala, 
autorstwa Rafa a Malczewskiego (1892-1965), malarza, pisarza i taternika, wielkiego popularyzato-
ra Tatr. Seria „Cuda Polski” opracowana przez wybitnych autorów, w starannej szacie gra  cznej, 
z wielk  ilo ci  znakomitych ilustracji uchodzi za najbardziej lubian  seri  ksi ek krajoznawczych 
dwudziestolecia mi dzywojennego. Z zachowan  obwolut  kolorow  wg obrazu autora ksi ki. Eg-
zemplarz nieprzyci ty. Nieaktualny wpis w asno ciowy. Niewielkie przetarcia obwoluty, poza tym stan 
bardzo dobry.

 522. Ma achowski Zygmunt [Prawdomowski Bronis aw (pseud.)]. Wspomnienia z Tatr. 
Lwów 1882. Nak adem i czcionkami J. Dobrza skiego i K. Gremana, s. [2], 101, 
[3], 17 cm, opr. pó niejsza, pp , zach. ok . brosz. 90,-
Tomik poezji b d cy jednym z ostatnich, je li nie ostatnim, zbiorem liryk tatrza skich utrzymanych 
w duchu romantyzmu. Autorem by  Zygmunt Ma achowski (zm. 1915), poeta tworz cy pod pseudo-
nimem Bronis aw Prawdomowski, w swych utworach wyra aj cy g bok  niech  do twórców nurtu 
pozytywizmu i g oszonych przez nich idea ów. Nieaktualne piecz tki biblioteczne. Drobne otarcia opr., 
k. tyt. podklejana, poza tym stan dobry. Rzadkie.

522. Z. Ma achowski. Wspomnienia. 1882. 523. W. Matlakowski. Budownictwo ludowe. 1892.
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 523. Matlakowski W adys aw. Budownictwo ludowe na Podhalu. Z 23 tablicami 
litogra  cznemi i 25 rysunkami w tek cie. Kraków 1892. Nak adem Akademii 
Umiej tno ci, s. [2], II, 3-93, [3], ilustr. w tek cie 25, 28,5 cm, opr. wyd. pp .; oraz:

  Tablice do dzie a W. Matlakowskiego. Budownictwo ludowe na Podhalu. Kraków 
b.r. [1892]. Wydawnictwo Akademii Umiej tno ci, k. XXIII, tabl. il. XXIII (fotolito-
gra  e), 40 cm, opr. wyd. teka pp . 800,-
Monogra  a autorstwa W adys awa Matlakowskiego (1850-1895), lekarza (ordynatora oddzia u chirur-
gicznego w Szpitalu Dzieci tka Jezus w Warszawie, autora ponad 100 publikacji z zakresu medycyny, 
propagatora aseptyki), etnografa, mi o nika Podhala, nale cego do grona najwybitniejszych postaci 
naukowo-artystycznego rodowiska Zakopanego. Pionierskie i do dzi  bezcenne dzie o dotycz ce 
architektury ludowej na Podhalu, zawieraj ce ogrom informacji o tradycyjnym budownictwie zako-
pia skim. W tek cie 25 ilustracji, na ko cu s ownik wyja niaj cy trudniejsze terminy i zwroty (dla 
zachowania tradycyjnych nazw; jak pisze autor we wst pie: „Dzi  ju  z m odszym pokoleniem nie 
ma co mówi , tak dalece szko y i zetkni cie z przybyszami okaleczy y i zmatowa y ich j zyk”). Na 
tablicach do czonych w oddzielnej tece ukazano kilkaset szczegó owych rysunków architektonicznych 
dokumentuj cych tradycyjn  architektur  drewnian  Podhala (plany i widoki cha up oraz ca ych 
obej , detale, ozdobniki, snycerka). Rysunki architektoniczne szczegó owo opisane (z podaniem 
nazwiska w a ciciela cha upy oraz miejscowo ci, np. „Odrzwia z domku J drzeja Tatara z pod Guba-
ówki”, „Staro ytna, jak powiadaj , najstarsza szopa w Zakopanem, Micha a Walczaka”). Fotolitogra  e 
M. Zadrazila, odbite w litogra  i M. Salba w Krakowie, wed ug rysunków samego Matlakowskiego oraz 
Konstantego Wojciechowskiego. Zabrudzenia oprawy cz ci tekstowej, wewn trz stan dobry. Uszko-
dzenia i zabrudzenia teki z tablicami, przedarcia kraw dzi kart (cz ciowo podklejone), zabrudzenia 
(miejscami intensywniejsze), po konserwacji.

 524. Matlakowski W adys aw. Wspomnienia z Zakopanego. Warszawa 1901. 
Sk ad g ówny w Ksi garni E. Wendego i Sp., s. [4], 74, [2], 18 cm, opr. wyd. 
brosz. 180,-
Wspomnienia z wycieczek po Tatrach i wsiach Podhala odbytych od listopada 1892 do stycznia 
1893 r. przez W adys awa Matlakowskiego (1850-1895), lekarza, etnografa, badacza podhala skiego 

524. W. Matlakowski. Wspomnienia. 1901. 525. S. Mierczy ski. Muzyka Podhala. 1930.
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budownictwa i sztuki ludowej (patrz poz. poprzednia). Nastrojowe, pe ne zachwytu opisy przyrody, 
ukazuj ce pi kno górskich krajobrazów. Egzemplarz nieprzyci ty. Zabrudzenia i zagniecenia ok adek, 
ubytki grzbietu, za ó cenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 525. Mierczy ski Stanis aw. Muzyka Podhala. Ilustrowa a Zo  a Stryje ska. Wst p 
napisa  Karol Szymanowski. Uk ad ksi ki zaprojektowa  Jerzy Warcha owski we 
wspó pracy z Edwardem Manteu   em. Lwów – Warszawa 1930. Ksi nica-Atlas, 
s. XXII, [2], 71, [2], tabl. ilustr. kolor. 9, ozdobniki w tek cie, nuty, 36 cm, opr. 
wyd. karton. 400,- 
Wydanie biblio  lskie, egz. nr 909. Praca wybitnego znawcy muzyki podhala skiej, etnografa, kom-
pozytora i taternika Stanis awa Mierczy skiego (1894-1952). Zbiór spisanych przez autora nut 101 
melodii podhala skich, ozdobiony 9 kolorowymi ilustracjami, ozdobnikami w tek cie i na ok adce 
autorstwa czo owej przedstawicielki polskiego art déco Zo  i Stryje skiej (1891-1976). Efektow-
ny uk ad typogra  czny, tytu  i wst p równie  w j zyku francuskim. Uszkodzenia oprawy (przedarcie 
podklejone), poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: Zo  a Stryje ska, katalog wystawy MN Kraków, 2008, s. 373, poz. VI.I.I.29 (ilustr.)

 526. Nowicki Maksymilian. O wistaku (Arctomys marmota, Alpenmurmelthier). 
Kraków 1865. Nak adem Kazimierza hr. Wodzickiego. W Drukarni C. K. Uni-
wersytetu Jagiello skiego, s. 69, tabl. ryc. 1 (litogra  a barwna), 24,5 cm, 
opr. pap. 900,-
Praca po wi cona wistakowi tatrza skiemu, wskazuj ca na unikatowo  tego zwierz cia na ziemiach 
polskich i konieczno  jego ochrony ze wzgl du na trzebi ce populacj  polowania. Artyku  Maksy-
miliana Si a-Nowickiego (1826-1890), profesora Uniwersytetu Jagiello skiego, badacza fauny i  ory 
tatrza skiej, pioniera ochrony przyrody w Polsce oraz wspó twórcy Towarzystwa Tatrza skiego. Tekst 
pierwotnie drukowany w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Litogra  a z przedstawie-
niem wistaków nad Morskim Okiem, sygnowana przez krakowskiego artyst  Marcina Salba. 
Egzemplarz nieobci ty. Grzbiet po konserwacji, stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXI)

– T. Cha ubi skiego prace o przyrodzie Tatr –

 527. Pami tnik Fizyogra  czny. T. 2, 6 (w 2 wol.). Warszawa 1882-1886. Drukiem 
Emila Skiwskiego, s. VI, [2], 521, [9]; [8], 83, 91, 274, 79, [6], 27,5 cm, opr.: t. 2 
p sk z epoki, t. 6 wspó cz. pp . 460,-
T. 6 z biblioteki pa acowej Ostrowskich w Korczewie na Podlasiu (piecz tka). Dwa woluminy war-
szawskiego czasopisma naukowego publikuj cego materia y z dziedziny botaniki, zoologii, geologii, 
meteorologii i antropologii. Zawieraj  teksty po wi cone Tatrom: Czarny Staw G sienicowy w Ta-
trach Polskich (E. Dziewulski); Rozbiory chemiczne pi ciu ska  tatrza skich (B. Znatowicz); Grimmieae 
tatrenses (T. Cha ubi ski); Babka górska (Plantago montana) (K. apczy ski); Ennumeratio muscorum 
frondosorum tatrensium, hucusque cognitorum (T. Cha ubi ski – o mchach tatrza skich). Teksty Tytusa 
Cha ubi skiego, po wi cone mchom tatrza skim, to dzie a prze omowe, bardzo wa ne dla rozwoju 
tej dziedziny nauki. Cha ubi ski studiowa  nauki botaniczne w Wilnie i Dorpacie. Po wieloletniej przerwie 
powróci  do swoich bada  w latach 70. XIX w., po przeprowadzce do Zakopanego. Zgromadzi  w te-
renie ogromne zbiory zielnikowe mchów (obecnie w Muzeum Tatrza skim), a jego dwie monogra  e, 
opublikowane w 1882 i 1886 r., zapewni y mu trwa e miejsce w ród botaników. Opr.: t. 2 – br zowy 
p sk; t. 6 – pp . naturalne, na licach pap. marm., na przednim naklejona oryg. ok . brosz. Piecz tki 
w asno ciowe w t. 6, stan dobry.
Lit.: R. Ochyra, G. Cis o, Mchy doktora Cha ubi skiego [w:] Tatry, zima 2021, nr 75, s. 108-111

 528. Paryski Witold. Barwny nieg w Tatrach. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 
Vol. XXI, Nr 1-2. Warszawa 1951. Warszawska Drukarnia Naukowa, s. 217-229, 
24 cm, opr. wyd. brosz. 60,-
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Na ok adce odr czna dedykacja autora z 1952 r. dla prof. Józefa Sza  arskiego. Wydano w na-
k adzie 100 egzemplarzy. Tytu  i podsumowanie równie  w j zyku angielskim. Praca Witolda Pa-
ryskiego (1909-2000), jednego z najwi kszych znawców i mi o ników Tatr, o glonach powoduj cych 
zabarwienie niegu. Józef Sza  arski (1908-1989), geograf, autor licznych prac po wi conych górom, 
m.in. „Poznania Tatr”. Przebarwienia ok adek, poza tym stan dobry.

 529. Passendorfer Edward. Jak powsta y Tatry. Wydanie V uzupe nione. Warszawa 
1975. Wydawnictwa Geologiczne, s. 308, [1], tabl. ilustr. 4 (kolor.), ilustr. w tek cie, 
20,5 cm, opr. wyd. brosz., obwoluta. 60,-
Z odr czn  dedykacj  autora. Ilustrowany zarys dziejów geologicznych Tatr autorstwa Edwarda 
Passendorfera (1894-1984), geologa, paleontologa, specjalizuj cego si  w mezozoiku Tatr, cz onka 
Towarzystwa Tatrza skiego, taternika. Nieaktualny wpis w asno ciowy. Obwoluta z niewielkimi ubytkami 
uzupe nionymi papierem, drobne zabrudzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

 530. Pietruski Stanis aw Konstanty. O niektórych rzadszych zwierz tach ss cych. 
Wspomnienia z lat ubieg ych. Lwów 1869. Nak adem autora. Z drukarni K. Pillera, s. 58,
[1], tabl. ryc. 2 (litogra  e), 19 cm, opr. wspó cz. p sk, zach. ok . brosz. 120,-
Na litografowanych tablicach przedstawienia wistaków i kozic tatrza skich na tle górskiego 
pejza u, sygnowane przez litografa krakowskiego Marcina Salba. Dwa odczyty o ssakach wyg oszone 
przez Stanis awa Konstantego Pietruskiego (1811-1874), zoologa, ornitologa, sadownika, badacza 
fauny Karpat, za o yciela pierwszego ogrodu zoologicznego na ziemiach polskich (w swoim maj tku 
w Podhorcach). Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 531. Pol Wincenty. Rzut oka na pó nocne stoki Karpat. Kraków 1851. Czcionkami Druk. 
„Czasu”, s. 132, tabel 4 (rozk .), 21 cm, opr. p . 400,-

527. O przyrodzie Tatr. 1882-1886. 528. W. Paryski. Barwny nieg w Tatrach. 1951.
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Zbiór wyk adów Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa, etnografa i podró nika, profesora UJ, 
zas u onego badacza rodowiska naturalnego i kultury Karpat. Sk ada si  z pi ciu cz ci: 1. Kszta -
ty i powierzchnia kraju (szczegó owe studium o Tatrach, Beskidach, górach Pokucia i Bukowiny); 
2. Wodna sie  kraju (studium hydrologiczne Wis y, Dniestru i rzek Bukowiny); 3. Natura kraju i jego 
podzia ; 4. Przeprawy przez grzbiet pó nocnych Karpat i go ci ce (studium geogra  czno-historyczne); 
5. Etnogra  a pó nocnych stoków Karpat (pionierska praca z dziedziny etnogra  i, z nowatorsk  
prób  usystematyzowania i wyznaczenia granic etnicznych ró nych grup górali polskich). Nie-
aktualne piecz tki w asno ciowe. Przebarwienia oprawy, na kartach zaplamienia i za ó cenia, poza 
tym stan dobry. Rzadkie.

 532. Rehman Antoni. Karpaty opisane pod wzgl dem  zyczno-geogra  cznym. Lwów 
1895. Wydane zasi kiem Akademii Umiej tno ci w Krakowie. Z Drukarni Ludowej, 
s. XIII, 657, mapy 3 (litogra  e), 23 cm, opr. z epoki, p sk. 360,-
Monogra  a geogra  i Karpat autorstwa Antoniego Rehmana (Rehmann) (1840-1917), geografa, geo-
morfologa, geobotanika i podró nika, prof. uniwersytetu we Lwowie. Autor przedstawi  ogólne podzia y 
a cucha karpackiego oraz szczegó owo omówi  poszczególne pasma, najwi cej miejsca po wi caj c 
Tatrom (m.in. osobne rozdzia y dotycz ce rze by, hydrogra  i, jaski , klimatu i ro linno ci naj-
wy szych polskich gór). Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

 533. Rejchman Bronis aw. Wycieczka do Morskiego Oka przez prze cz Mi guszo-
wieck  [w:] Ateneum. Pismo naukowe i literackie. T. IV. Warszawa 1877. Drukiem 
K. Kowalewskiego, k. [2], s. III, [1], 715, 24 cm, opr. wspó cz. p sk. 500,-
Na stronach 469-530 artyku  „Wycieczka do Morskiego Oka przez prze cz Mi guszowieck , odbyta 
w po owie lipca r. 1877 pod kierunkiem D-ra Cha ubi skiego”, opisuj cy barwnie i szczegó owo wypra-
w  wybitnego znawcy Tatr Tytusa Cha ubi skiego oraz jego syna Ludwika i autora artyku u, Broni-
s awa Rejchmana, w towarzystwie legendarnych przewodników zakopia skich: Saba y, Szymona 

531. W. Pol. Pó nocne stoki Karpat. 1851. 532. A. Rehman. Karpaty. 1895.
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Tatara, Wojciecha Roja, Wojciecha Giewonta i innych. Bronis aw Rejchman (1848-1936), przyrodnik 
(zwi zany z Uniwersytetem Warszawskim), jeden z pierwszych w Polsce propagatorów darwinizmu, 
towarzysz wypraw Cha ubi skiego (z którym m.in. dokona  pierwszego wej cia na Rysy drog  od 
pó .-zach.). Praca opublikowana w „Ateneum” – warszawskim czasopi mie naukowym, ukazuj cym 
si  w latach 1876-1901. lady po owadach, liczne podkre lenia w tek cie, drobne zabrudzenia, poza 
tym stan dobry.

 534. Scherner Carl Albert. Tatra-Führer. Ein praktischer Wegweiser um bequem in 
10 Tagen einen Ueberblick über das Hohe Tatra (Central-Karpathen) und zugleich 
einen Einblick in seine grossartigsten Punkte zu gewinnen. Breslau (Wroc aw) 
1875. Verlag von A. Gosohorsky’s Buchhandlung, s. [4], 85, mapa 1 (kolor., 
rozk .), 17,5 cm, opr. wyd., pp . 400,-
Z odr czn  dedykacj  autora dla Leopolda wierza (dat. 30.04.1877). Przewodnik turystyczny 
opracowany z my l  o wybieraj cych si  na krótki, dziesi ciodniowy wypad w Tatry. Autorem by  Carl 
Albert Scherner (1825-1889), niemiecki  lozof i psycholog (którego praca po wi cona snom sta a si  
wa n  inspiracj  dla Zygmunta Freuda). Opisano m.in.: wycieczki do Doliny Ko cieliskiej, na Hal  
G sienicow , do Doliny Roztoki i Doliny Pi ciu Stawów, nad Morskie Oko. Leopold wierz (1835-
1911), badacz i znawca Tatr, jeden z pionierów tatrza skiej turystyki, taternik, autor przewodników, 
cz onek Towarzystwa Tatrza skiego, aktywnie pracuj cy w jego zarz dzie. Drobne otarcia opr., poza 
tym stan bardzo dobry.

 535. Skotnicowa Maria [Ostrawicka Marza (pseud.)]. U miech Tatr. Warszawa 1932. 
Gebethner i Wol  , s. 125, [1], 19 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Z odr czn  dedykacj  autorki. Powie , zawieraj ca wyj tki z dzienników taterniczek, wyd. przez 
Mari  Skotnicow  (1883-1958), upami tniaj ca jej córki: Marzen  (1911-1929) i Lid  (1913-1929), które 
zgin y w trakcie wspinaczki po udniow  cian  Zamar ej Turni. Zabrudzenia, poza tym stan dobry.

533. Wycieczka do Morskiego Oka. 1877. 535. U miech Tatr. Z dedykacj  autorki. 1932.
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– Pierwsza turystka w Tatrach – 

 536. Steczkowska Maria. Obrazki z podró y do Tatrów i Pienin. Kraków 1858. Czcion-
kami Karola Budweisera, s. 192, 19,5 cm, opr. z epoki p . z t ocz. i z oc. 600,-
Wydanie 1. Dzie o Marii Steczkowskiej (1832-?) – pionierki kobiecej turystyki tatrza skiej, córki kra-
kowskiego profesora matematyki Jana Kantego Steczkowskiego, pó niej nauczycielki. Do Zakopane-
go przyje d a a z rodzicami w latach 1854-1864. W drowa a wówczas po górach, w towarzystwie 
przewodników, a tak e samodzielnie (co by o w owych czasach niezwyk e). Wra liwa obserwatorka 
zawar a w swojej, wydanej anonimowo pracy nie tylko opisy przyrody Tatr i Pienin, ale tak e wra enia 
i spostrze enia natury spo ecznej i etnogra  cznej (charakteryzuje posta  górala, drobiazgowo opisuje 
góralski strój i warunki ycia). Nie s  wi c „Obrazki” tylko przewodnikiem (wysoko cenionym a  do 
wydania przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego), ale równie  g bokim spojrzeniem autorki 
na polskie góry. Przebarwienia oprawy, charakterystyczne za ó cenia papieru, na k. tytu owej lad po 
piecz tce. Miejscami lady pióra, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 537. St czy ski Maciej Bogusz Zygmunt. Tatry w dwudziestu czterech obrazach 
skre lone piórem i rylcem. Dzie o ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury 
zdj tymi i rylcem na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860. Nak adem Ksi garni 
i Wydawnictwa Dzie  Katolickich, Naukowych i Rolniczych, k. [8], s. 160, [8], tabl. 
ryc. 80 (litogra  e), 21 cm, opr. z epoki, p sk z t ocz. i z oc. 2400,-
Jedna z najpi kniejszych dawnych ksi ek polskich po wi conych Tatrom, ozdobiona 80 litogra  ami 
z widokami Tatr i Pienin. Rysowa  z natury Maciej Bogusz Zygmunt St czy ski (1814-1890), pisarz, 
poeta, rysownik, twórca wielu unikalnych widoków o du ej warto ci dokumentalnej, jeden z najlepszych 
znawców Tatr i Podtatrza. „Szczególn  autora zas ug  jest niezmordowane i arliwe po wi cenie 
si  w zbieraniu krajowych widoków oraz badanie historyczne dziejów ziemi naszej. Autor, pozbawio-
ny niezb dnych do podró owania rodków, przeszed  o ch odzie i o g odzie wszerz i wzd u  cz  
Polski Galicy  zwanej, nie tylko piórem j  opisa , ale i wiernie zdj  z jej okolic rysunki. Praca jest 

536. M. Steczkowska. Obrazki z podró y do 
Tatrów i Pienin. 1858.

537. M. B. St czy ski. Tatry w dwudziestu czterech 
obrazach. 1860.
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zbiorem nie tylko wiadomo ci historycznych, ale i poda , legend tatrowych, opisów obyczajów ludu 
góralskiego i obrazów tamtejszej natury. Nikt bowiem w kraju nie zna dok adniej pasma karpackich 
gór od naszego autora!” (ze wst pu). Otarcia oprawy, p kni cie grzbietu. Miejscami przebarwienia 
papieru, poza tym stan dobry.

 538. [Tatry i Bieszczady]. Ungarn in Wort und Bild. Zürich b.r. [1890]. Druck und Verlag 
von Orell Füssli & Co., s. VIII, 534, ilustr. w tek cie i na tabl. 260, map 9, 19 cm, 
opr. wyd. p . 150,-
Bogato ilustrowana praca krajoznawcza po wi cona ziemiom nale cym ówcze nie do w gierskiej 
cz ci Monarchii Habsburgów. Znalaz y si  w niej rozdzia y po wi cone podró y w Tatry i wschod-
nie Karpaty (w tym Bieszczady), zawieraj ce charakterystyk  geogra  i i historii tych terenów oraz 
informacje o wycieczkach górskich. Na ilustracjach m.in.: wodospady w Dolinie Starole nej, wodospad 
Skok (Dolina M ynicka), Smokowce, Polski Grzebie . Nieaktualne piecz tki biblioteczne. Otarcia opr., 
poza tym stan dobry.

– Dyplom Towarzystwa Tatrza skiego –

 539. [Towarzystwo Tatrza skie]. Dyplom przyj cia W adys awa ralskiego w poczet 
cz onków zwyczajnych Towarzystwa Tatrza skiego. Dat. Kraków 5 wrze nia 1878 r. 
Numer 1687. Z autografami prezesa (Mieczys aw Rey) i sekretarza (Lepold 

wierz) oraz piecz ci  Towarzystwa. Zak ad Litogra  czny M. Salba. Dyplom 
36 x 48 cm (w wietle oprawy). 1500,-
Dyplom Towarzystwa Tatrza skiego, dzia aj cego pod t  nazw  od 1874 r. w Krakowie, z podpisem 
pierwszego prezesa, hrabiego Mieczys awa Reya (1836-1918) oraz Leopolda wierza (1835-1911), 
jednego z najbardziej zas u onych dzia aczy Towarzystwa (w latach 1874-1903 sekretarza). Dyplom 
litografowany, r cznie wype niany, z bogat  dekoracj  (panorama Krakowa, dwa pejza e tatrza skie, 
ekwipunek badacza gór oraz liczne zwierz ta). Rysunek i litogra  a Marcina Salba, znanego krakow-
skiego wydawcy, w a ciciela zak adu litogra  cznego. Odbiorca dyplomu by  urz dnikiem pocztowym 
w Krakowie. lady sk adania, drobne zabrudzenia. Oprawiony w ram  53 x 73 cm. Rzadkie.
(Patrz tablica XXI)

– Legitymacje Towarzystwa Tatrza skiego –

 540. [Towarzystwo Tatrza skie]. Karty legitymacyjne – 5 sztuk. Lata 1884-1923. 
Litogra  e (4 sztuki) i druk, r cznie wype niane, z podpisami i piecz tk , r. o wym. 
10,5 x 15,5 cm; oraz: Statut. Kraków 1874. Nak adem Towarzystwa. W Drukarni 
Uniwersytetu Jagiello skiego, s. 9, 23,5 cm, bez opr.; oraz: Deklaracja. Kraków, 
b.r. Drukarnia „Orbis”, k. [1] o wym. 22,5 x 15 cm. 1200,-
Zespó  dokumentów zwi zanych z Towarzystwem Tatrza skim. Statut, zatwierdzony przez C. K. Na-
miestnictwo 8 pa dziernika 1874 r., ozdobiony winiet  projektu Walerego Eljasza-Radzikowskiego, 
zawiera m.in. cele Towarzystwa: umiej tne badanie Karpat (Tatr i Pienin), zach canie do zwiedzania, 
ochrona zwierz t „halskich” (kozic i wistaków), wspieranie przemys u górskiego. Deklaracja Pol-
skiego Towarzystwa Tatrza skiego – czysta, nie wype niona. Karty legitymacyjne (litogra  e M. Sal-
ba w Krakowie, z przedstawieniem tatrza skiego krajobrazu), z podpisami: prezesa Mieczys awa 
Reya, sekretarza Leopolda wierza, podskarbiego (poz. 1-3): 1. Nr 181 na rok 1884 dla Ignacego 
Petelenza, krakowskiego zoologa i pedagoga. 2 i 3. Karty z wizerunkiem Morskiego Oka i Pienin, 
projektu W. Eljasza-Radzikowskiego, z faksymiliami podpisów prezesa, sekretarza i podskarbiego, 
odr cznie wype niane na odwrocie: nr 634 z roku 1896 oraz nr 673 z 1898 r. (dla Franciszka Gam-
skiego (zm. 1908), zast pcy burmistrza Przemy la). 4. Karta z przedstawieniem górala na tle pejza u 
Tatr (na odwrocie ozdobna winieta Towarzystwa), nr 955 z 1903 r. dla hrabiego Wac awa Oborskiego 
(1846-1914), ziemianina z Mielca, syna malarza Maksymiliana Oborskiego. Z podpisami: prezesa 
Towarzystwa Antoniego Wodzickiego (1848-1918), sekretarza Jana Nowickiego i podskarbiego. 
5. Karta z piecz tk  Towarzystwa Tatrza skiego w Krakowie, druk dwustronny, r cznie wype niany, dat. 
1923 r. dla Oskara Szerera (geodety zakopia skiego, prowadz cego tak e pensjonat), z podpisami:
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prezesa W adys awa Szajnochy (1857-1928), geologa, rektora Uniwersytetu Jagiello skiego, sekre-
tarza Jerzego Smole skiego (1881-1940), geografa, profesora UJ oraz sekretarza oddzia u. Statut: 
grzbiet wzmocniony pap., stan dobry. Drobne zagi cia karty z deklaracj . Karta legitymacyjna nr 634 
z nieznacznym ubytkiem naro nika (bez szkody dla tre ci), drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. 
Zbiór w teczce kartonowej, z wklejonymi drzeworytami: „Zakopane w zimie” (wg rys. z natury S. Witkie-
wicza, rytowa  A. Malinowski) oraz „Zej cie z Rysów” (wg rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego). 
Niezwyk y zbiór pami tek zwi zanych z Towarzystwem Tatrza skim.
(Patrz tablica XXI)

 541. Tripplin Teodor. Wycieczki po stokach galicyjskich i w gierskich Tatrów. T. 1-2 
(1 wol.). Warszawa 1856. Nak ad i druk S. Orgelbranda, s. [4], 257; [4], 208, 
16,5 cm, opr. p sk z t ocz. 1200,-
Najwa niejsza praca podró nicza dotycz ca Tatr i Podtatrza w dorobku Teodora Tripplina (1812-1881), 
lekarza, podró nika, literata, uczestnika powstania listopadowego, autora licznych ksi ek podró ni-
czych. „Jest to opis podró y autora w Tatry, rzekomo w 1848, nie wiadomo jednak, czy autor w ogóle 
tam by , gdy  du o szczegó ów wzi  z prac obcych, drukowanych wcze niej, a liczne i obszerne 
fragmenty s  niew tpliwie wytworem fantazji Tripplina […] Póki wi c nie znajd  si  przeciwne dowody, 
nale y opisy wej  Tripplina na szczyty Tatr (i innych gór Europy), jak i w ogóle ca  tre  jego ksi -
ek podró niczych przyjmowa  jako opisy beletrystyczne” (Wielka Encyklopedia Tatrza ska, s. 1287). 

Przetarcia oprawy. Niewielki lad zalania kilkunastu pocz tkowych i ko cowych kart, miejscami prze-
barwienia papieru, niewielkie ubytki marginesów. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

 542. Uhlig Viktor. Die Geologie des Tatragebirges. Cz. 2-4 (1 wol.). Wien (Wiede ) 
1898. Aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, s. 88, mapa 1 
(litogra  a rozk ., kolor.), tabl. ilustr. 10, ilustracje w tek cie, 31,5 cm, opr. pap. 
ochronna. 400,-

540. Towarzystwo Tatrza skie. Legitymacje. 
1884-1923.

541. T. Tripplin. Wycieczki po stokach 
galicyjskich i w gierskich Tatrów. 1856.
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Pierwsze szczegó owe, oparte o szeroko zakrojone badania terenowe studium geologiczne 
Tatr, którego autorem by  Viktor Uhlig (1857-1911), austriacki geolog i paleontolog, pochodz cy ze 

l ska Cieszy skiego, profesor uniwersytetów w Pradze i Wiedniu, badacz geologii Karpat i Alp. 
Praca przedstawia histori  geologiczn  najwy szych gór Polski, charakterystyk  ich budowy oraz 
wiadomo ci o tektonice regionu. Rozk adana mapa geologiczna Tatr (89 x 62 cm). Brak oprawy, 
poza stan bardzo dobry.

 543. Witkiewicz Stanis aw. Na prze czy. Wra enia i obrazy z Tatr. Ozdobione 
135 drzeworytami w tek cie. Warszawa 1891. Nak ad Gebethnera i Wol  a, s. [4], 
254, tabl. ilustr. 1 (rozk .), liczne ilustr. w tek cie, 27,5 cm, opr. wyd. p . niebieskie 
z t ocz. i z oc. na grzbiecie i licu, brzegi kart z oc., zach. ok . brosz.   600,-
Wydanie 1. Jedna z najpi kniejszych ksi ek tatrza skich, nazywana Ewangeli  Tatr, autor-
stwa Stanis awa Witkiewicza (1851-1915), jednego z pierwszych propagatorów Tatr, Podhala i gó-
ralszczyzny oraz twórcy stylu zakopia skiego. Opowie  poetycka stanowi ca hymn na cze  Tatr, 
bogato ilustrowana drzeworytami wed ug rysunków autora, wykonanymi m.in. przez: E. Go-
razdowskiego, W. Kleina, M. Ró a skiego. Ksi ka jest „g ównym dzie em tatrza skim Witkiewi-
cza i zarazem jednym z utworów czo owych w ca ym pi miennictwie tatrza skim. Dzie o to daje 
opis literacki Zakopanego, Tatr i legendowych postaci (Cha ubi ski, Saba a, Stolarczyk) oraz kul-
tury góralskiej w powi zaniu z rol  tego rejonu w spo ecznym i kulturalnym yciu polskim” (Wielka 
Encyklopedia Tatrza ska). Oprawa wydawnicza wykonana w zak adzie Marcelego enczykowskie-
go (sygnowana lepym t okiem: „M. enczykowski Introligator w Krakowie”). Przebarwienia i nie-
wielkie ubytki p ótna oprawy, przebarwienia papieru, miejscami lu ne sk adki, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska ksi ka ilustrowana, poz. 844.

 544. Wodzicki Kazimierz. Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty Galicyjskie na 
pocz tku czerwca 1850 roku. Leszno 1851. Czcionkami Ernesta Günthera, s. 100, 
21 cm, opr. pp ., z t ocz. i z oc. 400,-

542. V. Uhlig. Studium geologiczne Tatr. 1898.
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Charakterystyka awifauny Tatr z opisem poszczególnych gatunków ptaków, opracowana przez hr. Ka-
zimierza Wodzickiego (1816-1889), galicyjskiego ziemianina i ornitologa samouka, który by  cz onkiem 
wielu europejskich towarzystw naukowych, cz cego zami owanie do ptaków z racjonalnie pojmowa-
nym owiectwem. W ród opisywanych ptaków znalaz y si  tak charakterystyczne dla najwy szych gór 
Polski pomurniki, p ochacze halne i pluszcze. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 545. Zakopane – Kasprowy. Kraków 1936 [Liga Popierania Turystyki], arkusz 
46 x 58 cm. 300,-
Projekt graf. Stefana Osieckiego. Prospekt reklamowy stacji narciarskiej Kasprowy Wierch (w j zyku 
otewskim), wydany przez Lig  Popierania Turystyki w zwi zku z uko czeniem budowy kolejki 
linowej (luty 1936). Barwna panorama Kasprowego Wierchu i okolicy od pó nocy, z zaznaczeniem 
szlaków turystycznych i narciarskich. Arkusz w kilku miejscach podklejany. Stan dobry. Rzadkie.

 546. [Zakopane]. Krótki przewodnik po Zakopanem i okolicy z planem i ilustracyami. 
Kraków b.r. [1911]. Nak adem Krajowego Zwi zku Turystycznego, s. 91, [5], 
panorama 1, plan 1 (rozk .), ilustr. w tek cie, 17 cm, opr. wyd. brosz.; oraz:

  Short guide through Zakopane and surroundings with illustrations and 1 map. 
B.m. [Kraków] b.r. [ok. 1912]. Published at the expense of the Society for the 
Promotion of Foreign Travel in Galicia, s. 88, panorama 1, plan 1 (rozk .), ilustr. 
w tek cie, 17 cm, opr. wyd. brosz. 300,-
Dwie wersje j zykowe (polska i angielska) przewodnika po Zakopanem i okolicy, wydanego przez 
Krajowy Zwi zek Turystyczny w Krakowie. Wydawnictwo zawiera ogólne informacje o Zakopanem, 
wykaz popularnych celów wycieczek w Tatrach, charakterystyk  Tatr (pióra Mariusza Zaruskiego), 
opis infrastruktury turystycznej (schroniska i altany) oraz podstawowe wiadomo ci o Pieninach. Na 
ko cu znajduj  si  rozk adane, kolorowe plany Zakopanego z obja nieniami (luzem). Plany naddarte, 
drobne defekty ok . Stan dobry.

543. S. Witkiewicz. Na prze czy. 1891. Wyd.1. 544. K. Wodzicki. Wycieczka w Tatry. 1851.
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 547. [Zakopane]. Generalny plan budowy targowicy bydl cej w Zakopanem. 1913 r. 
Szkic (tusz, akwarela na p ótnie), 49 x 64,5 cm. 600,-
Skala 1:40 000. Barwny szkic planistyczny za o enia placu targowego do handlu zwierz tami w Za-
kopanem w 1913 r. w wid ach potoków M y skiego i Cichej Wody, którego region do dzi  funkcjonuje 
w toponomastyce miasta jako „targowica” (obecnie na tym miejscu parking pod Guba ówk ). Wyzna-
czone miejsce na handel poszczególnymi zwierz tami (byd o, ciel ta, owce i kozy, konie, winie), 
zaznaczone budynki rze ni, stajni, komisji targowej oraz dom mieszkalny miejskiego lekarza weterynarii 
oraz mieszkanie dozorcy wodoci gu. Z prawej strony przerys planu okolicy z mapy katastralnej. Pie-
cz tka Zwierzchnika Gminy Zakopane i odr czny podpis Wojciecha Roja m odszego (1875-1954), 
dzia acza spo ecznego i politycznego, przedstawiciela podhala skiego ruchu ch opskiego, zwi zanego 
z PSL „Piast”, pos a na Sejm II RP, bratanka s ynnego przewodnika tatrza skiego Wojciecha Roja 
(starszego). Stan bardzo dobry.

 548. [Zakopane, Tatry i Pieniny w esperanto]. Ilustrita guidlibro tra Zakopane, Tatroj 
kaj Pieniny. En pola lingvo verkis Jan Rusin. Kraków 1912. Eldonis la Organiza 
Komitato de la Oka Kongreso en Kraków, s. 48, 15 cm, opr. wyd. brosz. 400,-
Bardzo rzadka wersja j zykowa – w esperanto – przewodnika po Zakopanem, Tatrach i Pieni-
nach, wydana z okazji VIII wiatowego Kongresu Esperantystów, który odby  si  w 1912 r. w Krakowie. 
T umaczy  Jan Rusin. Zawiera podstawowe wiadomo ci o Zakopanem, jego bazie noclegowej i us ugo-
wej, doje dzie, a tak e o polecanych do odwiedzenia miejscach w Tatrach i Pieninach. Szczegó owy 
opis wycieczki z Zakopanego przez Zawrat i wistówk  Roztock  do Morskiego Oka. Niewielkie 
zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

 549. Zakopane (z planem sytuacyjnym). Wydawnictwa rok 2. Kraków 1908. Nak a-
dem Domu Komisowego A. Modli ski i Ska w Zakopanem. Drukarnia stereotypia 

545. Stacja narciarska Kasprowy Wierch. 1936. 546. Przewodniki po Zakopanem. 1911-1912.
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547. Generalny plan budowy targowicy w Zakopanem. 1913.

548. Przewodnik w j zyku esperanto. 1912. 550. Zakopane, Prospekt reklamowy. 1910.
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A. Kozia skiego w Krakowie, s. 72, liczne ilustr. i inseraty w tek cie, 15,5 cm, opr. 
wyd. brosz. 120,-
Prospekt informacyjno-reklamowy po wi cony Zakopanemu (patrz poz. nast pna). Zawiera wiadomo ci 
o miejscowo ci jako uzdrowisku (opracowane przez Józefa ychonia, lekarza stacji klimatycznej) 
oraz o bazie turystycznej, wraz z opisem wycieczek (napisane przez Mariusza Zaruskiego). Po-
nadto tabele taks i op at, adresy najwa niejszych instytucji, wykazy lekarzy, liczne reklamy pensjo-
natów, hoteli oraz rozmaitych us ugodawców. Piecz tki w asno ciowe. Ok . lu na, blok poluzowany. 
Stan dobry.

 550. Zakopane. Wydawnictwo subwencyonowane przez Kom. Klimatycz . Rok 4-ty. 
Kraków 1910. W asno  Kantoru Wymiany i Domu Kom. W. wieprawski w Zako-
panem. Czcionkami drukarni „Czasu”, s. 73, [5], liczne ilustr. i inseraty w tek cie, 
17,5 cm, opr. wspó cz., p sk. 120,-
Wydanie na rok 1910 bezp atnego prospektu informacyjno-reklamowego po wi conego Zakopanemu. 
Zawiera wiadomo ci o stacji klimatycznej i bazie turystycznej wraz z krótk  charakterystyk  naj atwiej-
szych wycieczek tatrza skich. Ponadto tabele taks i op at, adresy najwa niejszych instytucji, rozk ady 
jazdy, liczne reklamy pensjonatów, hoteli oraz rozmaitych us ugodawców. Zachowane przednie skrzyd o 
oryg. ok . brosz. (z defektami). Cz  kart z niewielkimi naddarciami. Stan dobry.

 551. Zaruski Mariusz. Na bezdro ach tatrza skich. Wycieczki, wra enia i opisy. Wy-
danie drugie. Lwów 1934. Pa stwowe Wydawnictwo Ksi ek Szkolnych, s. XII, 
272, ilustr., 21 cm, opr. wyd. brosz. 70,-
Opis kilkunastu wypraw tatrza skich autora w towarzystwie tak znakomitych postaci, jak: R. Malczew-
ski, J. u awski, J. Oppenheim i wielu innych, wraz z uwagami praktycznymi dla narciarzy i taterników. 
Mariusz Zaruski (1867-1941), jeden z pionierów polskiego eglarstwa, taternik, pierwszy naczelnik 
Tatrza skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pisarz, poeta, malarz, fotogra  k, instruktor har-
cerski, przeciwnik sportowego kierunku w taternictwie, który „poni a majestat Tatr, czyni z nich 
nie cel wyzwolenia, lecz narz dzie. Tatry przestaj  by  wi tyni , lecz miejscem popisu ludzi przed 
lud mi”. Z biblioteki Tadeusza Mazurkiewicza (1887-1968), dyrygenta, pianisty (podpis). Zabrudzenia 
ok adek, ubytki grzbietu, poza tym stan dobry.

 552. Zaruski Mariusz. Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Pol-
skich. Zakopane 1913. Nak adem Sekcyi Narciarskiej Tow. Tatrz., s. 91, mapa 1 
(rozk .), 13,5 cm, opr. wyd. p . 90,-
Wydanie 1. Pierwszy polski przewodnik turystyczny dla narciarzy, zawieraj cy charakterystyki 
szlaków i dróg narciarskich w polskiej cz ci Tatr. Wycieczki podzielono pod wzgl dem d ugo ci 
i stopnia trudno ci (z uwzgl dnieniem zagro enia lawinowego). Mariusz Zaruski (1867-1941), jeden 
z pionierów polskiego narciarstwa turystycznego, wspó za o yciel Sekcji Narciarskiej TT. Ide  autora 
by o zaproponowanie tras s u cych narciarzom do zwiedzania Tatr i podziwiania ich pi kna, a nie 
traktowania jazdy jako sportowego wyczynu. Stan bardzo dobry.

 553. Zejszner Ludwik. Pie ni ludu Podhalan czyli górali tatrowych polskich. Warszawa 
1845. Nak adem Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, s. [8], 171, [1], 21 cm, opr. p sk 
z t ocz. i z oc. 500,-
Zawiera wydan  w 1844 r. etnogra  czn  rozpraw  „Rzut oka na Podhalan” oraz zbiór tekstów 
pie ni góralskich. Ludwik Zejszner (1805-1871), syn aptekarza króla Stanis awa Augusta, wybitny 
geolog i paleontolog, prekursor kartogra  i geologicznej w Polsce, jeden z czo owych badaczy Tatr, 
pionier ochrony przyrody tatrza skiej. By  autorem pierwszej mapy geologicznej Tatr (patrz poz. 499)
oraz prawie 150 dzie  z zakresu geologii. Lektura jego prac zach ci a m.in. Tytusa Cha ubi skiego 
do wycieczek w Tatry. Z ksi gozbioru Emmy Kury o (1887-1971), ony Adama Kury o (1893-1970), 
s awnego wirtuoza skrzypiec i kompozytora (piecz tka). B dy w paginacji, ci g o  tekstu zachowana. 
Otarcia oprawy, za ó cenia papieru, lady o ówka, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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 554. Zieleniewski Tadeusz. Szczytami Karpat. Warszawa 1934. Nak adem G ównej 
Ksi garni Wojskowej, s. 108, [4], mapa 1 (rozk .), 18 ilustr. (ca ostronicowych), 
drzeworyt, 27 cm, opr. pp . 150,-
Pierwszy tak obszerny, bogato ilustrowany opis obszarów narciarskich Karpat Wschodnich, spo-
rz dzony przez uczestników rajdu narciarskiego prowadz cego z Worochty przez pasmo Czarnohory, 
Gorgany, Bieszczady do Sianek (3-21 lutego 1933). Opracowanie gra  czne Atelier Girs-Barcz. Tadeusz 
Kalina-Zieleniewski (1887-1971), pu kownik WP, szef Wojskowego Instytutu Geogra  cznego w War-
szawie. Niesygnowany drzeworyt przedstawiaj cy narciarza p dz cego na stoku (7,3 x 5,9 cm), 
mapa obrazuj ca tras  rajdu (50 x 70 cm). Niezwyk ej urody fotogra  e przedstawiaj  narciarzy na 
tle o nie onych gór i dolin. Nieaktualne piecz tki w asno ciowe. Niewielkie przetarcia oprawy, poza 
tym stan dobry. 

PANORAMY. MAPY

 555. [Tatry – panoramy]. Zbiór 18 panoram Tatr. Wg fot. J. Oppenheima, J. Pe czy -
skiego, T. i S. Zwoli skich. Oprawione w passe-partout o wym. 77 x 25 cm, 
w kartonowej tece wspó cz. 900,-
Zespó  zawiera: 1. Na licu teki naklejona Panorama Hali G siennicowej (1520 m.) Zakopane [przed 
1939]. Nak adem Sekcji Narciarskiej PTT w Zakopanem. Drukarnia Narodowa w Krakowie, rotograwiura 
– fot. J. Oppenheim, 42 x 24,5 cm; 2. Panorama Tatr z Bukowiny Tatrza skiej 1000 m. n. p. m. B.m. 
[1928]. Tow. Przyj. Bukowiny Tatrz., fot. J. Pe czy ski, 62,5 x 11 cm; 3. Panorama Tatr z Bukowiny 
Tatrza skiej 1000 m. n. p. m. Bukowina Tatrza ska [po 1945]. Dom Ludowy – Spó dzielnia O wiatowa 
w Bukowinie Tatrza skiej. Drukarnia Narodowa w Krakowie, fot. Dom Ludowy [w a c. J. Pe czy ski – 
powtórzenie zdj cia z poz. 2], 64 x 11 cm; 4. Panorama Tatr z Bukowiny Tatrza skiej 1000 m. n. 
p. m. B.m. [po 1945]. Tow. Przyj. Bukowiny Tatrz., fot. J. Pe czy ski, 62,5 x 11 cm – ponowne, powo-
jenne wydanie poz. 2, w opisie wyd. na odwrocie dodany nr cenzora; 5. Tatry i Zakopane – widok 
ogólny z Guba ówki. Zakopane 1932. Wydawnictwo Ksi garni L. Zwoli skiego, fot. T. i S. Zwoli ski, 

552. M. Zaruski. Przewodnik. 1913. Wyd.1. 553. L. Zejszner. Pie ni Podhalan. 1845.
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555. Zbiór 18 panoram Tatr (J. Oppenheim, J. Pe czy ski, T. i S. Zwoli scy).
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60 x 19 cm; 6. Z okien wagonu Kraków – Zakopane. Oprac. T. Duda. Kraków [lata 30. XX w.] Dy-
rekcja Okr g. Kolei Pa stwow. w Krakowie. Drukarnia Kolejowa w Krakowie, 84 x 12,5 cm – prospekt 
z rysowanym widokiem po obu stronach linii kolejowej Kraków – Zakopane, na odwrocie reklamy; 
7. Widok ogólny Tatr i Zakopanego z Furmanowej. Warszawa [po 1953]. Wyd. „Sport i Turysty-
ka”, fot. T. i S. Zwoli ski, 71 x 18 cm; 8. Widok z Kasprowego Wierchu /1988 m/. Warszawa [po 
1953]. Wyd. „Sport i Turystyka”, fot. T. i S. Zwoli ski, 74 x 14 cm; 9. Panorama Tatr Wysokich 
z Kasprowego Wierchu. Zakopane 1947. Nak adem Ksi garni L. Zwoli skiego w Zakopanem, fot. 
T. i S. Zwoli ski, 69,5 x 15,5 cm – pocztówka; 10. Ogólny widok Tatr i Zakopanego z Guba ówki. 
Zakopane [lata 30. XX w.] Nak adem Ksi garni L. Zwoli skiego w Zakopanem, fot. T. i S. Zwoli ski, 
61,5 x 14 cm – pocztówka; 11. jak w poz. 1 (na wierzchu teki); 12. Panorama Morskiego Oka (1393 
m). Zakopane [przed 1939]. Nak adem Sekcji Narciarskiej PTT w Zakopanem. Drukarnia Narodowa 
w Krakowie, rotograwiura – fot. J. Oppenheim, 44,5 x 19 cm – pocztówka; 13. inna odbitka poz. 12 – 
pocztówka; 14. Morskie Oko w Tatrach /1393 m n.p.m./. Warszawa [po 1953]. Wyd. „Sport i Turystyka”, 
fot. T. i S. Zwoli ski, 45 x 19 cm; 15. Panorama Tatr z prze czy Krzy ne (2110 m). Zakopane [lata 
30. XX w.]. Nak adem Ksi garni L. Zwoli skiego w Zakopanem, fot. T. i S. Zwoli ski, 62 x 14 cm – 
pocztówka; 16. inne odbicie poz. 15; 17. Widok ogólny Tatr i Zakopanego z Guba ówki. Warszawa 
[po 1953]. Wyd. „Sport i Turystyka”, fot. T. i S. Zwoli ski, 65 x 16 cm; 18. Ogólny widok Tatr i Zako-
panego z Guba ówki. Zakopane 1924. Nak adem Ksi garni L. Zwoli skiego w Zakopanem, Drukarnia 
w. Wojciecha w Poznaniu, rotograwiura, fot. T. i S. Zwoli ski. Stan dobry. Rzadki tak liczny zbiór. 

 556. Zwoli ski Tadeusz. Tatry od pó nocy. Kraków 1936. Wydawnictwo Ligii Popie-
rania Turystyki. Drukarnia Narodowa w Krakowie. Druk barwny, 189 x 69 cm, 
tuba kart. 600,-
Monumentalna, barwna panorama Tatr widzianych od pó nocy, wydana przez powo an  przy 
Ministerstwie Komunikacji Lig  Popierania Turystyki. Autorem rysunku by  Tadeusz Zwoli ski (1893-
1955), kartograf, speleolog, fotograf, autor licznych przewodników tatrza skich, wielki mi o nik Zako-
panego i Tatr. Oprócz szczegó owo odwzorowanej topogra  i pasma od Tatr Bielskich na wschodzie 
po Siwy Wierch na zachodzie, zobrazowano dok adny przebieg szlaków i dróg jezdnych, oznaczono 
infrastruktur  turystyczn  (schroniska i schrony) oraz odwzorowano najwa niejsze i najbardziej cha-
rakterystyczne budynki podtatrza skich miejscowo ci. Nieaktualne nalepki w asno ciowe. Stan dobry.

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

 557. Tatry Polskie. Zachodnia cz  Tatr Wysokich wraz ze wschodni  cz ci  Tatr 
Zachodnich. Rys. Tadeusz Zwoli ski. Zakopane b.r. [1919]. Nak ad i w asno  
Ksi garni L. Zwoli skiego. Arkusz 61 x 84 cm (kolor., rozk adany), 13,5 x 21,5 cm, 
oryg. ok . brosz. 120,-
Skala 1:37.500. Efektowna barwna mapa Tatr Polskich z zaznaczeniem 76 prze czy, szczytów, 
grot, szlaków turystycznych oraz 35 obiektów w Zakopanem. Edycja 2 popr. z edycji zak adu  kartograf. 

556. T. Zwoli ski. Monumentalna panorama Tatr. 1936. (189 x 69 cm).
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G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. Ok . brosz. i mapa na z o eniach podklejone, poza tym stan 
bardzo dobry. 

 558. [Tatry]. Detail-Karte des Tátra Gebietes in 2 Blättern. Reproduction der Neuauf-
nahme v. Jahre 1896/1897. Wien [1896]. K. und k. militär-geographisches Institut. 
Mapa 72 x 109 cm, arkusz 79 x 106,5 cm, naklejony na p . 600,-
Skala 1:25.000. Mapa szczegó owa Tatr wydana przez wiede ski Instytut Wojskowo-Geogra  czny. 
Obejmuje obszar od Doliny Pi ciu Stawów na zachodzie po Tatrza sk  omnic  na wschodzie. 
W prawym dolnym rogu mapa poboczna (23 x 33 cm) w skali 1:200 000, ukazuj ca Tatry na tle regio-
nu – zaznaczone m.in. Zakopane, miejscowo ci po polskiej i s owackiej stronie. Drobne zabrudzenia, 
przebarwienia i zaplamienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 559. Tatry Wysokie pod ug zdj  z roku 1896/97. Imiennictwo opracowali: Walery 
Eljasz-Radzikowski, W adys aw Kulczy ski, Stanis aw Eljasz-Radzikowski. 
Wykonane w c. i k. Wojskowym Zak adzie Geogra  cznym w Wiedniu. Kraków 
1903. Wyd. staraniem i nak adem Towarzystwa Tatrza skiego. Mapa wielobarwna 
77,5 x 114,5 cm, naklejona na p . 600,-
Skala 1:25000. Du a, efektowna mapa uznawana za pierwsz , a zarazem najpi kniejsz  gra  cznie 
i najlepiej wówczas opracowan  map  turystyczn  Tatr Wysokich. Obejmuje obszar od Doliny 
Pi ciu Stawów na zachodzie po Tatrza sk  omnic  na wschodzie. Mapa zwraca uwag  wyj tkowo 
wysmakowan  estetyk  br zowo-oliwkowych, cieniowanych barw, ciekawym wykrojem kartusza oraz 
ozdobnym krojem liternictwa tytu u. Nazewnictwo w ca o ci polskie, tak e w s owackiej cz ci Tatr, 
opracowali najlepsi ówcze ni znawcy zagadnie  tatrza skich. W prawym dolnym rogu osobna mapka 
„Tatry z okolic ” w skali 1:200 000. Przebarwienia, poza tym stan dobry.

 560. [Tatry Wysokie]. Vysokié Tatry. [Praga] 1929. Vojenský zem pisný ústav v Praze, 
arkusz pap. naklejony na p ., 46 x 59,5 cm. 120,-

558. Tatry. Mapa. 1896/1897.
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Skala 1:75.000. Barwna mapa Tatr Wysokich przygotowana wed ug zdj cia z 1922 r., z pó niejszymi 
poprawkami z 1926 r. Nazewnictwo tatrza skie w j zykach w a ciwych dla przynale no ci pa stwo-
wej. Stan dobry.

 561. [Tatry]. Tomaszewski Adam. Mapa Tatr. Lwów [1938]. Nak . Ksi garni Pol-
skiej Bernarda Po onieckiego. Arkusz 82 x 112 cm (wielobarwny), naklejony 
na p . 300,-
Skala 1:50.000. Szczegó owa mapa turystyczna ca ych Tatr, z zaznaczeniem dróg i cie ek oraz 72 nu-
merycznymi obja nieniami grot i prze czy. Pierwotne wydanie mapy (ok. 1923) zosta o uzupe nione 
o oznaczenia proponowanego przez Polsk  sprostowania granicy w obr bie Jaworzyny oraz 
innych korekt granicznych. Data edycji wg katalogu BN. Przebarwienia, p . podklejone na z o eniu 
ta m . Stan dobry.

 562. Zakopane. [Plan panoramiczny]. Krakau (Kraków) – Zakopane 1940. Gebethner 
i Wol  . Druck: Z.W.Z. Krakau, arkusz 50 x 38,5 cm. 60,-
Skala liniowa (ok. 1:158 000). Orientacja po udniowa. Oznaczenia dwuj zyczne po polsku i niemiecku. 
Plan Zakopanego z okresu okupacji niemieckiej, z panoram  Tatr (od winicy po Czerwone Wierchy), 
p askim rzutem ulic i izometrycznym rzutem najwa niejszych budynków. lady sk adania, drobne 
przedarcia na z o eniach. Stan dobry.

RYCINY

 563. Eljasz-Radzikowski Walery. Studia z Tatr. Kraków 1904. B. w., tabl. ryc. 8 
(akwaforty), 40 cm, opr. teka wspó cz. ochronna karton. 3000,-
Teka rycin o tematyce tatrza skiej wielkiego mi o nika gór Walerego Eljasza-Radzikowskiego (1841-
1905), malarza, ilustratora, pisarza. W Tatry wybra  si  po raz pierwszy w 1859 r., odt d niemal stale 
tam przebywa , po wi caj c górom prawie ca  twórczo  literack  i artystyczn . Jego spu cizna 

559. Pierwsza mapa turystyczna Tatr Wysokich. 1903.
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ilustratorska jego bardzo bogata, m.in. zamieszcza  swoje gra  ki w „Dzienniku Tatrza skim” i „Pami tni-
ku Towarzystwa Tatrza skiego”. Teka akwafort ukaza a si  jedyny raz w 1904 r. Zawiera kart  tytu ow  
(z wizerunkiem autora gra  k i górala przewodnika, odpoczywaj cych na szczycie Koziego Wierchu) 
oraz 7 rycin: Wycieczka do Morskiego Oka; Góralka na koniu z obo k ; Góralka na tle Giewontu; 
Baca; Sza as II; Schronisko w Tatrach; Kapliczka. Akwaforty, r. o wym. 21,5 x 16 cm (pl. 38 x 25 cm), 
sygnowane monogramem na p ycie: „WER”, rycina z góralk  modl c  si  przed kapliczk  sygnowana 
o ówkiem: „Walery Eljasz Radzikowski”. Gra  ki oprawione wspó cze nie w passe-partout. Rycina 
z góralk  na tle Giewontu – przedarcia marginesu i drobne zabrudzenia. Rycina z widokiem kapliczki 
ze ladami starej oprawy (papier jednolicie po ó k y). Gra  ka z widokiem sza asu na nieco mniejszej 
planszy (papier po ó k y), poza tym stan dobry. Rzadki tak du y zbiór (ca o  liczy a 12 gra  k).

 564. [Panorama Tatr] – „Tatry od strony Polski”. Z. Vogel. 1815 r. 2200,-
Miedzioryt; 17,5 x 73,5 (widok), 24 x 73,5 (w wietle oprawy)
Jedna z najstarszych panoram Tatr polskich, pochodz ca z atlasu do czonego do dzie a Stanis a-
wa Staszica „O ziemiorództwie Karpatów”. Staszic by  pierwszym polskim badaczem Tatr i pionierem 
taternictwa, uprawianego w celach naukowych. Autorem panoramy jest Zygmunt Vogel (1764-1826), 
malarz i rysownik, który pozostawi  po sobie wiele prac dokumentuj cych krajobrazy i zabytki polskie. 
Gra  k  rytowa  Louis Pierre Baltard (1764-1846), gra  k i architekt francuski. Poni ej panoramy tytu , 
sygnatury oraz szczegó owy opis szczytów i miejscowo ci (m.in. Nowy Targ, Czorsztyn, zakopia skie 
Ku nice). Stan dobry, oprawiony w ram  41 x 90 cm.

 565. [Tatry – Morskie Oko] – „Morskie-oko (!) w Tatrach w Obwodzie Sandeckim”. 
A. Gorczy ski, K. Auer. 1837-1838 r. 500,-
Litogra  a; 19 x 23 (w wietle oprawy)
Rycina 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 miejscowo ci 

562. Plan Zakopanego. 1940.
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galicyjskich, sta ego wspó pracownika Pillera. Widok powsta  wed ug rysunku Adama Gorczy skiego 
(1801-1876), malarza, pisarza i dzia acza spo ecznego, gor cego propagatora polskiego malarstwa 
pejza owego. Gorczy ski podró owa  po Galicji, zbieraj c materia y do prac literackich, ale tworzy  
tak e szkice rysunkowe (14 z nich znalaz o si  w albumie „Galicja w obrazach”). Niewielkie zabru-
dzenia, stan dobry, oprawiona w ram  30,5 x 37,5 cm.
Lit.: M. Opa ek, Litogra  a lwowska, Wroc aw 1958, s. 22-24

 566. [Tatry – Dolina Bia ki] – „Droga do Morskie-oko (!) w dolinie Bia ki w Obwodzie 
Sandeckim”. A. Gorczy ski, K. Auer. 1837-1838 r. 500,-
Litogra  a; 19 x 23 (w wietle oprawy)
Rycina z albumu „Galicja w obrazach”, wydanego przez Piotra Pillera we Lwowie w latach 1837-1838. 
Litografowana przez Karola Auera wed ug rysunku Adama Gorczy skiego (patrz poz. poprzednia). 
Niewielkie zabrudzenia, stan dobry, oprawiona w ram  30,5 x 37,5 cm.
Lit.: M. Opa ek, Litogra  a lwowska, Wroc aw 1958, s. 22-24

563. W. Eljasz-Radzikowski. Studia z Tatr. Teka 8 rycin. 1904.

564. Z. Vogel. Tatry od strony Polski. 1815.
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 567. [Panorama Tatr od strony po udniowej] – „A Tatra, Szalokrol. Die Tatra von 
Schlagendorf gesehen”. Ryt. F. Hablitschek. Po owa XIX w. 300,-
Staloryt; 13,5 x 19 (w wietle oprawy)
Panorama Tatr od strony s owackiej, na pierwszym planie wie  S awków. Rytowa  Franz Hablitschek 
(1824-1867) wed ug rysunku Ludwiga Rohbocka (1824-1893), malarza niemieckiego. Papier po ó k y, 
stan dobry, oprawiony w ramk  20,5 x 26 cm.

 568. [Wodospady Zimnej Wody] – „Kohlbachi zuchatagok (!). Kohlbacher Wasserfälle 
in den Karpathen”. Ryt. A. Fesca. Po owa XIX w. 300,-
Staloryt; 20,5 x 14,5 (w wietle oprawy)
Widok wodospadów w Dolinie Zimnej Wody w s owackich Tatrach Wysokich, ch tnie odwiedzanych 
przez kuracjuszy ze Starego Smokowca. Uwa ane za jedne z najpi kniejszych w Tatrach, sta y si  
celem wycieczek turystów ju  w I po owie XIX w. Rytowa  Achilles Fesca wed ug rysunku Ludwi-
ga Rohbocka (1824-1893), malarza niemieckiego. Papier po ó k y, stan dobry, oprawiony w ramk  
26 x 20,5 cm.

 569. [Górale tatrza scy] – „Górale tatra scy (!)”. Lit. J. N. Lewicki. 1838-
1841 r. 500,-
Litogra  a r cznie kolorowana; 23 x 19 (w wietle oprawy)
Góral i góralka na tle górskiego pejza u; poni ej tytu  w j zyku polskim, niemieckim, francuskim 
i angielskim. Litogra  a sygnowana na kamieniu: „J. Lewicki” (Jan Nepomucen Lewicki (1795-1871), 
rysownik, litograf, fotograf, po powstaniu listopadowym dzia aj cy na emigracji); litografowano w za-
k adzie E. Simona w Strasburgu. Pochodzi z jednego z najwa niejszych wydawnictw emigracyjnych 
XIX w. – „Les costumes du peuple polonais”, z tekstem Leona Zienkowicza. Dobrze zachowane, 
mocne kolory. Stan dobry, oprawiona w ramk  37 x 32,5 cm (uszkodzenia ramki).

 570. [Góral tatrza ski] – „Gorale aus dem Tatra-Gebirge, Ungarn”. Ryt. R. Henkel. 
Ok. 1880 r. 300,-
Drzeworyt kolorowany; 23,5 x 15 (w wietle oprawy)
Gra  ka sygnowana, rytowa  Richard Henkel wed ug rysunku Friedricha Paula Thumanna (1834-1908), 
niemieckiego malarza i ilustratora. Plansza nr 135 z serii po wi conej strojom ró nych narodów, 
wydanej w Berlinie. Stan dobry, oprawiony w ramk  29 x 21 cm.

 571. [Góral nad Morskim Okiem] – Telegram patriotyczny. 1913 r. 180,-
Chromolitogra  a; 20 x 26 cm

566. K. Auer. Droga do Morskiego Oka. 1837. 565. K. Auer. Morskie Oko. 1837.
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Telegram patriotyczny z postaci  górala nad Morskim Okiem, szarotkami oraz herbami z Or em i Pogo-
ni . Zawiera yczenia dla m odej pary, dat. 21 pa dziernika 1913 r., pisane odr cznie przez Stanis awa 
Mieczkowskiego, w a ciciela maj tku Nieciszewo (obecnie wie  w województwie kujawsko-pomorskim, 
powiecie wieckim). lady sk adania, stan dobry.

 572. [Morskie Oko i Dolina Rybiego] – Banknot o nominale 500 z otych. Proj. L. So-
wi ski. 1940 r. 50,-
Banknot na papierze ze znakiem wodnym (g owa górala), nr A 7968081; 10 x 18 cm
Banknot (popularnie nazywany „góralem”), emitowany w Krakowie podczas okupacji niemieckiej 
przez Bank Emisyjny w Polsce, b d cy w obiegu od marca 1940 r. do stycznia 1945 r. Na awersie 
wizerunek górala, na rewersie pejza  tatrza ski z Morskim Okiem. Staloryt Leonarda Sowi skiego, 
gra  ka wspó pracuj cego z PWPW w Warszawie. Stan dobry.

POCZTÓWKI

 573. [Najpi kniejsza polska pocztówka 1900 r.] – Pocztówka „Styl zakopia ski”. 
Pocz tek XX w. 300,-
Druk barwny o wym. 9 x 14 cm
Pocztówka ukazuj ca will  w stylu zakopia skim oraz charakterystyczne dla tego stylu ornamenty, 
sygnowana „Jerzy W.”, wydana w Warszawie przez A. Chodowieckiego, drukowana w paryskim za-
k adzie litogra  cznym T. Lapina. Po stronie lewej nadruk: „pod ug projektu nagrodzonego Wielkim 
Medalem Z otym na I Wystawie Kart Pocztowych w Warszawie 1900 r.”. Wystawa, zorganizowana 
przez Towarzystwo Dobroczynno ci w salach Ratusza, odby a si  w grudniu 1900 r. Przeprowadzono 
wówczas konkurs, wygrany przez Henryka Sienkiewicza, który zaproponowa  nazw  „pocztówka”. 
Warszawska  rma Antoniego Chodowieckiego jako jedna z pierwszych na ziemiach polskich zacz a 
wydawa  karty pocztowe. Skasowane znaczki i stemple pocztowe z 1904 r., warszawskie i z Pragi cze-
skiej, na stronie z widokiem krótkie pozdrowienia. Piecz tki kolekcjonerskie, drobne zabrudzenia, stan 
dobry. Rzadkie.

568. Wodospady w Dolinie Zimnej Wody. 570. Góral tatrza ski. Ryt. R. Henkel. Ok. 1880.
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 574. [Automobilem do Morskiego Oka] – Pocztówka. Lata 20. XX w. 1000,-
Pocztówka fotogra  czna, czarno-bia a, o wym. 8,5 x 13,5 cm
Pocztówka nieznanego wydawnictwa, ukazuj ca autobus wyruszaj cy ze „Stacji omnibusów” w Za-
kopanem do Morskiego Oka. Poni ej napis na negatywie: „Pozdrowienia z drogi do Morskiego Oka 
automobilem” (przyci ty). Pocztówka zapisana (z tekstem tak e na fotogra  i), adresowana do Zako-
panego (na „Krupówki za wod ”), piecz tki kolekcjonerskie. Drobne uszkodzenia (zw aszcza prawego 
dolnego naro nika), poza tym stan dobry. Bardzo rzadka, wczesna pocztówka zakopia ska.

571. Telegram patriotyczny. 1913.

573. Najpi kniejsza pocztówka polska. 1900. 
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Lit.: A. Czarnowski, O tatrza skich pocztówkach, Wydawnictwo Tatrza skiego Parku Narodowego 2017
(Patrz tablica XX)

FOTOGRAFIE

 575. Biza ski Stanis aw (1846-1890) – „Tatry – Zakopane widok z Kotelnicy”. Po 
1892 r. 300,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 11,5 x 16 cm, na kartonie  rmowym 12,5 x 17,8 cm
Rozleg a panorama pustej niemal jeszcze okolicy Zakopanego, w oddali zarys Tatr. Fotogra  a opu-
blikowana przez zak ad Stanis awa Biza skiego, jednego z najwybitniejszych fotografów tatrza skich, 
dzia aj cego od 1880 r. w Krakowie. Po jego mierci, od 1892 r. wdowa po Stanis awie, Maria prowa-
dzi a zak ad w Zakopanem. Tytu  na kliszy. Zabrudzenia, karton z drobnymi uszkodzeniami.

 576. Biza ski Stanis aw (1846-1890) – „Tatry – Morskie Oko”. Po 1892 r. 300,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 11,5 x 15,5 cm, na kartonie  rmowym 13 x 18 cm
Widok Morskiego Oka, z uchwyconymi w lewym dolnym rogu turystami. Fotogra  a opublikowana przez 
zak ad Stanis awa Biza skiego, jednego z najwybitniejszych fotografów tatrza skich. Na odwrocie opis 
piórem z epoki, zabrudzenia, karton z drobnymi uszkodzeniami.

 577. Biza ski Stanis aw (1846-1890) – Tury ci na skale (Dolina Ko cieliska?). Po 
1892 r. 240,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 11,5 x 8,5 cm, na kartonie  rmowym 16,5 x 11 cm
Malownicza grupa turystów na skale, zapewne w Dolinie Ko cieliskiej. Fotogra  a opublikowana przez 
zak ad Stanis awa Biza skiego, jednego z najwybitniejszych fotografów tatrza skich. Zabrudzenia, 
karton z drobnymi uszkodzeniami.

575. S. Biza ski. Panorama Zakopanego. Fotogra  a. Po 1892.
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 578. Szubert Awit (1837-1919) – Górale. Koniec XIX w. 240,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 13,5 x 10 cm na kartonie  rmowym 15,5 x 10,5 cm
Grupa górali w strojach z okolic Szczawnicy, upozowanych w atelier Awita Szuberta. Szubert, artysta 
krakowski, pocz tkowo malarz (kolega i rówie nik Jana Matejki i Artura Grottgera), po nauce w Wied-
niu prowadz cy zak ady fotogra  czne w O wi cimiu, Krakowie i Szczawnicy. Od lat 60. fotografowa  
Pieniny, za  od pocz tku lat 70. Tatry (co przy ówczesnym sprz cie by o trudnym i kosztownym 
przedsi wzi ciem). Od 1883 r. prowadzi  zak ad fotogra  czny w „Dworcu Go cinnym” w Szczawnicy. 
Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XX)

 579. Szubert Awit (1837-1919) – Góral pieni ski (  isak). Lata 70. XIX w. 120,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 9,5 x 5,5 cm na kartonie  rmowym 10,5 x 6 cm
Góral z okolic Szczawnicy, upozowany w zak adzie Awita Szuberta, jednego z pierwszych fotografów 
polskich gór. Szubert prowadzi  swoje atelier w Szczawnicy od 1867 r., w willi Pod Ró amni i w Dworcu 
Go cinnym. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. 

– Najs ynniejsze fotogra  e artysty –

 580. Szubert Awit (1837-1919) – Tatry. Zespó  27 fotogra  i. Lata 70. XIX w. 4000,-
27 fotogra  i czarno-bia ych, r. o wym. 21,5 x 14 cm, naklejonych na karton  rmowy o wym. 
31,5 x 23 cm
Zbiór wczesnych zdj  Szuberta, w du ym formacie, zawieraj cy najs ynniejsze prace artysty, np. widok 
na Giewont z Krupówek, górale na tle turni winicy, Morskie Oko (z tratw  dla turystów), Wielki Staw, 
Siklawa z grup  turystów. Zdj cia wykonane podczas pierwszych wypraw fotografa w góry, pocz wszy 
od 1871 r. Powsta e w 1873 r. Towarzystwo Tatrza skie zamówi o u artysty cztery albumy z widokami 

577. S. Biza ski. Tury ci w Tatrach. Po 1892. 579. A. Szubert. Flisak. Lata 70. XIX w.
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Tatr i Pienin, z my l  o wystawie w Pary u – w 1876 r. powsta y dwa albumy, jeden zawieraj cy 37 
oraz drugi mniejszy, z 12 fotogra  ami. Za swój album pieni sko-tatrza ski Szubert zyska  powszechne 
uznanie i liczne nagrody, m.in. otrzyma  od króla W och pier cie  z brylantem. Doskona ej jako ci 
fotogra  e ukazuj  najpi kniejsze zak tki Tatr, m.in.: Morskie Oko, Dolin  Stawów G sienicowych, 
Siklaw , Dolin  Pi ciu Stawów, Dolin  Ko cielisk . Na niemal ka dym zdj ciu uwiecznieni zostali 
tury ci oraz górale, a tak e charakterystyczne pasterskie sza asy. Na uwag  zas uguje d ugi czas 
na wietlania oraz konieczno  pokonania przez artyst  wielu przeszkód (niesprzyjaj ca pogoda, trudny 
do transportowania sprz t). Na odwrocie plansz naklejone drukowane, precyzyjne opisy (po polsku, 
niemiecku i francusku). Drobne zabrudzenia zdj  oraz kartonów, na odwrocie jednej planszy lady 
oprawy, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XX)

 581. Szubert Awit (1837-1919) – „Polskie Tatry”. Zespó  12 zdj . 1876-
1878 r. 600,- 
12 fotogra  i czarno-bia ych r. o wym. 9 x 13,5 cm, naklejonych na karton  rmowy 10,5 x 16 cm; 
w tece – p ótno czerwone z t ocz. i z oc. na licu, 11 x 16,5 x 2 cm
Zespó  wczesnych zdj  tatrza skich Awita Szuberta, z pierwszych lat jego pracy w Tatrach, kiedy dzi ki 
zapomodze Towarzystwa Tatrza skiego dokumentowa  widoki gór. W zespole m.in.: stary ko ció  w Za-
kopanem, Zakopane z Kotelnicy, Giewont ze Skibówki, krzy  Wincentego Pola w Dolinie Ko cieliskiej. 
Na kilku zdj ciach uwiecznieni górale i przewodnicy tatrza scy. Wszystkie zdj cia opisane poni ej, na 
odwrocie szczawnicki adres (w Cursalonie, zak adzie dzia aj cym od pocz tku lat. 80.). Drobne zabru-
dzenia p . oprawy oraz zdj , poza tym stan dobry. Rzadki zbiór wczesnych fotogra  i tatrza skich.

 582. [Morskie Oko] – Turystka w odzi. Pocz tek XX w. 300,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 10,5 x 15 cm na kartonie  rmowym 10,8 x 16,5 cm
Urokliwa fotogra  a ukazuj ca m od  kobiet  w odzi na Morskim Oku. Na odwrocie fotogra  i gabine-
towej secesyjna dekoracja oraz piecz tka: „Fotograf Morskie Oko Zakopane”. Drobne zabrudzenia, 
stan dobry.

581. A. Szubert. Polskie Tatry. Zespó  12 fotogra  i. 1876-1878.
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 583. [Ceper na wywczasach] – Fotogra  a gabinetowa. Jutrzenka, Zakopane. 
Pocz tek XX w. 200,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 10 x 14,3 cm, na kartonie  rmowym 10,3 x 16,5 cm
Fotogra  a m odego m czyzny w stroju góralskim, pozuj cego w atelier. Poni ej oraz na odwrocie 
sygnatury Zak adu Artystyczno-Fotogra  cznego „Jutrzenka” w Zakopanem (z efektown  dekoracj  
z pejza em tatrza skim). Drobne zabrudzenia, stan dobry.

582. Turystka w odzi na Morskim Oku. Pocz tek XX w.

583. Ceper na wywczasach. Pocz tek XX w.
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 584. [Zakopane] – Krupówki, hotel Morskie Oko. Po 1901 r. 300,-
Fotogra  a stereoskopowa czarno-bia a o wym. 8,5 x 7 (dwa razy), na kartonie 9,4 x 17,7 cm
Na fotogra  i oraz kartonie suche t oki „Zwoli ski Zakopane”. Fotogra  a z pocz tku XX w. ukazuj ca 
najs ynniejsz  zakopia sk  ulic  – Krupówki w zimie (w oddali o nie one szczyty tatrza skie). Na zdj -
ciach uwieczniony jeden z najstarszych hoteli zakopia skich „Morskie Oko”, odbudowany po po arze 
w 1901 r. (jeden z 3 pierwszych murowanych domów w mie cie). Do 1939 r. hotel ten by  o rodkiem 
ycia artystycznego i towarzyskiego. Od 1897 r. w hotelu (pierwotnie drewnianym) swoj  ksi garni  

prowadzi  Leonard Zwoli ski. Obok hotelu widoczny budynek z napisem: „Wybór kart tatrza skich”, 
gdzie mie ci  si  sklep „Pod palm ” W adys awa uszczewskiego. Stan dobry. Bardzo rzadkie.

 585. Zwoli ski Leonard (1863-1933), za o yciel s ynnej zakopia skiej ksi garni – 
Fotogra  a we wn trzu ksi garni. Zakopane, b.r. (ok. 1916). Fot. T. i S. Zwoli scy. 
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 18,3 x 24 cm. 240,-
Fotogra  a ukazuj ca Leonarda Zwoli skiego, ksi garza i nak adc , od 1892 r. prowadz cego ksi -
garni  w Krakowie, od 1897 r. w Zakopanem (sezonowo dzia a  tam od 1892 r.). Przy ul. Krupówki 
mie ci a si  tak e prowadzona przez niego wypo yczalnia i czytelnia. Na zdj ciu ukazuj cym wn trze 
ksi garni, odbudowanej na pocz tku XX w. po po arze w 1899 r., widoczne liczne tytu y luksusowych 
wydawnictw. Fotogra  a wykonana przez synów Leonarda, wybitnych zakopia czyków: Stefana (1900-
1982) oraz Tadeusza (1893-1955) – piecz tka na odwrocie. Odbitka pó niejsza ze starej kliszy (lata 
50. XX w.?). Niewielkie za amania, poza tym stan dobry.

 586. Zwoli scy Tadeusz (1893-1955) i Stefan (1900-1982) – Hala Str yska i Giewont 
zim . Lata 30. XX w. 400,-
Fotogra  a czarno-bia a; 28,5 x 22,5 cm
Sygnowana suchym t okiem: „Fot. Zwoli ski Zakopane...”. Fotogra  a braci Stefana i Tadeusza Zwoli -
skich, w okresie mi dzywojennym jednych z najlepszych fotografów tatrza skich. Stan dobry, oprawiona 
w star  ram  40 x 33 cm.

 587. Zwoli scy Tadeusz (1893-1955) i Stefan (1900-1982) – Hala Str yska i Giewont 
latem. Lata 30. XX w. 340,-

584. Krupówki, hotel Morskie Oko. Po 1901. Fotogra  a stereoskopowa.
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Fotogra  a czarno-bia a; 29 x 19 cm (w wietle oprawy)
Fotogra  a braci Stefana i Tadeusza Zwoli skich, w okresie mi dzywojennym jednych z najlepszych 
fotografów tatrza skich. Stan dobry, oprawiona w ram  z epoki 32,5 x 22,5 cm.

 588. Sera  n Roman (1912-1992) – Morskie Oko. 1200,-
Fotogra  a czarno-bia a o wym. 36 x 26 cm.
Sygnowana o ówkiem poni ej zdj cia: „Fot. R. Sera  n”. Roman Sera  n, zakopia ski fotogra  k, nar-
ciarz i taternik, wspó pracownik H. Schabenbecka. Fotogra  a oprawiona w oryginaln , drewnian  
ramk  z góralskimi zdobieniami (57 x 45 cm). Stan dobry.

ALBUMY Z WIDOKAMI TATR

 589. Biza ski Stanis aw. Widoki z Tatr. B.m., b.r. [1901]. 20 wiat odruków wy-
konanych przez  rm  J. Löwy w Wiedniu, k. [21], 20,5 cm, opr. wyd. p . ze 
zdobieniami. 500,- 
Album jednego z najwybitniejszych fotografów tatrza skich St. Biza skiego (1846-1890). Zawiera 20 wi-
doków, m.in.: Giewont, Dolina Bia ego, Kominy w Str yskiej, Dolina Za Bramk , Brama Kraszewskiego 
i Ska a Sowy w Dolinie Ko cieliskiej, Staw Smereczy ski, Czarny Staw pod Ko cielcem, Zawrat, widok 
z Koziego Wierchu, widok z Krzy nego, Wodospad Mickiewicza, Morskie Oko. Oprawa wydawnicza: 
p ótno zielone, na licu t oczona tytulatura wkomponowana w ornamenty podhala skie. Zaplamienia 
i otarcia oprawy, drobne zabrudzenia i charakterystyczne plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 590. Szubert Awit. Tatry. Kraków b.r. (XIX/XX w.). Leporello, 10 czarno-bia ych widoków 
o wym. 14,8 x 9,3 cm, naklejonych na karty o wym. 16,5 x 10,5 cm; opr. wyd. 
czerwone p . z t ocz. i z oc. (17 cm). 400,-

585. L. Zwoli ski w swojej ksi garni na Krupówkach. 1916.
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Albumik wydany nak adem Awita Szuberta (1837-1919), z widokami tatrza skimi, m.in.: panorama 
Zakopanego, Dolina Str yska z Giewontem, Dolina Ko cieliska, Czarny Staw G sienicowy, wodospad 
Siklawy, turnie winicy, Czarnych cian i Granatów, sza as na Hali G sienicowej. Zdj cia wykonywane 
od lat 70. XIX w., odbitki pó niejsze. Nieaktualna piecz tka w asno ciowa. Drobne otarcia i zabrudzenia 
oprawy, miejsca sk adania wzmocnione na odwrocie, poza tym stan dobry.

588. R. Sera  n. Morskie Oko. Fotogra  a. 591. Widoki z Tatr. Pocz tek XX w.

590. A. Szubert. Tatry. Album. XIX/XX w.
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 591. Szubert Awit. Widoki z Tatr. Kraków, b.r. (pocz tek XX w.), k. [12] – leporello, 
14 x 19 cm, opr. wyd. pp . i karton czerwony ze z oc. 200,-
Album widoków Zakopanego i Tatr, m.in.: panorama miasta od Guba ówki, ko ció  wi tej Rodziny 
na Krupówkach, dworzec kolejowy (otwarty w 1899 r.), Doliny Ko cieliska i Str yska, wodospady 
Siklawa i Mickiewicza, jeziora: Morskie Oko, Wielki Staw, Czarny Staw G sienicowy. Otarcia i za-
brudzenia oprawy, drobne zabrudzenia i uszkodzenia dwóch kart (podklejone na odwrocie), miejsca 
sk adania wzmacniane. Efektowna oprawa. 

 592. Pami tka z Tatr. Zakopane, b.r. (pocz tek XX w.). J. F. J. Komendzi ski, 
k. [10] – leporello, 11,8 x 18,5 cm, opr. wyd. p . niebieskie ze z oc. tyt. 
i zdobieniami. 180,-
Albumik z reprodukcjami akwarel Walerego Eljasza-Radzikowskiego (1841-1905), malarza krakow-
skiego, wielkiego mi o nika Tatr. Zawiera widoki gór, opisane po polsku i niemiecku, m.in.: Morskie 
Oko, Zawrat, Czarny Staw G sienicowy, Dolina Stawów G sienicowych, Giewont nad Zakopanem. Na 
tylnej wyklejce odr czny wpis z epoki: „Na pami tk  od mej kuzynki Heleny Komendzi skiej Marian 
Bonawentura Cieszewski”. Albumik wydany nak adem Jana Franciszka Józefa Komendzi skiego, od 
1895 r. mieszkaj cego w Zakopanem, w a ciciela wydawnictwa Bazar Przemys u Krajowego, pro-
wadz cego od 1898 r. elegancki sklep na Krupówkach z r kodzie em i sztuk  u ytkow  projektu 
St. Witkiewicza. Drobne otarcia oprawy, niewielkie zabrudzenia kart, miejsca sk adania wzmacniane 
na odwrocie. Rzadkie.

 593. Tatry. Album widoków. Zakopane, b.r. [po 1908 r.]. Nak adem Bazaru Zako-
pia skiego Kamila Bauma, k. [16], 14,5 x 20 cm, opr. wyd. karton przewi zany 
sznureczkiem. 240,-
Album widoków Zakopanego z pocz tku XX w., m.in.: ul. Marsza kowska (obecnie Ko ciuszki), Jaszczu-
rówka, Kozieniec, Krupówki. Poza tym liczne widoki tatrza skie, w tym „Nowe schronisko Towarzystwa 
Tatrza skiego przy Morskiem Oku” (wzniesione w 1908 r.). Albumik wydany przez Kamila Bauma 
(1855-1915), wywodz cego si  z okolic Suwa k, którego rodzina musia  opu ci  zabór rosyjski po po-
wstaniu styczniowym, wydawc  dzia aj cego w Tarnowie i Zakopanem. Na pierwszej karcie dedykacja 
z epoki. Drobne uszkodzenia oprawy, niewielkie zabrudzenia i przedarcia bibu ek, poza tym stan dobry.

 594. Tatry. Album widoków. Bochnia, b.r. [po 1909 r.]. Édition „Stella”. Wydawnictwo 
Dzie  Sztuki. Imprimeries Réunies de Nancy, k. [18], 15 x 21 cm, opr. wyd. karton 
przewi zany sznureczkiem. 200,-
Album z widokami tatrza skimi z pocz tku XX w., opisanymi poni ej po polsku i francusku. W ród 
ilustracji wiele rzadszych uj , w tym tak e portrety górali; m.in.: o ywiony ruch turystyczny przed 
schroniskiem przy Morskim Oku (parking pe en furmanek i automobili oraz omnibus wyruszaj cy 
do Zakopanego), pa stwo m odzi (górale), krzy  Wincentego Pola w Dolinie Ko cieliskiej, Chocho-
ów – miejsce zboru powstania chocho owskiego (góralki wokó   gury wi tego Jana Nepomucena), 
zbójnicki zamek na Orawie, junacy. Sygnowana (nieczytelnie) ok adka zdobiona motywami szarotek. 
Album opublikowany przez Wydawnictwo Dzie  Sztuki „Stella” z Bochni, wydawc  licznych pocztówek 
tatrza skich, za o one w 1908 r. przez malarza Ludwika Stasiaka. Piecz tka ksi garni Zwoli skich. 
Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, karty albumu po ó k e, przedarcia i za amania bibu ek przek ad-
kowych, poza tym stan dobry.

 595. Zakopane. Album 15 widoków. B.m., b.r. [po 1925 r.]. K. [15] z naklejonymi czarno-
-bia ymi pocztówkami fotogra  cznymi o wym. 8,5 x 13,5 cm; album 13 x 19,5 cm, 
opr. wyd. karton przewi zany sznureczkiem. 120,- 
Albumik – pami tka z Zakopanego, z naklejonymi pocztówkami z widokami tatrza skimi, m.in. widok 
ogólny Zakopanego, Hala G sienicowa (ze schroniskiem Murowaniec, wzniesionym w latach 1921-
1925), Hala Str yska (z licznymi sza asami pasterskimi), Giewont w morzu mgie , Dolina Pi ciu Sta-
wów Polskich, limba nad Morskim Okiem. Na ok adce z oc. tytu  i charakterystyczna spinka góralska. 
Drobne uszkodzenia oprawy, stan dobry.
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 596. [Pawlica W adys aw]. W górach. Album ze zdj  fotogra  cznych W adys awa 
Pawlicy wydane w X-t  rocznic  jego zgonu. Z przedmow  i obja nieniami do 
fotogra  i Walerego Goetla. Kraków 1929. Nak ad w asny. Druk i rotograwiura 
Drukarni Narodowej, s. 29, [3], tabl. fot. 70 (w tym rozk .), 20 x 27,5 cm, opr. 
wyd. karton. 300,-

593. Album widoków Zakopanego. Po 1908.

594. Tatry. Album widoków. Po 1909.
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Album nastrojowych zdj  ukazuj cych pi kno Tatr. Na kilku fotogra  ach taternicy oraz pasterze wypa-
saj cy owce. Autorem fotogra  i jest W adys aw Pawlica (1886-1919), petrograf i mineralog, pracuj cy 
na Uniwersytecie Jagiello skim, wielki mi o nik narciarstwa, taternictwa i turystyki. Oferowany album 
uznawany jest za jeden z najciekawszych i najbardziej warto ciowych albumów tatrza skich 
(W. Paryski, Wielka Encyklopedia Tatrza ska). Wst p (z biogramem Pawlicy) oraz szczegó owy opis 
fotogra  i pióra Walerego Goetla (1889-1972), pó niejszego rektora AGH, badacza geologii Tatr. Za-
brudzenia ( lady kredki) i uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

 597. Oppenheim Józef. Tatry w zimie. 16 rotograwiur. Zakopane b.r. [ok. 1922]. 
Nak adem Sekcji Narciarskiej Towarzystwa Tatrza skiego, s. [4], tabl. ilustr. 16 
(rotograwiury), 17 x 27,5 cm, opr. wyd. brosz. 180,-
Album fotogra  i ukazuj cych zimowe widoki tatrza skie, autorstwa Józefa Oppenheima (1887-1946), 
narciarza, taternika, fotogra  ka, wieloletniego naczelnika TOPR, jednej z bardziej znanych i powa a-
nych postaci przedwojennego Zakopanego. Wniós  on do narciarstwa wysokogórskiego legendarn  
ide  „wyrypy”, czyli bardzo d ugiego, kilkunastogodzinnego przej cia na nartach szeregu szczytów 
i prze czy. Zabrudzenia i uszkodzenia ok ., zagniecenie naro y, niewielki lad zalania dolnego mar-
ginesu, poza tym stan dobry.

 598. Oppenheim Józef. Tatry. Album. B.m. [Zakopane], b.r. [ok. 1922], b.w. (Nak ad 
Sekcji Narciarskiej Towarzystwa Tatrza skiego?), k. [1], tabl. ilustr. 15 (rotogra-
wiury), 18,5 x 28,5 cm, opr. p . lniane z krajkami i ilustr. na licu. 240,-
Album zawieraj cy 15 widoków Tatr (oraz dodatkowo widok na ok adce) autorstwa Józefa Oppen-
heima (1887-1946), znakomitego fotografa gór. Pokazano m.in.: Giewont, Dolina Str yska, Dolina 
Ko cieliska, Staw Smereczy ski, Morskie Oko, Mnich, Dolina Pi ciu Stawów, Czarny Staw, Dolina 
Bia ej Wody. Na karcie ze spisem widoków wpis w asno ciowy z 1922 r. Zabrudzenia oprawy i kart 
z widokami, poza tym stan dobry.

 599. Album Tatr. Heljotypie wed ug zdj  z natury. Kraków, b.r. Wydawnictwo Salonu 
Malarzy Polskich, k. [1], tabl. il. 16, 15 x 20,5 cm, opr. – ok adziny drewniane ze 
zdobieniami, zach. ok . wyd. karton, przewi zane sznureczkiem. 300,-

596. Album zdj  W adys awa Pawlicy. 1929.
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599. Album Tatr. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich.

601. Albumy tatrza skie. Seria I, II i III. Z widokami wg fot. H. Schabenbecka.
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Album widoków tatrza skich, m.in. Baty owiecka Gra , Dolina wistowa, Hala Waksmundzka, Wielki 
Hi czowy Staw. Opublikowany przez Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, dzia aj ce w Krakowie 
od 1885 do 1939 r. Zeszyt oprawiony w ok adziny drewniane z napisem „Zakopane” oraz de-
koracj  z motywem kwiatu szarotki, dziewi si u i kosodrzewiny. Drobne otarcia oprawy, niewielkie 
zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 600. Album Tatr. 16 widoków grawiurowych. Kraków, b.r. [po 1920]. Wydawnictwo 
Salonu Malarzy Polskich, k. [1], tabl. il. 16, 14,5 x 20,5 cm, opr. wyd. karton z z oc. 
tyt., przewi zany sznureczkiem. 150,-
Album z 16 widokami Zakopanego i Tatr, w tym tak e miejsca i scenki rzadziej ukazywane, m.in.: 
Zakopane – Park Klimatyczny (obecnie Miejski), wesele góralskie, kobziarz w Dolinie Str yskiej. 
Drobne uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

 601. Album Tatr. Seria I. 16 heljotypowych zdj  wed ug art. fotogr. Henryka Schaben-
becka. Seria II. Artystyczne zdj cia heliotypowe. Seria III. 16 artystycznych plansz 
heljotypowych. Wszystkie: Kraków, b.r. (okres mi dzywojenny). Wydawnictwo Sa-
lonu Malarzy Polskich, k. [1], tabl. il. 16, 15 x 21 cm, opr. wyd. karton przewi zany 
sznureczkiem. 360,-
Seria trzech albumów z widokami Tatr i Zakopanego, wydawanych w okresie mi dzywojennym przez 
Salon Malarzy w Krakowie. W zeszycie I znalaz y si  heliotypie wed ug fotogra  i Henryka Schaben-
becka (1886-1939), uznawanego za jednego z najwybitniejszych fotografów górskich swojej epoki, 
operatora  lmowego, samorz dowca zwi zanego z Zakopanem, w a ciciela pierwszego zak adu 
fotogra  cznego na Podhalu. Albumy zawieraj  widoki szczytów, dolin i jezior tatrza skich, schro-
nisk (wzniesionego w a nie Murowa ca, schroniska Towarzystwa Tatrza skiego nad Morskim Okiem), 
a tak e Zakopanego (Krupówki zim , Park Klimatyczny, zawody narciarskie). Uszkodzenia opraw 
(zw aszcza serii III), drobne zabrudzenia (g ównie kart pocz tkowych i ko cowych), poza tym stan dobry.
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KSI KI. ALBUMY

 602. Bannerth Florian. Die Heilquellen zu Landeck in der Grafschaft Glatz. Breslau 
(Wroc aw) 1838. Verlag von Grass, Barth & Comp., s. [2], VI, 310, [2], tabela rozk ., 
tabl. ryc. 3 (litogra  e), 21,5 cm, opr. pó niejsza pp . 600,-
Rozprawa Floriana Nepomuka Petera Bannertha (1807-1861), w latach 1838-1861 lekarza zdrojowe-
go, autora trzech ksi ek po wi conych uzdrowisku. W cz ci pierwszej autor opisuje histori  L dka 
Zdroju oraz wspó czesne autorowi udogodnienia dla kuracjuszy. Cz  druga po wi cona zosta a 
przyrodzie, trzecia – leczniczym w a ciwo ciom tutejszych róde . Na rozk adanej tablicy pomieszczono 
wyniki chemicznej analizy trzech g ównych róde . Na rycinie przedstawienie ród a Marianny, odkry-
tego w 1679 r., obudowanego altan  w 1828 r., nazwanego w 1838 r. na cze  Marianny Ora skiej 
(po II wojnie wiatowej nosi o nazw  D brówki). Piecz tka w asno ciowa na karcie tyt. Na lico oprawy 
naklejona wspó cz. ilustracja. Karta z litogra   nieznacznie przyci ta (bez szkody dla widoku), cha-
rakterystyczne plamki i zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 603. [L dek Zdrój]. Führer durch Bad Landeck i. Schl. und Umgebung. Woerl’s Rei-
sehandbücher. Würzburg, Wien (Wiede ), b.r. (przedmowa 1890). Verlag von Leo 
Woerl, s. 24, [1 – doklejona], [4], mapa (z o .), 15,5 cm, opr. wyd. pap.; oraz:

  Führer durch Bad Landeck i. Schl. und Umgebung. Herausgegeben von Leo 
Woerl. Woerl’s Reisehandbücher. Leipzig (Lipsk), b.r. (przedmowa 1900). Woerl’s 
Reisebücherverlag, s. XVI (inseraty reklamowe), 32, [30 – inseraty reklamowe], 
2 mapy (z o .), 15,5 cm, opr. wyd. pap. 240,-
Dwa ilustrowane przewodniki po L dku Zdroju i okolicach, opracowane i opublikowane przez Leo 
Woerla (1843-1918), niemieckiego wydawc , specjalizuj cego si  w publikacji podr cznych przewod-
ników dla turystów (ponad 600 ksi ek w tej serii z ko ca XIX i pocz tku XX w.). W pozycji 1 wklejona 
mapa uzdrowiska. Pozycja 2, opublikowana ju  po przeniesieniu wydawnictwa do Lipska, obok planu 
miasta zawiera tak e map  l ska, list  rzeczy koniecznych do zabrania w podró  (osobno dla 
m czyzn – np. rewolwer, osobno dla dam – np. zestaw do robótek r cznych) oraz liczne reklamy. 
Ubytki pap. ok adki wydania drugiego, plan miasta luzem, poza tym stan dobry.

 604. Patschovsky Wilhelm. Führer durch Bad Landeck und Umgebungen. Schweidnitz 
( widnica) b.r. [1923]. Verlag von Georg Brieger, s. 88, mapa (rozk .), 15 cm, opr. 
wyd. pap. 120,-
Kieszonkowy przewodnik po L dku Zdroju i okolicach, napisany przez Wilhelma Patschovsky’ego 
(1856-1927), autora licznych i niezmiernie popularnych przewodników sudeckich, gor cego mi o nika 
i propagatora regionu. Na ko cu barwna mapa okolic uzdrowiska z trasami wycieczek. Wydanie 
szóste, opublikowane w serii przewodników widnickiego wydawnictwa Georga Briegera. Drobne 
uszkodzenia ok adek, podpis w asno ciowy na karcie tyt., poza tym stan dobry.

KARKONOSZE. L DEK ZDRÓJ
ZE ZBIORÓW EL BIETY I ANDRZEJA PETRYKOWSKICH
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 605. Winkler Wilhelm. Sudeten  ora. Eine Auswahl charakterischer Gebirgsp  anzen. 
Nach natürlichen Familien unter Berücksichtigung des Linnéschen Systems. Dres-
den (Drezno) 1900. Verlag und Druck von C. Heinrich, s. [4], 190, tabl. ilustr. 50 
(winno by  52), 19 cm, opr. wyd. p . ze zdobieniami na licu i grzbiecie. 400,-
Opracowanie Wilhelma Winklera (na oprawie b dnie inicja  M.), yj cego w latach 1842-1927 nauczy-
ciela ze Szklarskiej Por by. Na 50 tablicach barwne przedstawienia ro lin sudeckich, z opisami po 
niemiecku i acinie, wed ug zdj  z natury J. Ostermaiera (ilustracje wykonane w drezde skim zak a-
dzie Nenke & Ostermeier, wydaj cym liczne albumy z barwnymi widokami Karkonoszy). Dekoracyjna 
oprawa z drezde skiego zak adu Augusta Hermanna Geisslera. Brak dwóch tablic (nr 43 i 52). Wpisy 
w asno ciowe. Otarcia i uszkodzenia oprawy, grzbiet p kni ty, zabrudzenia pocz tkowych kart oraz 
kilku kart z ilustracjami, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 606. [Karkonosze]. Neuestes Album vom Riesengebirge. Dresden (Drezno), b.r. (ko-
niec XIX w.). Druck & Verlag v. Jacobi & Zobel, tabl. ilustr. 28 (fotolitogra  e), 
9,5 x 14,5 cm, leporello, opr. wyd. p . z t ocz. i z oc. 300,-
Albumik zawieraj cy widoki najpi kniejszych miejsc w Karkonoszach, m.in.: panoramy pasm górskich 
(opisane w j zyku niemieckim), miasteczka (Cieplice, Jelenia Góra, Karpacz), pa ace i zamki, hotele 
i schroniska oraz wodospady i osobliwo ci przyrody. Przed widokami portret Ducha Gór – Liczyrzepy 
(Rübezahl). Bogata, t oczona i z ocona dekoracja na przednim licu oprawy. Niewielkie uszkodzenia 
oprawy, ci g o  leporello przerwana, stan widoków dobry.

 607. [L dek Zdrój]. Landeck i. Schl. Landeck (L dek), b.r. Verlag A. Olesch, tabl. il. 
[10] – leporello, 10 x 15 cm, opr. wyd. p . czerwone z tyt. na licu. 200,-

602. F. Bannerth. Uzdrowisko L dek. 1838. 603. L dek Zdrój. Dwa przewodniki. 1890-1900.
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Albumik z widokami znanego kurortu dolno l skiego (panorama miasta, zak ady przyrodolecznicze, 
park zdrojowy). Zdj cia z pocz tku XX w. opublikowane przez wydawnictwo Alfreda Olescha, dzia-
aj cego tak e w okresie mi dzywojennym. Otarcia oprawy, ci g o  leporello przerwana, poza tym 
stan dobry.

 608. [L dek Zdrój] – Panorama uzdrowiska. XIX/XX w. 600,-
Crystoleum; 14 x 29 cm (w wietle oprawy)
Rozleg a panorama dolno l skiego uzdrowiska, z charakterystyczn  kopu  zak adu przyrodoleczni-
czego „Wojciech” (wzniesionego w 1680 r., przebudowanego w XIX w.). Crystoleum – rzadka technika 
gra  czna, stosowana g ównie w latach 1880-1900. Polega a na tym, e fotogra   malowano kilkakrotnie 
oraz cz ciowo wyklejano macic  per ow , a nast pnie przyklejano do szk a. Na odwrocie oprawy 
dedykacja w j zyku niemieckim, dat. 1937 r. Fotogra  a oprawiona w ram  z epoki, z rze bionymi 
li mi d bu (21 x 36 cm). Stan dobry.

 609. [L dek Zdrój] – Zespó  4 widoków miasta i okolic. Ok. 1800-1889 r. 500,- 
1. „Landeck”. Akwaforta; 10,8 x 15,9 (pl. 13,8 x 17,7). Panorama miasta sygnowana na p ycie, ryto-
wana przez Friedricha Gottloba Endlera (1763-1822), gra  ka dzia aj cego we Wroc awiu. Wydana we 
Wroc awiu w latach 1800-1809. Stan dobry. 2. „Bad Landeck”. Drzeworyt; 10 x 15,3 (pl. 11,5 x 18,5).
Niesygnowana, rozleg a panorama miasta, pochodz ca z wydanego w 1889 r. w Dusznikach prze-
wodnika po hrabstwie k odzkim. Stan dobry. Rzadkie. 3. „Die Karpenstein bei Landeck”. Staloryt; 
10,5 x 15,7 (pl. 16 x 23,5). Widok ruin zamku Karpie , jednej z atrakcji L dka Zdroju. Sygnowany 
na p ycie, rytowany przez gra  ka niemieckiego Kaspara Ulricha Hubera (1825-1882) wed ug rysunku 
Theodora Bl tterbauera (1823-1906), l skiego malarza pracuj cego w Legnicy. Stan dobry. 4. „Bad 
Landeck in Schlesien”. Drzeworyt; 9 x 11,8 (na karcie 29 x 21). Sygnowany na klocku, powsta  
w drzeworytni Hugo K seberga i Kaspra Oertela w Lipsku. Rycina na karcie pisma „Die Gartenbaude” 
z 1885 r. Stan dobry.

605. W. Winkler. Ro liny sudeckie. 1900. 606. Widoki Karkonoszy. Koniec XIX w.
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 610. [L dek Zdrój] – Zak ady przyrodolecznicze (dawny Wojskowy Zak ad Kuracyjny). 
Album fotogra  i. Po 1900 r. K. [23] z 44 fotogra  ami (oraz 3 dodatkowe fotogra  e), 
33 cm, opr. wtórna, karton. 400,- 
Album z fotogra  ami ukazuj cymi budynki dawnego Wojskowego Zak adu Kuracyjnego, wzniesione 
oko o 1900 r. dla o nierzy pruskich, rekonwalescentów wojennych – obecnie s  to sanatoria Sta-
nis aw, Adam i Józef. Na zdj ciach anonimowego autora ukazano widok zewn trzny budynków, 
wn trza (sypialnie dla o nierzy i o  cerów, jadalnie, azienki kuracyjne, sale do rehabilitacji), rzuty 
i plany wn trz (rysunki architektoniczne). Poza tym na karty albumu wklejono zdj cia rycin z wido-
kami uzdrowiska od XVIII w., plany miasta oraz fotogra  e innych sanatoriów l deckich. Wszystkie 
zdj cia opisane r cznie w epoce w j zyku niemieckim. Brak karty ze zdj ciami nr 1-2. Album opra-
wiony wspó cze nie przez kolekcjonera w karton z naklejon  na licu ilustracj . Dodatkowo wklejone: 
1. Widok rynku w L dku z okresu mi dzywojennego (fotogra  a o wym. 18 x 23 cm); 2. Panorama 
miasta z ko ca XIX w. (zdj cie sygnowane przez dzia aj cy w L dku zak ad H. Vogla; wym. 10 x 
14 cm, na kartonie  rmowym 11 x 16,5 cm); 3. Kawiarnia Wiede ska Albrechtshalle na prze omie 
XIX/XX w. (zdj cie sygnowane przez zak ad Franza Pietschmanna z Jeleniej Góry; wym. 9,5 x 14 cm, 
na kartonie  rmowym 10,5 x16,5 cm). Karta ze zdj ciami nr 3-4 z ubytkiem pap. (uzupe nionym), 
drobne zabrudzenia i uszkodzenia kart, stan dobry.

UNIKATOWY ZBIÓR POCZTÓWEK

 611. [L dek Zdrój] – Album widoków miasta – ponad 500 pocztówek. Lata 90. XIX w. – 
lata 70. XX w. 7000,-
Pocztówki – fotogra  e czarno-bia e, druki barwne i czarno-bia e, chromolitogra  e, retusze; rednio 
o wym. 9 x 14 cm
Kolekcja pocztówek ukazuj cych dolno l skie uzdrowisko L dek Zdrój, pocz wszy od ok. 1890 r. po 
czasy niemal wspó czesne. Ponad 400 pocztówek pochodzi z okresu, kiedy miasto le a o w granicach 
Niemiec, w tym z lat II wojny wiatowej. Pocztówki w du ej cz ci zapisane, ze skasowanymi znacz-
kami, opatrzone podpisami w j zyku niemieckim. Osobn  grup  stanowi  karty (g ównie z pocz tku 
XX w.), zapisane po polsku, wysy ane z Landeku (jak wówczas nazywano kurort) do miast zaboru 
pruskiego (Gniezno, Pozna , Bydgoszcz – do dzia aczki na rzecz polsko ci Eugenii Czarli skiej). Kartki 

608. Panorama L dka Zdroju. XIX/XX w. Crystoleum.
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zarówno w uk adzie sprzed 1905 r. (z miejscem na korespondencj  obok widoku) oraz w uk adzie 
wspó czesnym. Na uwag  zas uguj  tzw. grüssy, najstarsze, z wieloma mniejszymi widoczkami na 
karcie, wpisanymi np. w skrzyd a motyla lub p atki kwiatu (ponad 40 sztuk). Osobn  grup  stano-
wi  pocztówki publikowane i wysy ane tu  po wojnie (szczególnie z 1947 r.), kiedy wykorzystywano 
starsze, niemieckie widokówki, jedynie zamazuj c stare podpisy i opatruj c piecz tkami polskimi, 
np. publikowane przez Jerzego Ma kowskiego, a tak e reklama hotelu „Ba tyk” Tadeusza Grabow-
skiego (dawny Haus Hohenzollern). Na kartach widoczne najbardziej znane miejsca L dka – Zak ady 
Wojciech i Jerzy, park zdrojowy (z licznymi kuracjuszami), wille i sanatoria, a tak e dworzec, basen 
k pielowy, orkiestra zdrojowa, huta szk a. Wiele kart ukazuje pi kno okolicznej przyrody, panoramy 
górskie oraz rynek miasta. Rzadka kartka z przedstawieniem listonosza, w torbie którego ukrywa si  
leporello z widokami miasta oraz seria opublikowana przez znane wydawnictwo Raphaela Tucka. 
Cz  drug  albumu stanowi  pocztówki z czasów polskich, pocz wszy od lat powojennych po lata 
70. XX w. Do czono tak e trzy notgeldy wydane przez rad  miasta L dek w 1923 r. (milion marek) 
oraz w 1921 r. (25 i 50 fenigów). Piecz tki kolekcjonerskie (na odwrocie wielu pocztówek dopisane 
r cznie informacje o ukazanych miejscach), drobne zabrudzenia i uszkodzenia kraw dzi, poza tym 
stan dobry. Bogaty zbiór widoków pi knego uzdrowiska.

611. Kolekcja ponad 500 pocztówek z widokami L dka Zdroju. XIX/XX w.  
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 612. Chod ko Ignacy. Obrazy litewskie. Serya druga. Tom 3 (z 3). Wilno 1843. Nak a-
dem i drukiem Józefa Zawadzkiego, s. 138, [1], V, 18 cm, opr. karton. 240,-
Zbiór gaw d kresowych Ignacego Chod ki (1794-1861). „Obrazy” maj  cz sto charakter wspomnie-
niowy i oddaj  niezmiernie plastycznie obraz spo eczno ci szlacheckiej na Litwie schy ku epoki sta-
nis awowskiej i pierwszych dziesi cioleci XIX wieku. W serii drugiej wydano trzytomow  powie  
„Brzegi Wilii”, z której oferujemy tom 3 oraz „Ranek przed szlubem[!]”. Z ksi gozbioru dzier a -
skiego Stanis awa awrynowicza (piecz tka). Przetarcia oprawy. Karta tytu owa ze ladami po wy-
ci ciu znaków w asno ciowych (podklejonymi papierem), za ó cenia i przebarwienia papieru, poza 
tym stan dobry. 

 613. Chod ko Ignacy. egota z Milanowa Milanowski (Podania litewskie. Serya druga). 
Wilno 1854. Nak . i druk. Józefa Zawadzkiego, s. 280, 18 cm, opr. z epoki, p sk 
z t ocz. i z oc. 280,-
Powie  Ignacego Chod ki (1794-1861), pisarza i gaw dziarza, który osadza  swoje utwory przede 
wszystkim w scenerii litewskiej. Jak informuje autor w przypisie, pomys  i akcja utworu zosta y oparte 
na historii rodzinnej, któr  Chod ce opowiedzia  „pan Milanowski z Linkowa, by y Deputat Dworza -
stwa Gubernii Wile skiej”. Nieaktualne, XIX-wieczne noty w asno ciowe. Otarcia opr., przebarwienia 
i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 614. Dziennik Wile ski. R. 1829, nr 3: marzec. Druk. A. Marcinkowskiego, s. 73-104; 
153-216; 49-112; 137-168; 65-96, 21,5 cm, opr. wyd. brosz. 180,-
Z ksi gozbioru Czarnowskich z Rossochy (ekslibris). W latach 1825-1830 „Dziennik Wile ski” stanowi  
tytu  g ówny szeregu wyda  tematycznych o niekonsekwentnej numeracji. Niniejszy numer obejmuje 
kolejno: Literatur  Nadobn ; Prawo; Histori  Nauk Przyrodzonych; Nowiny Naukowe (podtytu y na 
pierwszych kartkach sk adek). W ród tekstów m.in.: Galeria obrazów ycia ludzkiego czyli charak-
tery; Uwagi odnosz ce si  do bibliogra  i Statutu Litewskiego oraz rozprawa Teodora Narbutta: 
Sposób strychowania ceg y. Na ok adce spis tre ci. Egzemplarz nieprzyci ty. Zabrudzenia i zagnie-
cenia ok adek. Naderwania i ubytki grzbietu. Niewielkie przebarwienia papieru, nieaktualne piecz tki 
w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 615. Dziennik Wile ski. R. 1829, nr 6: czerwiec. Druk. A. Marcinkowskiego, s. 137-
192; 409-456; 297-376; 153-184, tabl. 3 (miedzioryty rozk .), 21,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 180,-
Z ksi gozbioru Czarnowskich z Rossochy (ekslibris). Niniejszy numer obejmuje kolejno: Literatur  
Nadobn ; Nauki stosowane; Nowiny Naukowe (podtytu y na pierwszych kartkach sk adek). W ród 
tekstów m.in.: Akademie, uniwersytety, towarzystwa i zak ady; Sztuka robienia cukru z buraków 
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(doko czenie) – do artyku u do czone 3 tablice gra  czne. Na ok adce spis tre ci. Egzemplarz nie-
przyci ty. Zabrudzenia i zagniecenia ok adek. Naderwania i ubytki grzbietu. Niewielkie przebarwienia 
papieru, nieaktualne piecz tki w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 616. Firkowicz Szemaja. O Karaimach w Polsce. Troki 1938. Zak ady Gra  czne 
„Znicz”, s. 21, [1], ilustr. w tek cie, 15 cm, opr. wyd. brosz. 90,-
Rozprawa dotycz ca mniejszo ci karaimskiej w Polsce. Zawiera informacje m.in. na temat nazwy, 
wyznania, dogmatów, stosunku do chrze cija stwa i islamu, pochodzenia Karaimów polsko-litewskich, 
osadnictwa pogranicznego, sytuacji Karaimów w Trokach, ucku, Haliczu i Wilnie, j zyka, kultury 
i folkloru karaimskiego. Na ilustracji herb karaimski. Na marginesach kilku kart niewielkie naddarcia, 
poza tym stan dobry. Rzadkie.

 617. Gieysztor Jakub. Pami tniki z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami 
osobistemi prof. Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmow  i przypisami. 
T. 1-2 (w 2 wol.). Wilno 1913. Biblioteka Pami tników. Nak adem Towarzystwa 
Udzia owego „Kurier Litewski”, s. 420, portret 1; 382, portret, ilustr. w tek cie, 
21 cm, jednolita opr. wspó cz., p sk ze z oc., zach. ok . brosz. 600,-
Wydanie 1. Jeden z najwa niejszych pami tników do dziejów powstania styczniowego na Litwie 
oraz okresu przedpowstaniowego, obejmuj cy równie  wspomnienia z zes ania autora na Syberi . 
Jakub Gieysztor (1827-1897), ksi garz, antykwariusz, publicysta, za uczestnictwo w powstaniu skazany 
na 12 lat ci kich robót w Usolu (wróci  z niewoli w 1872 r.). Wa ne ród o historyczne, zawieraj ce 
materia y biogra  czne zaopatrzone w naukowe przypisy. W tomie drugim sk adka ze stronami 282-290 
przestawiona przez introligatora, poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: E. Maliszewski. Bibliogra  a pami tników polskich, poz. 2995; E. Koz owski. Bibliogra  a powstania 
styczniowego, poz. 1460. 

613. I. Chod ko. Podania litewskie.1854. 614. Dziennik Wile ski. 1829.
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 618. Kulczycki Tomasz. Rys historyczny wraz z zbiorem przywilejów Towarzystwa 
Strzelców Lwowskich. Wydany przez..., mieszczanina lwowskiego, cz onka tego  
Towarzystwa. Lwów 1848. Drukiem Piotra Pillera, s. XII, 159, tabl. ryc. 1 (litogra-
 a), 22 cm, opr. z epoki p . z t ocz. 480,-

Banach nie notuje! Historia Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie od XVI wieku do czasów wspó -
czesnych autorowi. Od strony 59 nast puje „Zbiór przywilejów, dekretów i ustaw nadanych uprzywi-
lejowanemu towarzystwu strzelców lwowskich od królów polskich i magistratu lwowskiego pocz wszy 
od roku 1546 do roku 1766”. Na tablicy panorama Lwowa. P ótno oprawy lekko pofa dowane na 
licu, w tek cie miejscami marginalia i podkre lenia o ówkiem, na kartach charakterystyczne za ó cenia, 
poza tym stan dobry. Rzadkie.

 619. Manteu  el Gustaw. Z dziejów starostwa maryenhauzkiego. Odbitka z „Kwar-
talnika Litewskiego”. Wilno-Warszawa-Pozna -Lublin- ód  [1919]. Ksi garnia 
Stowarzyszenia Nauczania Polskiego, s. [29]-38, tabl. ilustr. 1, mapa w tek cie, 
23,5 cm, opr. pó niejsza p ., zach. przednia ok . brosz. 150,-
Opis wed ug ok adki. Historia starostwa Marienhaus w In  antach od XIII wieku, opracowana przez 
Gustawa Manteu   a (1832-1916). W tek cie mapa starostwa, na tablicy widok ruin klasztoru warow-
nego. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 620. Obst Jan. Nasze dwory wiejskie. Odbitka z „Kwartalnika Litewskiego”. Wilno-
-Warszawa-Pozna -Lublin- ód  [1919]. Ksi garnia Stowarzyszenia Nauczania 
Polskiego, s. [95]-124, tabl. ilustr. 5, ilustr. w tek cie, 23,5 cm, opr. pó niejsza p ., 
zach. przednia ok . brosz. 150,-

617. J. Gieysztor. Pami tniki. 1913. 618. Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie. 1848.
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Opis wed ug ok adki. Interesuj co napisany szkic na temat wiejskich dworków szlacheckich na Kresach. 
Ilustracje (w tym fotogra  e Jana Bu haka) ukazuj : dworek wiejski w In  antach, dwór w Ostaszynie, 
dwór w Rajcy, dwór w Rusinowicach Uniechowskich i dwór w Johaniszkielach, dawnej siedzibie 
Karpiów. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

 621. Vincenz Stanis aw. Na wysokiej po oninie. Obrazy, dumy i gaw dy z Wierchowiny 
Huculskiej. Warszawa 1936. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, s. 719, [1], 23 cm, 
opr. z epoki p . ze z oc. napisem na grzbiecie. 360,-
Wydanie 1. Jedna z najwa niejszych publikacji dotycz cych Huculszczyzny w literaturze polskiej. 
Dzie o ycia Stanis awa Vincenza (1888-1971), prozaika, eseisty, znawcy Huculszczyzny i Pokucia. 
Oferowany tom – „Prawda starowieku” – stanowi pierwsz  cz  trylogii po wi conej Huculszczy nie 
(pozosta e tomy ukaza y si  w Londynie w latach 1970-1979). Autor odtwarza kultur  Karpat Wschod-
nich z jej zwyczajami i obrz dami, charakteryzuje podania, pie ni, wierzenia, postaci rzeczywiste 
i legendarne, przypowie ci, eseje etnologiczne z obszaru Huculszczyzny. Na ko cu przegl d literatury 
huculskiej i s owniczek huculski. Zaplamienia ok adki, brak karty przedtytu owej, na karcie tytu owej 
podpis w asno ciowy, poza tym stan dobry.

 622. Woyni owicz Edward. Wspomnienia 1847-1928. Cz  pierwsza. Wyda , wst -
pem i przypisami opatrzy  Janusz Iwaszkiewicz. Nak adem Komitetu uczczenia 
.p. Edwarda Woyni owicza. Wilno 1931. Druk Józefa Zawadzkiego. Sk ad g ówny 

w Ksi garni Józefa Zawadzkiego, s. XXIV, 365, [3], tabl. ilustr. 8 (z 9 ilustracjami), 
24 cm, oryg. ok . brosz. 300,-
Wydanie 1. Tom wspomnie  Edwarda Woyni owicza (1847-1928), ziemianina, dzia acza spo eczno-
-gospodarczego na Kresach Wschodnich, pos a do Dumy, prezesa Towarzystwa Rolniczego w Mi sku. 
Tom opisuje wydarzenia do 1920 roku. Cz  druga, w formie dziennika za lata 1921-1928, zosta a 
wydana dopiero w 2016 roku. Ok adka broszurowa projektu Ferdynanda Ruszczyca z ukorono-
wanym polskim Or em i litewsk  Pogoni . Egzemplarz nieobci ty. Stan dobry.

620. J. Obst. Nasze dwory wiejskie. 1919. 621. S. Vincenz. Na wysokiej po oninie. 1936. Wyd. 1.
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 623. Zubrzycki Jan Sas. Zabytki miasta Lwowa (z 77 rysunkami). W rocznic  dzie-
si ciolecia Polski. Lwów 1928. Nak adem Autora, s. 147, ilustr. w tek cie, 23 cm, 
opr. pó niejsza p .  180,-
Odbitka z „Czasopisma Technicznego”. Bogato ilustrowana monogra  a charakteryzuj ca zabytki Lwowa 
( wieckie i sakralne), opracowana przez Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), architekta, konserwa-
tora sztuki, profesora Politechniki Lwowskiej, autora licznych prac o polskim stylu narodowym. Brak 
karty przedtytu owej, liczne marginalia i podkre lenia o ówkiem, zaplamienia ostatniej strony, poza 
tym stan dobry.

 624. [ ydzi we Lwowie]. Sprawozdanie Kuratorjum Opieki nad Zabytkami Sztuki y-
dowskiej przy ydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie. [Lwów 1928]. Zak ady 
Gra  czne Ignacego Jaegera, s. III, [1], 28, ilustr. w tek cie, 24 cm, oryg. ok . 
brosz. 150,-
Z ksi gozbioru Jaros awa Doli skiego (ekslibris). Tytu  i tekst równolegle w j zyku polskim i hebrajskim. 
Druk biblio  lski przygotowany dla uczestników III Zjazdu Biblio  lów i I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich 
we Lwowie w maju 1928 roku (egz. nr 187). Uk ad gra  czny Henryka Munda. Stan bardzo dobry.

 625. [Galicja – Lwów]. Trzy karty ywno ciowe. 1916-1917 r. Druki na papierach 
barwnych, o wym. 22 x 14,5 cm oraz 11 x 15,5 cm (dwie sztuki). 120,-
Trzy kartki ywno ciowe z okresu I wojny wiatowej: na ziemniaki (ze zbioru 1917 r.), cukier i kaw  
(z wrze nia – pa dziernika 1916 r.). Podpisane w druku przez C. K. Galicyjskie Namiestnictwo, na 
jednej piecz tka Zarz du Gminy Lwów. Zachowane wszystkie kupony. Na odwrocie jednej karty notatki 
o ówkiem. Stan dobry.

 626. [Galicja – Lwów]. Cztery karty ywno ciowe. 1917-1918 r. Druki na papierach 
barwnych, o wym. 12 x 23 cm, z piecz tkami: Zarz d gminy Lwów. 200,-

622. E. Woyni owicz. Wspomnienia. 1931. 623. J. Sas-Zubrzycki. Zabytki Lwowa. 1928.
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Cztery kartki ywno ciowe z ko ca I wojny wiatowej: na t uszcze surowe, produkty t uszczowe i oleje 
jadalne (teksty równolegle w j zyku polskim i rosyjskim, podpisane przez C. K. Galicyjskie Namiest-
nictwo). Obejmuj  okres od listopada 1917 r. do lipca 1918 r. Na dwóch piecz tki Zarz du Gminy 
Lwów, zachowane wszystkie kupony. Na odwrocie jednej karty zapisany o ówkiem adres lwowski, na 
drugiej maszynopis: Uchwa a Rady Miasta Nowego S cza (dotyczy rodziny Merha), dat. Nowy S cz 
29 marca 1919 r. Stan dobry.

VARSAVIANA

 627. Go licki Stanis aw. Pami tnik teatrów warszawskich za rok 1870. Rocznik 
pierwszy. Warszawa 1871. W Drukarni Teatrów Warszawskich, s. [4], 179, [1], III, 
[2], plany 2 (rozk .), 15,5 cm, oryg. ok . brosz. 180,-
Zawiera szczegó owy wykaz spektakli teatralnych w Warszawie z podaniem dat i pe nej obsady 
aktorskiej, spis koncertów i widowisk dawanych w Warszawie poza obr bem teatrów, a tak e „krótk  
wiadomo  o gmachu teatralnym”. Na ko cu dwa rozk adane plany: Rozk ad miejsc numerowanych 
w Teatrze Wielkim oraz Rozk ad miejsc numerowanych w Teatrze Rozmaito ci. Niewielkie naddarcia 
ok adki, poza tym stan dobry. Rzadkie. 

 628. Grodecki Pawe . Sokolstwo warszawskie w czasie Wielkiej Wojny. Wspomnienia 
osobiste. Warszawa 1936. Zak ady Gra  czne „Drukprasa”, s. 16, 22,5 cm, oryg. 
ok . brosz. 90,-
Charakterystyka dzia alno ci Sokolstwa warszawskiego w okresie od wybuchu pierwszej wojny wia-
towej do rozbrajania Niemców na ulicach Warszawy 11 listopada 1918 roku. Stan dobry. Rzadkie.

 629. Hoesick Ferdynand. Warszawa. Lu ne kartki z przesz o ci syreniego grodu. 
Pozna -Warszawa 1920. Nak . i druk Ksi garni w. Wojciecha, s. 428, 19,5 cm, 
opr. z epoki p . z t ocz., brzegi kart barwione. 120,-
Szkice historyczno-obyczajowe z ycia Warszawy XIX w., m.in. o: Chopinie, Elsnerze, pobycie cesarza 
Napoleona w Warszawie, ods oni ciu pomnika Mickiewicza, o dniu codziennym mieszka ców Warsza-
wy w felietonach Sienkiewicza, a tak e o lizgawce w azienkach. Ferdynand Hoesick (1867-1941),

626. Kartki ywno ciowe. Lwów. 1917-1918.
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ksi garz i wydawca, pisarz, historyk literatury. Niewielkie przebarwienia oprawy, miejscami charakte-
rystyczne za ó cenia. Nieaktualny podpis w asno ciowy. Stan dobry.

 630. Jezierski Edmund. Przewodnik po Warszawie. Warszawa b.r. (ok. 1920). Nak a-
dem Ksi garni M. Ostaszewskiej i S-ki, s. [6], 148, 48 (inseraty), [2], plan (rozk ., 
kolor.), 17,5 cm, opr. wspó cz., p sk. 120,-
Jeden z pierwszych przewodników po niepodleg ej Warszawie. Zawiera m.in. dzieje miasta, spis 
ulic i gmachów, dzia  adresowo-informacyjny. Liczne og oszenia  rm i sklepów warszawskich. Auto-
rem przewodnika jest Edmund Krüger (pseud. Jezierski) (1881-1935), pisarz i drukarz warszawski. 
Zagniecenia i defekty kraw dzi cz ci k., miejscami zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 631. Kanclerz Feliks. Przewodnik po Warszawie. Warszawa 1952. Spó dzielczy 
Instytut Wydawniczy „Kraj”, s. 96, liczne plany i ilustracje w tek cie, 17 cm, opr. 
wyd. karton. 40,-
Utrzymany w duchu stalinowskim przewodnik po Warszawie. W tek cie liczne odniesienia do 
z ych czasów przedwojennych – kapitalistycznych („pe ne niemal zaniedbanie potrzeb ycia miliona 
mieszka ców”; oliborski WSM wzniesiony dzi ki Boles awowi Bierutowi) oraz opis zniszcze  do-
konanych podczas Powstania Warszawskiego (wywo anego decyzj  „reakcyjnego dowództwa AK”). 
W tre ci równie  omówienie planu odbudowy stolicy wed ug Bieruta. Przewodnik napisany przez Feliksa 
Kanclerza (ok. 1908-1969), architekta, konserwatora zabytków, absolwenta warszawskiej Politechniki, 
dzia acza PTTK. Ok adka projektu Czes awa Borowczyka (1912-1995). Piecz tka w asno ciowa, 
drobne uszkodzenia ok ., poza tym stan dobry.

 632. Kolce. Tygodnik Humorystyczno-Satyryczny Ilustrowany. Wydawca i redaktor 
A. Pajewski. Rok XXV. Nr 1-26, 29, 31-32, 35, 37-52 (numer 43 podwójnie, numery 

627. S. Go licki. Teatry warszawskie za rok 1870. 630. E. Jezierski. Przewodnik. 1920.
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50-51 niekompletne). Warszawa, 5 stycznia – 29 grudnia 1895 r.; ka dy numer 
s. 12, 34 cm, opr. z epoki p sk ze z oc. 500,-
Niemal kompletny rocznik tygodnika „Kolce”, g ównego konkurenta „Muchy”, ukazuj cego si  w Warsza-
wie w latach 1871-1914 z inicjatywy Mieczys awa Dzikowskiego (1837-1900), literata i publicysty. Pismo 
mia o ambicje literackie, poza tekstami artobliwymi, najcz ciej o tematyce obyczajowej, publikowa o 
felietony, powie ci w odcinkach (tak e przek ady), wiersze. Wyró nia o si  tak e poziomem ilustracji 
(w tym drzeworytów i litogra  i), autorstwa tak znakomitych artystów jak Franciszek Kostrzew-
ski. W tre ci wiele odniesie  do wydarze  warszawskich, obyczajowo ci i ycia w mie cie w ko cu 
XIX w., a tak e reklam  rm warszawskich. Oferowany rocznik ukazywa  si  pod redakcj  Aleksandra 
Pajewskiego, drukarza i nak adcy, zes a ca za wykonywanie druków powsta czych, od ok. 1871 r. 
w a ciciela s ynnej drukarni popijarskiej (najstarszej w Warszawie). Oprawa z epoki w p sk, grzbiet 
5-polowy, ze z oc. tyt. Brak numerów: 27, 28, 30, 33, 34, 36. Numery 50 i 51 niekompletne. Piecz tka 
w asno ciowa. Otarcia i uszkodzenia oprawy, wewn trz drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

 633. [Kolce]. Warszawianka. Kalendarz „Kolców” na 1882 rok; na rok 1883; na 
rok 1884; na rok 1885; na rok 1886; na rok 1887. Warszawa, nak ad i druk 
A. Pajewskiego, s. 62; 64; 72; 80; 88; 90, 19 cm, wspó opr. pp . 400,-
Sze  kolejnych kalendarzy „Kolców”, ilustrowanego tygodnika satyrycznego, ukazuj cego si  w War-
szawie w latach 1871-1914. Pismo za o one przez Mieczys awa Dzikowskiego (1837-1900), pisarza 
i dziennikarza, wyró nia o si  poziomem tekstów oraz starann  opraw  gra  czn . Niemal na co drugiej 
stronie kalendarzy ca ostronicowe artobliwe scenki, opatrzone krótkim tekstem, cz sto autorstwa 
Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911), bardzo popularnego malarza i ilustratora warszawskiego. 
Z pismem wspó pracowali tak e: Franciszek Lanci, W adys aw Szymanowski, Ludwik Nawojewski, 
W adys aw Sandecki, Ludomir Ilnicz-Zeydler, Zygmunt S kowski, Leon Kunicki, Arkadiusz i Stefan 
Mucharscy. Ka dy kalendarz z zachowan , efektown , chromolitografowan  ok adk  z artobli-
wymi przedstawieniami warszawianek – syrenek. Poza cz ci  kalendarzow  wydawnictwa zawie-
raj  krótkie, humorystyczne teksty proz  i wierszem, m.in. z poradami i informacjami warszawskimi 
(np. miejsca godne widzenia w Warszawie to: „Dolina Szwajcarska sta y przytu ek kociej muzyki 

632. Kolce. Tygodnik Humorystyczno-Satyryczny Ilustrowany. 1895.
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przybyszów ze wszystkich kra ców wiata”; „Plac Mokotowski, obszar ziemi zasiany setkami rubli – 
tam e, letni  por , Warszawskie Monte Carlo (Monaco), gdzie odbywaj  si  wiczenia totalizatorskie”). 
Wi ksza cz  artów dotyczy stosunków damsko-m skich, a tak e ycia w ówczesnej Warszawie. 
Oprawa podniszczona, biblioteczna. Piecz tki w asno ciowe, miejscami zapiski, drobne zabrudzenia, 
papier po ó k y, poza tym stan dobry. Ciekawy dokument ycia Warszawy lat 80. XIX w.

 634. Lauterbach Alfred. Warszawa. Z 166 ilustracjami. Warszawa 1925. Instytut 
Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, s. [4], 231, tabl. ilustr. 16, liczne ilustr. w tek cie, 
24 cm, opr. p . z t ocz., zach. ok . brosz. wg proj. Lecha Niemojewskiego.  120,-
Monogra  a Warszawy od czasów redniowiecza do schy ku XIX wieku, ze szczegó owym opisem 
pa aców, w tym m.in. Kazanowskich, Krasi skich, Brühla, Ujazdowskiego i Kazimierzowskiego. Alfred 
Lauterbach (1884-1943), historyk sztuki i konserwator (zamordowany wraz z on  przez Gestapo). 
Zabrudzenia ok . brosz., nieaktualne wpisy w asno ciowe, miejscami za ó cenia papieru, poza tym 
stan dobry.

 635. Przepisy Konsultacyi Adwokatów Przysi g ych przy S dzie Okr gowym 
Warszawskim. [Warszawa 1905]. Druk J. Le niewski i M. Górski, s. 15, [1], 22 cm, 
oryg. arkusz wyd. 150,-
Tytu  i tekst równolegle w j zyku polskim i rosyjskim. Druk podzielony na dwie cz ci: Cel, rodki 
i przedmiot dzia alno ci Konsultacji oraz Sk ad Konsultacji (Cz onkowie; Zarz d; Rada; Ogólne ze-
brania; Nadzór nad Konsultacj ). Stan dobry. Druk nie notowany w zasobach bibliotek polskich. 
Bardzo rzadkie!

 636. Regulamin Towarzystwa Prawniczego w Warszawie. [Warszawa ok. 1907]. 
B.w., s. 8, 22 cm, arkusz wyd. 150,-
Regulamin podzielony na nast puj ce dzia y: Zgromadzenie walne; Rada; Sekcje; Posiedzenia Zjed-
noczonych Sekcji; Komisje Naukowe; Komisja Biblioteczna; Komisja Rewizyjna. Stan dobry. Druk 
notowany jedynie w zbiorach Biblioteki Narodowej. Bardzo rzadkie!

633. Kalendarze Kolców na lata 1882-1887. 635. Adwokaci przy S dzie Warszawskim. 1905.
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 637. [Warszawa]. Album Warszawy (tytu  tak e w j zyku rosyjskim). Warszawa, b.r. 
[przed 1900]. Wydanie i w asno  Sk adu Rycin Karola Sommer, k. [24] – leporello, 
10 x 15 cm, opr. wyd. p . z t ocz. i z oc. tyt. na licu. 260,-
Album zawieraj cy 25 czarno-bia ych widoków Warszawy z II po owy XIX w., m.in.: panorama od strony 
Pragi, most Kierbedzia, Zamek Królewski, Ratusz, Ogród Saski, Trakt Królewski, azienki, cerkiew 
na Pradze, Nowa Synagoga, a tak e Uniwersytet (Pa ac Kazimierzowski, bez otwartej w 1894 r. 
biblioteki). Ka dy widok opisany po francusku, niemiecku, rosyjsku i polsku. Albumik wydany przez 
Karola Sommera, prowadz cego w Warszawie przy ul. Miodowej 4 od lat 70. XIX w. do ok. 1914 r. 
sk ad rycin i wydawnictwo (wydaj ce g ównie warszawskie pocztówki w technice fototypii). Reprodukcje 
litogra  i wykonane przez Johanna Louisa Glasera w Lipsku – wydawnictwo dzia aj ce w latach 1881-
1915. Drobne zabrudzenia oprawy, blok odchodzi od oprawy, przerwana ci g o  leporello, niewielkie 
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Lejko, Warszawa zapomniana, Warszawa 1994, s. 69, poz. 7 (sk adanka z 20 ilustracji)

 638. [Warszawa]. Album 46 widoków miasta. B.m. (Warszawa?), b.r. (pocz tek XX w.). 
B. Wierzbicki i S-ka, k. 46, 11 x 16,5 cm, bez opr. 150,-
Albumik 46 widoków Warszawy z pocz tku XX w. W ród ukazanych miejsc m.in.: ratusz,  lharmonia, 
azienki, Ogród Saski, Park Ujazdowski, Pa ac Brühla, gie da, Uniwersytet i Politechnika, Izba S dowa 

(Pa ac Krasi skich), s d okr gowy (Pa ac Paca), kasa gubernialna (na Placu Bakowym), teatry: No-
wo ci i Letni, cerkiew Pu ku Litewskiego (na obecnym placu Na Rozdro u), synagoga na T omackiem 
i cyrk na Dynasach. Wszystkie widoki opisane w j zyku polskim, sygnowane przez Zak ady Gra  czne 
Boles awa Wierzbickiego (by  to pierwszy w Królestwie Polskim zak ad fotochemigra  czny, produkuj cy 
wielkie ilo ci kart pocztowych). Brak ok adek, zabrudzenia i drobne uszkodzenia, na ostatniej karcie 
zapiski w j zyku rosyjskim.

 639. Wasilewski Zygmunt. Pomnik Mickiewicza w Warszawie 1897-1898. Warszawa 
1899. Nak adem Komitetu Budowy Pomnika. Sk ad G ówny w Ksi garni Gebeth-
nera i Wol  a, s. 131, liczne ilustracje, 24,5 cm, opr. pp .  90,-

637. Album 25 widoków Warszawy. 1900.
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Szczegó owa kronika przygotowa  i obchodów setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, z kulmina-
cyjnym momentem ods oni cia pomnika Wieszcza na Krakowskim Przedmie ciu w Warszawie w 1898 
roku. Wskutek odezwy zamieszczonej w „Gazecie Radomskiej”, nast pnie felietonu w warszawskim 
„G osie” wybuch  powszechny zapa  do realizacji idei uczczenia wielkiej rocznicy wystawieniem pomnika 
poety. Na czele Spo ecznego Komitetu Budowy stan  ksi  Micha  Radziwi , ale dusz  przedsi -
wzi cia by  Henryk Sienkiewicz. Przetarcia oprawy. Niewielkie przebarwienia papieru, nieaktualne 
piecz tki w asno ciowe. Stan dobry.

 640. [Wy cigi konne w Warszawie]. Warszawskija skaczki 1886 goda. Wies siezon. 
Moskwa 1886. Izdanije A. J. Iwanowa, Tipogra  ja W. A. Prosina, s. 23, 17,5 cm, 
opr. wyd. brosz. 300,-
Broszura opisuj ca wy cigi konne, które odby y si  w Warszawie w maju i czerwcu 1886 roku. Szcze-
gó owo omówiono ka d  gonitw , podaj c obok imiona zwyci skich koni, list  startuj cych rumaków 
i nazwiska ich w a cicieli, wysoko  ufundowanych nagród, a tak e stawki totalizatora sportowego 
(najwi cej wyp acono, za 1 rubla 7 rubli, za konia Little Witt, którego w a cicielem by  W. Poklewski-
-Kozie ). Najwi ksze nagrody  nansowe zdobyli: hr. L. Krasi ski, L. Grabowski, E. Reszke 
i A. Wotowski, ks. S. Lubomirski i hr. A. Potocki. Zabrudzenia ok adek, drobne zaplamienie na 
jednej stronie, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 641. [Mazowszanie] – „Mazury”. Lit. J. N. Lewicki. 1838-1841 r. 460,-
Litogra  a r cznie kolorowana w epoce; 23 x 19 (w wietle oprawy)
Dekoracyjna litogra  a ukazuj ca ch opów z okolic Warszawy (rodowitych mieszka ców Mazowsza, 
dawniej nazywanych Mazurami), autorstwa Jana Nepomucena Lewickiego (1795-1871), rysownika, 
litografa, fotografa, po powstaniu listopadowym dzia aj cego na emigracji. Rycina pochodzi z jednego 
z najwa niejszych ilustrowanych wydawnictw emigracyjnych XIX w. – „Les costumes du peuple polo-
nais”, z tekstem Leona Zienkowicza. Dobrze zachowane, mocne kolory. Równomierne za ó cenie 
pap., poza tym stan dobry, oprawiona w ramk  37 x 32,5 cm (uszkodzenia ramki). 

 642. [Warszawa – cukiernia „Victor”] – Serwetka z dekoracj  tatrza sk . Lit. K. Thies. 
XIX/XX w. 150,-

638. Album 46 widoków Warszawy. Pocz tek XX w.
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Litogra  a na bibu ce; 23 x 24 cm
Reklama warszawskiej cukierni „Victor”, mieszcz cej si  na rogu ulicy Koszykowej i Alei Ujazdowskich. 
Dekoracja z prze omu XIX i XX w., utworzona z modnych ówcze nie motywów tatrza skich (pejza , 
góral, szarotki). Serwetka wykonana w warszawskim zak adzie Konstantego Thiesa, jednym z naj-
wi kszych w ówczesnej Warszawie w bran y papierniczej (pó niej przesz a w r ce Straszewiczów). 
Firma ta wykonywa a luksusowe pude ka do czekoladek, ozdobne torebki, serwetki pod torty. Serwetka 
oprawiona w ram  32 x 30,5 cm, z zasuszon  szarotk . Uszkodzenia i ubytki pap., zabrudzenia. 
Rzadka pami tka warszawska.

 643. [Warszawa] – Dwie kartki ywno ciowe. 1916 r. Druki o wym. 20 x 16,5 cm oraz 
10,5 x 17,8 cm. 120,-
Dwie kartki ywno ciowe z okresu okupacji Warszawy przez Niemców, po wycofaniu si  wojsk ro-
syjskich w sierpniu 1915 r. Kartki z zachowanymi wszystkimi kuponami, na karcie wi kszej odr czny 
podpis rz dcy domu oraz piecz  Komisji Rozdzia u Artyku ów ywno ciowych za Kartkami dla War-
szawy i Przedmie  (Okr g XXVI). Kartka wi ksza, dwustronna, z 22 kuponami, wa na od 12.VI. do 
9.VII.1916 r., wydana przez Sekcj  ywno ciow  Zarz du Sto ecznego m. Warszawy. Kartka mniej-
sza, na chleb, m k  i cukier, wa na od 24.I. do 6.II.1916 r. (tekst równoleg y po polsku i niemiecku), 
z wizerunkiem ko cio a w. Aleksandra na Placu Trzech Krzy y. Stan dobry.

 644. [Warszawa] – Trzy kartki zaopatrzeniowe. 1919-1920 r. Druki na papierach 
barwnych o wym. 26,5 x 22 cm, 9 x 14,5 cm oraz 7 x 13,5 cm. 150,-
Trzy kartki z pierwszych lat niepodleg o ci, z okresu wojny polsko-bolszewickiej (od marca 1919 do 
maja 1920 r.). Karta najwi ksza to karta opa owa wydana przez Wydzia  Zaopatrywania Magistratu 
M. St. Warszawy, z piecz tk  Okr gu XI, wydana na sezon letni i zimowy (po 12 kuponów na ka dy). 
Karta z marca – kwietnia 1919 r. na cukier, ziemniaki i chleb, z piecz tk  Wydzia u Zaopatrzenia. 
Karta z kwietnia – maja 1920 r. na cukier, smalec, m k , chleb, ziemniaki, ozdobiona motywami pa-
triotycznymi (Orze , Syrenka, wizerunki Jana III Sobieskiego, Miko aja Kopernika, Adama Mickiewicza, 
Zygmunta III Wazy). Drobne zabrudzenia, stan dobry.

640. Wy cigi konne w Warszawie. 1886. 642. Reklama warszawskiej cukierni Victor. XIX/XX w.
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 645. Borkowski Janusz. St pkowski Stefan. 12.000 mil morskich na „Darze Pomo-
rza”. Warszawa 1935. Wydawnictwo „Zorza”, s. 63, [1], ilustr. w tek cie, 20 cm, 
oryg. ok . brosz. 60,-
Relacja z 6-miesi cznego rejsu szkoleniowego do Brazylii uczniów Szko y Morskiej w Gdyni, jednego 
z pierwszych odbytych na statku szkolnym „Dar Pomorza”. Stan bardzo dobry.

 646. Dost p do morza. Zagadnienie pomorskie. Wspólnota ba tycka. IV sprawozdanie 
Dyrekcji I. B. przed o one komisjom naukowym i walnemu zgromadzeniu w dniach 
21-22 czerwca 1935 r. Toru  1936. Wydawnictwa Instytutu Ba tyckiego, s. 239, 
24,5 cm, oryg. ok . brosz. 80,-
Zeszyt sprawozdawczy Instytutu Ba tyckiego – stowarzyszenia powo anego celem dokumentowania 
polsko ci Pomorza, badania i popularyzacji historii regionu, a tak e promowania rozwoju gospodarki 
morskiej. Prócz przedstawienia prac i osi gni  poszczególnych komisji Instytutu zamieszczono ca y 
dzia  po wi cony szkolnictwu na Pomorzu, a przede wszystkim tworzeniu tam wy szej uczelni. Stan 
bardzo dobry.

 647. [Gda sk, Sopot – ksi ga adresowa]. Danziger Einwohnerbuch mit allen einge-
meindeten Vororten und Zoppot. Bearbeitet nach amtlichen und privaten Angaben 
sowie eigenen Erhebungen. Danzig (Gda sk) 1942. Verlag A. W. Kafemann, 
s. [20], VIII, 430, [4], IX, 386, [2], 39, [2], 75, [12], 49, 8, reklamy (w ramach 
paginacji), 26 cm, opr. wspó cz. skóra. 600,-
Wielka ksi ga adresowa Gda ska i Sopotu. Ksi ga u o ona alfabetycznie wg nazwisk (cz. I) 
i wg ulic (cz. II). Cz  III to wykaz urz dów, instytucji i siedzib partyjnych, lekarzy, szpitali itp.; 
cz. IV – informator u o ony wed ug zawodów; cz. V to ksi ga adresowa Sopotu u o ona alfabetycznie 

643. Dwie kartki ywno ciowe. 1916.



289MORZE I POMORZE

wg nazwisk i wg ulic. Efektowna oprawa wspó czesna w br zow  skór , grzbiet podzielony zwi zami 
wypuk ymi na pi  pól, w drugim polu tytulatura. Karta tyt. z ubytkami uzupe nionymi pap., poza 
tym stan dobry.

 648. [Gdynia]. Letnie wycieczki morskie 1935 statkiem „Ko ciuszko”. Warszawa 1935. 
Nak adem Polskiego Biura Podró y „Orbis”, s. 24, 20 cm, opr. wyd. brosz. 60,-
Folder reklamuj cy rejsy statkiem SS Ko ciuszko, parowcem od 1930 r. p ywaj cym pod polsk  
bander  (od 1934 r. dla Linii eglugowych Gdynia-Ameryka). Zawiera programy wycieczek m.in. do 
 ordów Norwegii oraz po Morzu Pó nocnym, wraz z cennikiem. Na zdj ciach m.in. wn trza parowca 
oraz sylweta statku na morzu. Barwna ok adka sygnowana „W.S.”. Piecz tki w asno ciowe (Wernera 
Grabe, kolekcjonera z Pucka), drobne zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, stan dobry.

– Pierwszy rejs Batorego –

 649. [Gdynia]. Lista pasa erów wycieczki inauguracyjnej „Szlakiem Po udnia” od 21.IV. 
do 11.V. 1936 r. M/S Batory. Warszawa 1936. Gdynia Ameryka Linie eglugowe 
Sp. Akc. Druk. i Lit. Jan Cotty, s. 17, [2], 23 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Lista pasa erów pierwszego rejsu M/S „Batory”, transatlantyku zbudowanego dla GAL. Rejs odby  
si  na trasie Triest – Dubrownik – Barcelona – Casablanca – Madera – Lizbona – Londyn – Gdynia. 
Folder zawiera sk ad za ogi z kapitanem Eustazym Borkowskim – bohaterem „Szamana morskiego” 
Borchardta oraz list  pasa erów z podaniem zawodu, miejsca zamieszkania i numeru kabiny. W ród 
pasa erów byli m.in. ludzie kultury: Arkady Fiedler, Wac aw J drzejewicz, b. minister W.R. i O.P., 
Wojciech Kossak, Andrzej Strug, Arnold Szyfman, Melchior Wa kowicz, Anna i Monika eromskie 
oraz przedstawiciele arystokracji: Tyszkiewiczowie, Potoccy, ó towscy, Dzieduszyccy. Nowoczesna 
ok adka, sygnowana „Z.G.”. Papier kredowany. Piecz tki w asno ciowe (Wernera Grabe, kolekcjonera 
z Pucka), drobne zabrudzenia, stan dobry.

645. 12.000 mil morskich na Darze Pomorza. 647. Ksi ga adresowa Gda ska i Sopotu. 1942.
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 650. [Gdynia]. Lista pasa erów wycieczki „Drogami Wikingów” SS „Ko ciuszko” 
21.VII.-30.VII.1937. Gdynia, Kopenhaga, Bergen, Edinburg, Gdynia. Gdynia 1937. 
Gdynia – Ameryka Linie eglugowe, Drukarnia Polska w Gdyni, s. 14, [2], 21 cm, 
opr. wyd. brosz. 240,-
Lista pasa erów rejsu SS „Ko ciuszko” pod dowództwem kapitana Edwarda Pacewicza (spis alfabe-
tyczny, z podaniem miejsca zamieszkania i numeru kabiny). Na ko cu has o: „Pracujesz na l dzie – 
odpoczywaj na morzu”. Przed kart  tyt. wklejone czarno-bia e zdj cie o wym. 14 x 9 cm, opisane na 
odwrocie o ówkiem: „p. Osetowski” – Julian Osetowski (1886-1967) z Mi ska Mazowieckiego, prezes 
Zwi zku Kupców, znany w okresie mi dzywojennym ze swego bogactwa oraz dzia alno ci  lantropijnej, 
m.in. w a ciciel stacji benzynowej, sk adu aptecznego i drogerii, wytwórni wód gazowanych. Fotogra  a 
ukazuje Osetowskiego na statku – w rejsie uczestniczy y jego ona Seweryna (asystentka profe-
sora Tatarkiewicza na Wydziale Filozo  i UW) wraz z córkami: Magdalen  i Ew  (pó niejsz  wybitn  
profesor neuropatologii). Na ostatniej karcie wklejony pisany odr cznie list na papeterii z nadrukiem 
SS „Ko ciuszko”, dat. 28.VII.1937 r. „w drodze z Edinburga do Gdyni”, skierowany do Osetowskiego 
przez rodzin . Piecz tka i wpis w asno ciowy (Wernera Grabe, kolekcjonera z Pucka). Zabrudzenia 
oprawy i kilku kart, poza tym stan dobry.

 651. Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich. Rocznik IV. Redaktor Dr Aleksander 
Majkowski, Sopot. Toru  1912. Nak ad „Spó ka Wydawnicza” w Ko cierzynie, 
Administracja w Gda sku, Langenmarkt 13, Druk S. Buszczy skiego, s. [4], 332, 
[2 – reklamy], 22 cm, opr. z epoki, pp . 240,-
Ca y rocznik kaszubskiego czasopisma „Gryf”, powsta ego w 1908 r. z inicjatywy dr. Aleksandra Maj-
kowskiego. Na amach „Gryfa” prostowano fa szywe s dy o Kaszubach, podkre lano konieczno  do-
kumentowania oraz ochrony kultury ludowej Kaszub i ich narzecza. Periodyk ukazywa  si  nieregularnie 

648. Rejsy statkiem SS Ko ciuszko. 1935. 649. Pierwszy rejs „Batorego”. 1936.
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do 1934 r. W tre ci m.in.: rozprawy o historii, etnogra  i i kulturze Kaszub; Bajki kaszubskie; Pie ni 
i poezje. W ród artyku ów: Zniemczona szlachta kaszubska; Niebezpiecze stwo kultury niemieckiej; 
O przysz o  ruchu m odokaszubskiego; Zjazd m odokaszubów; Wzory zdobnictwa w Obozinie. Nie-
znaczne zabrudzenia pap. Stan dobry. Wa ne pismo broni ce polsko ci Kaszubów. 

 652. [Kartuzy]. Jednodniówka. W 50-t  rocznic  istnienia Stowarzyszenia Ochotniczej 
Stra y Po arnej w Kartuzach. Kartuzy 1938. Stow. Ochotn. Stra y Po arnej, s. 28: 
fot., ilustr., 29 cm, oryg. ok . brosz. 70,-
Zawiera histori  miejscowej stra y po arnej od 1888 r., portrety przedstawicieli w adzy lokalnej i stra y 
kartuskiej, spis cz onków, krótk  histori  Kartuz oraz regionalne inseraty i varia. Zabrudzenia ok ., 
miejscami podkre lenia kredk . Stan dobry. 

 653. Kierski Kazimierz. Pomorze polskie. Sprawa t. zw. korytarza. Pozna  1928. Na-
k adem Zwi zku Obrony Kresów Zachodnich. Czcionkami Drukarni Uniwersytetu 
Pozna skiego, s. [6], 79, tabl. ilustr. IX (ilustr., wykresy, 2 mapy rozk .), 23 cm, opr. 
wyd. brosz. 60,-
Ksi ka demaskuj ca metody niemieckiej propagandy, podwa aj cej ustalenia traktatu wersal-
skiego przyznaj ce Polsce dost p do morza. Praca autorstwa Kazimierza Kierskiego (1873-1944), 
pozna skiego prawnika, prezesa Oddzia u Prokuratorii Generalnej, wielkiego spo ecznika, kolekcjonera. 
Swoj  bezcenn , ogromn  kolekcj , w której znajdowa y si  m.in.: r kopisy i dokumenty W adys awa 
okietka, Reya, Kopernika i Skargi, podarowa  Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy. W czasie wojny prze-

wieziono j  do Czerska, gdzie wi ksz  jej cz  wg wiadków zrabowa o Gestapo, które poszukiwa o 
Kierskiego. Autor zmar  w niewyja nionych dot d okoliczno ciach w 1944 r. Wed ug autora Niemcy, 
wykorzystuj c oszczerstwo i fa sz, docieraj  do pacy  stycznych ugrupowaniach socjalistycznych, po-
kazuj c siebie jako naród mi uj cy pokój i nie ywi cy adnych agresywnych zamiarów. Ich celem jest 
tylko u pienie czujno ci spo ecze stw, a skutkiem tych dzia a  wg autora b dzie „rozp tanie nowej 
zawieruchy wojennej”. Postrz pienia i drobne ubytki opr., poza tym stan dobry.

650. Lista pasa erów wycieczki „Drogami 
Wikingów. 1937.

651. Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich. 1912.
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 654. Ksi ga pami tkowa dziesi ciolecia Pomorza. Wyd. staraniem Pomorskiego 
Zwi zku Podo  cerów Rezerwy. Toru  1930. Pomorska Druk. Rolnicza, s. [16], 553,
[1], liczne ilustr., 34 cm, opr. wyd. p . z t ocz. i z oc. na grzbiecie i licu. 240,-
Monumentalna ksi ga pami tkowa Pomorza, wydana pod redakcj  K. Esden-Temskiego, M. Sydo-
wa, T. Janowskiego i in. Dzie o po wi cone odzyskaniu Pomorza, ze szczególnym uwzgl dnieniem roli 
odrodzonego Wojska Polskiego. Znaczna cz  ksi gi dotyczy równie  instytucji polskiej pa stwowo ci 
w województwie pomorskim oraz historii powiatów i miast tych ziem w latach 1920-1930. Naddarcia 
i przetarcia p ótna oprawy, poza tym stan dobry. 

 655. Mantau Reinhold. Heimatkunde der Freien Stadt Danzig. Danzig 1924. Danziger 
Verlags-Gesellschaft m.b.H., s. 94, [1], ilustr. w tek cie, 21 cm, opr. wyd. pp . z tyt. 
na licu. 80,-
Wydanie 1. Historyczne, geogra  czne i gospodarcze opisanie Wolnego Miasta Gda ska z punktu 
widzenia niemieckiej propagandy, uznaj cej ten rejon jako „czysto niemiecki”. Ubytek p . grzbietu, 
lad przek ucia w jednym miejscu ca ej ksi ki (z minimaln  szkod  dla czytelno ci tekstu), poza 

tym stan dobry. 

 656. Marmier Xavier. Un été au bord de la Baltique et de la Mer du Nord. Souvenirs 
de Voyage [...] Paris (Pary ) 1856. Librairie de L. Hachette et Cie, s. [4], III, 351, 
18 cm, opr. z epoki, pp . 180,-
Relacja z podró y odbytej wybrze ami Ba tyku i Morza Pó nocnego przez Xaviera Marmiera (1808-
1892), francuskiego pisarza, t umacza i podró nika. Marmier odwiedzi  kolejno Gda sk, Oliw , 
Malbork, wybrze e pomorskie, Rugi , Hamburg i uj cie Elby. W tek cie liczne wiadomo ci histo-
ryczne oraz obserwacje krajoznawcze. Drobny ubytek k. przedtyt., charakterystyczne za ó cenia. 
Stan ogólny dobry.

654. Ksi ga Pami tkowa Pomorza. 1930. 656. X. Marmier. Podró  po Ba tyku. 1856.
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 657. Pniewski W adys aw. Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855. Ksi ga 
pami tkowa. Gda sk 1933. Towarzystwo Przyjació  Nauki i Sztuki, s. [8], 378, 
[2], portret 1, tabl. ilustr. 1 (dwustronna), liczne ilustr. w tek cie, 24 cm, oryg. ok . 
brosz. 180,-
Ksi ga pami tkowa po wi cona yciu i twórczo ci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855), 
gda skiego duchownego i j zykoznawcy, obro cy polsko ci w zaborze pruskim, pierwszego ba-
dacza Kaszubszczyzny, autora m.in. s ownika polsko-niemieckiego i podr cznika do nauki j zyka 
polskiego. Zawiera m.in.: ywot i dzie a; Korespondencja Mrongowiusza; Postylla Mrongowiusza; 
Gustaw Gizewiusz i jego listy; Nieznany ekslibris Gizewiusza; Starania bernardynów polskich o od-
zyskanie konwentu gda skiego; Bibliogra  a polskich druków gda skich od r. 1800 do r. 1918. 
Egzemplarz nierozci ty. Ok adka i grzbiet z naddarciami i niewielkimi ubytkami, zabrudzona, poza 
tym stan dobry.

REGIONALIA POLSKIE I OBCE

 658. Chojecki Edmund. Wspomnienia z podró y po Krymie. Warszawa 1845. Nak a-
dem autora. W Drukarni Stanis awa Str bskiego, s. 313, 21,5 cm, opr. wspó cz., 
p sk ze z oc. 400,-
Z ksi gozbioru Ludwika Niezabitowskiego (piecz tki). Wspomnienia b d ce efektem podró y na Krym 
w 1843 r., spisane przez Edmunda Chojeckiego (1822-1899), pisarza, publicyst  i podró nika. „S  
dzie em w sensie informacyjnym – interesuj cym, a w sensie artystycznym i stylistycznym wr cz 
znakomitym” (S. Burkot. Polskie podró opisarstwo romantyczne). Stanowi  bogate ród o informa-
cji o Tatarach krymskich i Karaimach oraz zawieraj  liczne polonica. Tom dedykowany w druku 
przez autora ksi nej Jadwidze Lubomirskiej. Brak czterech tablic, na kilku ostatnich kartach lady 
po owadach, na kartach miejscami charakterystyczne za ó cenia, nieaktualne piecz tki w asno ciowe. 
Efektowna oprawa.

658. E. Chojecki. Z podró y po Krymie. 1845. 660. J.-J. Gaume. Rzym podziemny. 1854.
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 659. Fusek Witold. Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, prze-
s dów i zwyczajów. Biecz 1939. Nak adem Witolda Fuska, Drukiem Stanis awa 
Ku niarskiego w Ja le, s. 143, 24 cm, opr. wyd. brosz.  80,-
Praca Witolda Fuska (1885-1941 w Auschwitz), farmaceuty, regionalisty, dzia acza narodowego i in-
struktora harcerskiego. Monogra  a historyczna, artystyczna i etnogra  czna Biecza i okolicy, sporz dzo-
na w oparciu o materia y zebrane w terenie przez harcerzy pod kierownictwem autora, poszerzone 
ród ami historycznymi. Ksi ka odnotowuje legendy i opowie ci ludowe zwi zane z konkretnymi 

miejscami i zabytkami regionu (ko cio ami, klasztorami,  gurami przydro nymi, budowlami miejski-
mi), jak równie  dostarcza rzetelne opisy historyczne tych miejsc. Na wst pie wiersz o Bieczu Marii 
Laskowskiej. Niewielkie postrz pienia i ubytki ok adek, poza tym stan dobry.

 660. Gaume Jean-Joseph. Historya katakumb czyli Rzym podziemny. Warszawa 1854. 
Nak adem J. Glücksberga, s. [4], IV, 410, IV, 22,5 cm, opr. z epoki pp . 180,-
Przewodnik po rzymskich katakumbach, opisanych „pod troistym wzgl dem: historyi, sztuki i religii” (ze 
wst pu). Historia budowy, opisanie poszczególnych katakumb, ich dekoracji, a tak e liczne odniesienia 
do dziejów pierwszych chrze cijan. Praca napisana przez ksi dza Jeana-Josepha Gaume (1802-1897), 
francuskiego teologa i eseist , autora m.in. „Zasad i ca o ci wiary katolickiej”. T umaczenie polskie 
Leona Rogalskiego (1806-1878), historyka i literaturoznawcy. Brak ostatnich 2 kart oraz karty z planem 
katakumb. Wpis z epoki na karcie przedtytu owej. Uszkodzenia oprawy, grzbiet po konserwacji, ubytek 
pap. karty tyt., zabrudzenia (miejscami intensywniejsze). 

 661. [Gniezno]. Ney Karol. ywot B . Jolanty i kronika klasztoru zakonnic . Klary 
w Gnie nie. Ozdobiona czterema obrazkami. U o y  i zebra  Dr. N. [krypt]. Leszno 
i Gniezno 1843. Drukiem i nak adem E. Günthera, s. VII, [1], 138, tabl. ryc. 4 
(litogra  e), 19 cm, opr. z epoki p . 400,-
Banach nie notuje! Biogra  a b ogos awionej Jolanty (ok. 1244-1304), w gierskiej królewny z dynastii 
Arpadów, ksi nej kaliskiej i wielkopolskiej, zakonnicy klasztoru klarysek w Gnie nie. Od strony 70 
nast puje „Kronika klasztoru Zakonnic . Klary w Gnie nie”. Na tablicach podobizna b ogos awionej 
Jolanty oraz trzy widoki klasztoru klarysek w Gnie nie. Otarcia i zaplamienia oprawy, nieaktualne 
piecz tki i zapiski w asno ciowe, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 662. Ho  manowa Klementyna. Opis ró nych okolic Królestwa Polskiego. Tom 1-2 
(w 2 wol.). Z widokiem Pu aw i Krakowa. (Wybór pism K. Ho  manowej. T. 5-6). 
Wroc aw 1833. U Wilhelma Bogumi a Korna, frontispis (akwaforta), s. [6], 299, 
[1], tablic ryc. 1 (staloryt); [6], 321, [2], tablic ryc. 1 (akwaforta); 16,5 cm, opr. 
z epoki p sk (t. 1); 18 cm, opr. wyd. tekt. (t. 2). 460,-
Na k. tyt. podpis i piecz tka Haliny Rutskiej, organizatorki Muzeum w P ocku. Opis podró y po Polsce 
autorstwa Klementyny z Ta skich Ho  manowej (1798-1845), poetki, powie ciopisarki. Wspomnienia 
obejmuj  okolice Warszawy, Lubelskie, Sandomierskie, Kraków i okolice, Nieborów i Arkadi . Ryciny 
przedstawiaj  wi tyni  Sybilli w Pu awach i ko ció  Mariacki w Krakowie. Nieaktualne piecz tki. 
Sp kania i ubytki grzbietu, zabrudzenia opr., zbr zowienia pap., miejscami intensywne. 

 663. [Jas o – Krosno]. Pole gazowe S dkowa – Roztoki – Sobniów (z 10 tablicami). 
Warszawa 1939. Pa stwowy Instytut Geologiczny, s. [2], 11, tabl. 10 (rozk .), 
24 cm, oryg. ok . brosz. 60,-
Charakterystyka pola gazowego po o onego w zachodniej cz ci fa du potockiego (od okolic Jas a 
po okolice Krosna) i plany jego przysz ej eksploatacji dla pozyskiwania gazu ziemnego. Na tablicach 
szczegó owe schematy i pro  le geologiczne. Opracowanie Pa stwowej S u by Geologicznej wydane 
nieca e dwa miesi ce przed wybuchem II wojny wiatowej. Stan dobry.
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 664. [Katowice]. Plan miasta Katowic z aktualnymi nazwami ulic. Katowice [ok. 1933]. 
Agencja Wydaw. i Reklamy, s. [12], plan 51,5 x 69 cm (czarno-bia y, rozk adany), 
13,5 x 18 cm, oryg. ok . brosz. 90,-

662. K. Ho  manowa. Opis ró nych okolic Królestwa Polskiego. 1833.

663. Pole gazowe Jas o-Krosno. 1939.
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Skala 1:12.500. Plan miasta z zaznaczeniem wa niejszych budowli. W cz ci dolnej spis ulic z odnie-
sieniem do planu. Broszura zawiera „Przewodnik po  rmach miasta Katowic”, sk adaj cy si  z 30 in-
seratów katowickich  rm (dodatkowych 8 na planie). Zabrudzenia ok . i podklejenia, plan w bardzo 
dobrym stanie. 

 665. Kraków, jego kultura i sztuka. Z 352 rycinami w tek cie i na osobnych tabli-
cach, tudzie  z oryginalnymi inicja ami (Rocznik Krakowski. Tom VI). Kraków 
1904. Nak adem Towarzystwa Mi o ników Historii i Zabytków Krakowa. Odbito 
w Drukarni „Czasu”, s. [8], 308, [1], tabl. ilustr. 20 (w tym 2 heliograwiury), liczne 
ilustr. w tek cie, 26,5 cm, opr. p sk z t ocz. i z oc. 600,-
Bogato ilustrowany, monogra  czny tom „Rocznika Krakowskiego” po wi cony w ca o ci kulturze i sztu-
ce Krakowa. Zawiera m.in. artyku y: Kultura Krakowa (S. Tomkowicz); Organizacja miejska i cechów 
(A. Chmiel); Historia architektury (F. Kopera); Architektura XIX wieku (Konstanty M. Górski); Historia 
rze by (J. Muczkowski); Historia malarstwa. Przemys  artystyczny i handel (L. Lepszy). W ród ilustracji 
m.in. dwie heliograwiury z przedstawieniem o tarza Wita Stwosza w ko ciele Mariackim. Niewielkie 
przetarcia opr., miejscami przebarwienia pap., poza tym stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

 666. Kubina Teodor. Pod  ag  papiesk  na Daleki Wschód. Listy z podró y na Po-
wszechny Kongres Eucharystyczny w Manili. Potulice 1938. Nak . Seminarium 
Zagranicznego, s. 175, [1], tabl. [10], 18 cm, opr. wyd. brosz.  80,-
Podró  polskich biskupów: Adama Stefana Sapiehy, Teodora Kubiny i Henryka Prze dzieckiego na 
Filipiny przez Morze ródziemne, Kana  Sueski, Bombaj i Singapur oraz powrót przez Szanghaj, 
Hongkong, Kambod , Syjam i Cejlon. Przebarwienia ok adek, poza tym stan dobry.

 667. [Livingstone David]. The life and explorations of David Livingstone, LL.D. Com-
piled from reliable sources. London (Londyn) b.r. [ok. 1885]. Adam & Company, 

665. Kraków, jego kultura i sztuka. 1904. 667. Podró e Davida Livingstone’a. 1885. 
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frontispis (litogra  a), s. 324, tabl. ryc. 5 (litogra  e), mapa rozk . 1, 18,5 cm, 
opr. wyd., p . 180,-
Dzie o biogra  czne, koncentruj ce si  na przedstawieniu podró y i odkry  Davida Livingstone’a (1813-
1873), szkockiego lekarza i misjonarza, podró nika, jednego z najbardziej znanych odkrywców XIX w., 
badacza geogra  i Afryki w dobie, gdy znaczna cz  wn trza kontynentu wci  pozostawa a na 
mapach bia  plam . Praca skompilowana wkrótce po mierci podró nika, doczeka a si  w krótkim 
czasie wielu wyda . Podpis w asno ciowy. Drobne uszkodzenie p . w dolnej partii grzbietu, otarcia, 
poza tym stan bardzo dobry.

 668. [ ód  – getto]. Portret yda. 1941 r. Rysunek (w giel, pastel). Karta pap. o wym. 
26 x 18 cm, oprawiona w ramk  32,5 x 26,5 cm. 400,-
Rysunek – popiersie m czyzny, sygnowany o ówkiem: „Karl Weiss Litzmannstadt 1941”. Getto 
w odzi powsta o jako pierwsze na ziemiach Polski, w kwietniu 1940 r. i istnia o najd u ej (do sierpnia 
1944 r.). Zabrudzenia, miejscami intensywniejsze, poza tym stan dobry.

 669. Mader Friedrich Wilhelm. Samochodem przez Australj . Spolszczy a J. Bohu-
siewiczowa. Warszawa b.r. [1910]. Nak adem M. Arcta i Wieczorów Rodzinnych, 
s. [4], 314, [10], tabl. ilustr. 7, 18 cm, opr. wyd. pp .  90,-
Powie  przygodowo-podró nicza, przedstawiaj ca histori  podró y niemieckiego naukowca przez 
Australi . Autorem by  Friedrich Wilhelm Mader (1886-1945), niemiecki pastor i pisarz, zwany „szwab-
skim Karolem Mayem”. Otarcia opr., blok nieznacznie poluzowany. Stan dobry.

 670. Pol Wincenty. Obrazy z ycia i natury. Serya I-II (Pó nocny Wschód Europy). Kra-
ków 1869-1870 (ok . 1871). Nak . Tow. Przyjació  O wiaty. W drukarni Uniwersytetu 
Jagiello skiego, s. [8], 329, [3], tabl. ryc. 1 (drzeworyt rozk .); [8], 367, mapa 1 
(litogra  a rozk .), tabele 3 (rozk .), 23 cm, opr. brosz. wyd. 400,-

668. yd z ódzkiego getta. 1941. 669. Samochodem przez Australi . 1910.
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Wydanie 1. Zawiera pisma, odczyty i wspomnienia z podró y Wincentego Pola (1807-1872), poety, 
geografa, etnografa i podró nika. W tre ci m.in.: drzeworyt z map  Rugii i wizerunkami tamtejszych 
wykopalisk. Mapka przedstawia bieg Dniestru od Rozwadowa do Okopów w. Trójcy. Opisy dotycz  
Pomorza i po udnia Polski: Beskidów, Karpat i Tatr, a pozosta e teksty po wi cono Dniestrowi (do-
rzecze, kwestie eglugi i jej przeszkód), puszczom mazowieckim. Z ksi gozbioru Lekczy skich w Re-
menowie (wpis Reginy i t ok Czes awa). Egzemplarze nieprzyci te. Zabrudzenia, naddarcia i ubytki 
ok adek. Charakterystyczne za ó cenia papieru. W t. I naddarcie karty (podklejone), niektóre wszywki 
luzem, poza tym stan dobry.

 671. Putek Józef. O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i o wi cimskiej Jerozo-
limie. Szkice z dziejów pogranicza l sko-polskiego. Z 74 ilustracjami (Biblioteka 
Kresów l skich. Tom 1.). Kraków 1938. Drukarnia Przemys owa, s. VIII, 263, 1, 
tabl. ilustr. 74, 23,5 cm, opr. pp .  90,-
Ilustrowana monogra  a regionu l ska O wi cimskiego i Zatorskiego, z okolicami Barwa du i ywca, 
opracowana przez Józefa Putka (1892-1974), prawnika, publicyst , dzia acza ludowego, pos a na 
Sejm II RP. Na kartach dzie a przewijaj  si  rycerze, magnaci, zbójnicy, górale, ydzi i Karaimi. Dzie o 
oparte na materia ach archiwalnych, napisane z pasj  i erudycj . Ekslibris. Niewielkie przebarwienia 
papieru, kilka kart z marginesami wzmocnionymi papierem, poza tym stan dobry.

 672. Rusi ski W adys aw. Osady tzw. „Ol drów” w dawnym woj. pozna skim. (PAU. 
Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, z. 5). Pozna  – Kraków 1939-1947. 
Nak adem Polskiej Akademii Umiej tno ci, s. 160, mapa 1 (rozk .), 26 cm, oryg. 
ok . brosz. 70,-
Rozprawa po wi cona osadnictwu ol derskiemu (przyby ych z Fryzji i Niderlandów kolonistów) na 
terenie województwa pozna skiego w czasie I Rzeczypospolitej. Przedstawiona w 1939 r. jako praca 

671. J. Putek. O zbójnickich zamkach. 1938. 673. Z ksi gozbioru Sapiehów w Krasiczynie. 
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doktorska przez W adys awa Rusi skiego (1911-1986), historyka, badacza dziejów gospodarczych, 
zwi zanego z pozna skimi uczelniami. Drukiem zosta a og oszona dopiero po wojnie, ale na ok ad-
ce i stronie tytu owej nosi równie  dat  obrony i nadania stopnia doktora (1939 r.). Egzemplarz 
nieobci ty i nierozci ty. Stan dobry.

 673. Sapieha Aleksander. Podró  po s owia skich krajach w latach 1802 i 1803. Sanok 
1856. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Nak ad i druk Karola Pollaka, 
s. [2], II, 206; 159-285, 19 cm, opr. pó niejsza, p . 400,-
Z ksi gozbioru Sapiehów w Krasiczynie (piecz tki). Wydanie 2 (wyd. 1 ukaza o si  w 1811 r.). 
Barwna relacja z podró y na Ba kany odbytej, wbrew tytu owi, w latach 1804-1805, spisana przez 
Aleksandra Sapieh  (1773-1812), przyrodnika, w 1812 r. szambelana Napoleona I, cz onka rz du 
tymczasowego na Litwie. Na ko cu oprawiono fragment wydania korespondencji do Lwa Sapiehy. 
Zaplamienia i zabrudzenia opr., miejscami przebarwienia i za ó cenia, nieaktualna piecz tka w asno-
ciowa, poza tym stan dobry.

 674. Stabik Antoni. Wspomnienia z podró y do W och Górnych i Dolnych. Wroc aw 
1867. Nak adem Ksi garni G. P. Aderholza, s. VI, [2], 319, 17,5 cm, opr. z epoki 
pp . ze z oc. napisami na grzbiecie, brzegi kart prószone. 180,-
Wspomnienia z podró y do W och odbytej w 1864 roku, spisane przez ks. Antoniego Stabika (1807-
1887), proboszcza micha kowskiego, poet , autora pierwszego polskiego kalendarza na Górnym l -
sku, wydawanego w Gliwicach w latach 1848-1850. Autor szczegó owo opisuje m.in.: wypraw  do 
Wenecji, Padw , Loreto, zabytki staro ytnego Rzymu, rzymskie ko cio y, pa ace i muzea, zak ady nauk 
i dobroczynno ci. Na ko cu znajduje si  opis wycieczki do Neapolu i Pompei oraz wykaz chronologiczny 
papie y. Niewielkie naddarcia p ótna oprawy, nieaktualne piecz tki w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 675. Szacfajer Walenty. Nowa jeogra  ja powszechna, zawieraj ca opisanie stanu 
politycznego pi ciu cz ci wiata, pod ug ostatnich traktatów i odmian u o ona. 
Wilno 1824. Wyd. J. Zawadzki, s. XVI, 818, [6], 20 cm, opr. p sk.  460,-
Obszerna geogra  a opisowa wiata, m.in.: Królestwa Polskiego (s. 63-97), Królestwa Pruskiego, 
w tym Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza, l ska, Ksi stwa Pozna skiego (s. 283-335), Ame-
ryki (s. 661-729), Australii (s. 730-745). Walenty Szacfajer (ok. 1778-1840), lekarz, t umacz, autor 
podr czników geogra  cznych. Przetarcia oprawy i lady po owadach, niewielkie ubytki szyldziku. 
Charakterystyczne przebarwienia, kilkadziesi t kart z niewielkimi uszkodzeniami marginesów, poza 
tym stan dobry.

– Ryciny –

 676. [Kraków – okolice] – „Krakowiacy. Ubiór wi teczny”. Lit. J. N. Lewicki. 1838-
1841 r.  500,-
Litogra  a kolorowana r cznie; 23 x 19 (w wietle oprawy)
Dekoracyjna gra  ka ukazuj ca ch opów z okolic Krakowa w tradycyjnych strojach wi tecznych. Ry-
cina pochodzi z jednej z najpi kniejszych ksi ek wydanych przez Wielk  Emigracj  – albumu „Les 
costumes du peuple polonais...”, opublikowanego w Pary u, Strasburgu i Lipsku w latach 1838-1841. 
Tekstowi Leona Zienkowicza towarzyszy y ilustracje przygotowane przez Jana Nepomucena Lewickiego 
(1795-1871), czo owego polskiego gra  ka pracuj cego na emigracji. Litogra  a odbita w zak adzie Emila 
Simona w Strasburgu. Stan dobry, oprawiona w ramk  37 x 33 cm (uszkodzenia ramki).

 677. [Kraków – Podgórze] – „Kijacy z Podgórza”. Lit. J. N. Lewicki. 1838-
1841 r. 500,-
Litogra  a kolorowana r cznie; 23 x 19 (w wietle oprawy)
Dekoracyjna gra  ka ukazuj ca kijaka z on  – rze nika zamieszkuj cego w jednej z podkrakowskich 
wsi na prawym brzegu Wis y (nazwa wzi a si  od kija, na którym rze nicy zawieszali po cie 
mi sa). Podgórze to obecnie jedna z dzielnic Krakowa. Rycina pochodzi z albumu „Les costumes 
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du peuple polonais...”, wydanego w Pary u, Strasburgu i Lipsku w latach 1838-1841. Stan dobry, 
oprawiona w ramk  37 x 33 cm (uszkodzenia ramki).

 678. [Sandomierskie] – „Okr ne w Sandomierskiem”. Lit. J. N. Lewicki. 1838-
1841 r. 500,-
Litogra  a kolorowana r cznie; 23 x 19 (w wietle oprawy)
Dekoracyjna gra  ka ukazuj ca tradycyjne do ynki – pochód w o cian po sko czonych niwach, 
do dworu. Na czele idzie przodownica w od wi tnym stroju, z wie cem ze zbo a na g owie (oraz 
przywi zanym kogutem), dalej kapela i e ce. Rycina pochodzi z albumu „Les costumes du peuple 
polonais...”, wydanego w Pary u, Strasburgu i Lipsku w latach 1838-1841. Drobne uszkodzenia (poza 
kompozycj ), poza tym stan dobry, oprawiona w ramk  37 x 33 cm (uszkodzenia ramki).

675. W. Szacfajer. Nowa jeogra  ja. 1824. 676. Krakowiacy. J. N. Lewicki. 1838-1841.
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 679. Banach Andrzej. Polska ksi ka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959. Wydaw-
nictwo Literackie, s. 508, [4], liczne ilustr. w tek cie, 29,5 cm, opr. wspó cz., skóra 
z t ocz. i z oc. 240,- 
Podstawowe kompendium dla kolekcjonera ksi ek ilustrowanych. Bogato ilustrowana, omawiaj ca 
zagadnienia dotycz ce m.in.: romantycznej litogra  i, drzeworytu, najwa niejszych twórców ilustracji, 
poruszaj ca kwestie ilustracji krajobrazu, portretów, rycin tworzonych na emigracji, jak równie  ksi ek 
okresu biedermeieru oraz ilustrowanych ksi ek dla m odzie y. Na ko cu zamieszczono w uk adzie 
chronologicznym licz cy ponad 1000 pozycji spis wa niejszych polskich ksi ek i czasopism ilustro-
wanych oraz  rm wydawniczych i drukarskich omawianego okresu. Niewielkie naderwanie ostatniej 
karty, podklejone, podkre lenia o ówkiem, poza tym stan bardzo dobry.

– Florencka O  cyna Tyszkiewiczów –

 680. Cennini Cennino. Rzecz o malarstwie. Florencja A.D. MCMXXXIII (1933). O  cyna 
Tyszkiewiczów, s. XV, 120, [6], 24,5 cm, opr. p . 600,-
Dziewi tnasta publikacja O  cyny Florenckiej. Traktat o malarstwie autorstwa w oskiego malarza Cen-
nino Cenniniego (1370-1440), stanowi cy bogate ród o informacji o technikach warsztatowych wcze-
snego w oskiego renesansu, uznawany za praktyczny podr cznik malarstwa. Przek ad dokonany przez 
Samuela Tyszkiewicza przy wspó pracy Jana Zamoyskiego. Odbito w nak adzie 300 egz., oferowany 
nosi nr 185 i pochodzi z drugiej puli, pozbawionej iluminatury i ilustracji, oryginalnie oprawionej broszu-
rowo. Tekst z o ono czcionk  inkunabula, antykw  i kursyw  i odbito r cznie na papierze czerpanym 
ze znakiem wodnym o  cyny. Minimalne zabrudzenia ok ., poza tym stan bardzo dobry.

 681. Fangor. Prace na papierze w kolorze. Works on paper in color. Koncepcja i uk ad 
albumu Wojciech Fangor. Teksty Stefan Szyd owski. Warszawa 2007. Fundacja 
Polskiej Sztuki Nowoczesnej, k. [3], [108 – ilustracje barwne], 28,5 x 30,5 cm, opr. 
wyd. twarda. 1500,-
Album wydany w nak adzie 300 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 298, z odr cznym 
podpisem artysty. Towarzyszy  wystawie „Wojciech Fangor. Prace na papierze w kolorze z lat 1948-
2006”, w warszawskiej Galerii aTAK w 2007 r. Zawiera 295 kolorowych ilustracji, ukazuj cych prace 
Wojciecha Fangora (1922-2015), malarza, rysownika, rze biarza, wspó twórcy polskiej szko y plakatu. 
Katalog zosta  wyró niony na 48 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi ek „Najpi kniej-
sze Ksi ki Roku 2007”. Na ko cu szczegó owy spis prac. Stan bardzo dobry.

 682. Feliks Dzier y ski w malarstwie i gra  ce polskiej. 20 tablic. Redaktor Stefan 
Ho ówko. Warszawa 1977. Arkady, k. [2], tabl. ilustr. 20, 38 cm, opr. wyd. teka p . 
z ilustr. na licu. 180,-

BIBLIOFILSTWO. SZTUKA



302 BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

Teka zawieraj ca barwne i czarno-bia e reprodukcje dzie  ukazuj cych ycie i czyny Feliksa Dzier y -
skiego (1877-1926), dzia acza polskiego ruchu robotniczego, sowieckiego dzia acza partyjnego i pa -
stwowego. Wydana z okazji 100. rocznicy urodzin rewolucjonisty. W ród artystów tak znane nazwiska 
jak: Jan Zamoyski, Aleksander Kobzdej, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kulisiewicz, Konstanty 
Sopo ko. Wst p po wi cony Dzier y skiemu pióra historyka, profesora Jana Sobczaka (1932-2013) 
oraz postaci rewolucjonisty w sztuce, napisany przez Zo   Jeziersk . Teka wydana pod redakcj  
Stefana Ho ówko (1921-2009), architekta warszawskiego, opracowanie gra  czne Leona Urba skiego 
(1926-1998), uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich typografów. Drobne zabrudzenia 
teki oraz tablic, stan dobry.

 683. Gro ska Maria. Gra  ka w ksi ce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa arty-
styczne i biblio  lskie z lat 1899-1945. Wroc aw-Warszawa-Kraków 1994. Zak ad 
Narodowy im. Ossoli skich, s. 359, [1], liczne ilustracje w tek cie, 22 cm, opr. 
wspó cz., p sk z t ocz. i z oc. 180,-
Bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat nowoczesnej gra  ki jako samodzielnej i niezale nej 
dyscypliny artystycznej, obejmuj ce okres m odopolski, I wojn  wiatow , mi dzywojnie, II wojn  wia-
tow  oraz okres do ko ca 1945 r. Cz  druga to katalog z podzia em na prace zbiorowe, u o one 
w porz dku chronologicznym oraz indywidualne, w porz dku alfabetycznym. W tek cie zamieszczone 
zosta y liczne ilustracje. Oprawa w jasnobr zowy pó skórek, grzbiet pi ciopolowy, w jednym z pól 
t oczona i z ocona tytulatura, papier ok adzin marmurkowany. Stan bardzo dobry.

 684. Gro ska Maria. Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wroc aw-War-
szawa-Kraków-Gda sk 1971. Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, s. 510, [2], 
tabl. ilustr. 6 (kolor.), liczne ilustr. w tek cie, 25 cm, opr. wspó cz., p sk z t ocz. 
i z oc. 400,- 
Bogato ilustrowana, podstawowa monogra  a sztuki drzeworytniczej w Polsce do zako czenia II wojny 
wiatowej. Zawiera m.in. dzia y: Pierwsze próby nowoczesnego drzeworytu w Polsce i jego narodziny 

680. Z o  cyny Tyszkiewiczów. 1933. 682. Feliks Dzier y ski w sztuce polskiej. 1977.
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w Zakopanem; Formi ci – pozna ski Bunt – arty ci w Pary u; W adys aw Skoczylas; Cz onkowie 
Stowarzyszenia Ryt; Grupa Czer  i Biel. Na stronach 391-464 szczegó owy s ownik polskich ar-
tystów-drzeworytników. Oprawa w ciemnobr zowy pó skórek, grzbiet pi ciopolowy, w jednym z pól 
t oczona i z ocona tytulatura, w pozosta ych t oczone na lepo motywy geometryczne, papier ok adzin 
marmurkowany. Stan bardzo dobry.

 685. Grottger Artur. Polonia. Tekst Alfreda Szczepa skiego. Wiede  1888. Nak adca 
Franciszek Bondy, k. [4], tabl. ryc. 9 (heliograwiury), 51 cm, teka wyd. p . z t ocz. 
i z oc. 400,-
Teka zawiera 9 tablic z zreprodukowanymi pracami Artura Grottgera (1837-1867), wybitnego rysow-
nika i malarza. Jego cykle prac po wi cone powstaniu styczniowemu zyska y ogromn  popularno  
i wp yn y na ukszta towanie wizerunku tamtych lat w wiadomo ci narodowej. Ca o  poprzedzona 
wst pem, omawiaj cym poszczególne plansze, pióra Alfreda Szczepa skiego (1840-1909), publicy-
sty, cz onka Rz du Narodowego w powstaniu styczniowym. Teka wydawnicza w kolorze zielonym, 
wykonana w wiede skim zak adzie introligatorskim E. K. M. Schüsslera (sygnowana), na licu z ocona 
tytulatura wpisana w bogat  kompozycj  z palet  i sztalug  malarsk  (wed ug projektu K. Ströbla). 
Zabrudzenia i uszkodzenia teki, jedna plansza po konserwacji, zabrudzenia szerokich marginesów 
i drobne przedarcia.

 686. Grottger Artur. Cykle. Polonia. Lituania. Wojna. Lwów b.r. [ok. 1911]. Nak ad 
Ksi garni H. Altenberga, Warszawa – E. Wende i Spó ka, Drukarnia W. L. Anczyca 
i Spó ki w Krakowie, k. [2], tabl. ilustr. 9; k. [2], tabl. ilustr. 6; k. [2], tabl. ilustr. 
12, 36 cm, opr. wyd. p . ze z oc. i t ocz. 300,-
Album obejmuj cy trzy s awne cykle Grottgera, stanowi ce artystyczn  wizj  tragedii powstania stycz-
niowego, a tak e szerzej – ka dej wojny (patrz poz. poprzednia). Cykle poprzedzone osobn  kart  
tytu ow  oraz wst pem Antoniego Potockiego (1867-1939), pisarza, ambasadora kultury polskiej we 
Francji oraz Tadeusza Piniego (1872-1937), wydawcy i historyka literatury. Opr. wydawnicza p ótno 

683. M. Gro ska. Gra  ka w ksi ce, tece. 684. Nowoczesny drzeworyt polski. 1971.
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zielone, ze z oc. tytu em i ilustracj  na licu, grzbiet przewi zany sznureczkiem. Otarcia oprawy, poza 
tym stan dobry. Rzadkie w tym wydaniu.

 687. Hamann Ryszard. Walicki Micha . Starzy ski Juliusz. Historia sztuki. T umaczy  
Mieczys aw Wallis. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1934. Wydawnictwo M. Arcta, 
s. [8], 619, [1], tabl. ilustr. 16 (w tym 1 kolor.); 621-1249, [1], tabl. ilustr. 16 
(w tym 1 kolor.), liczne ilustr. w tek cie, 25 cm, jednolita opr. wyd., p sk bordowy 
ze z oc.   1800,-
Pi knie wydana, bogato ilustrowana historia sztuki od czasów najdawniejszych do impresjonizmu, au-
torstwa niemieckiego historyka sztuki Ryszarda Hamanna (1879-1961). Edycja Wydawnictwa M. Arcta 
zosta a wzbogacona dwoma tekstami historyków polskich: „Dzieje sztuki polskiej” (Micha  Walicki, 
Juliusz Starzy ski) oraz „Sztuka obca w zbiorach polskich” (Mieczys aw Wallis). Luksusowa oprawa 
wydawnicza wykonana w warszawskim zak adzie introligatorskim Boles awa Zjawi skiego we-
d ug projektu Stanis awa Ostoi-Chrostowskiego: pó skórek bordowy, grzbiet pi ciopolowy, w dwóch 
polach z ocona tytulatura, w polu rodkowym z ocony ozdobnik, górny brzeg kart barwiony. B. Zjawi ski 
(1886-1947), znakomity introligator warszawski, zawodu wyuczy  si  w zak adzie Jana Recmanika. 
Od 1912 r. prowadzi  w asn  pracowni  przy Nowym wiecie 41. Zak ad specjalizowa  si  w oprawie 
nak adowej dla wydawnictw: M. Arcta, G ównej Ksi garni Wojskowej, Jakóba Mortkowicza, Gebeth-
nera i Wol  a, Trzaski, Everta i Michalskiego. Zak ad Zjawi skiego uleg  ca kowitemu zniszczeniu po 
Powstaniu Warszawskim. Stan bardzo dobry. adny egzemplarz.

 688. Homolacs Karol. Podr cznik do wicze  zdobniczych. Wyd. 2 uzup. i wzboga-
cone ilustracjami. Kraków 1930. Miejskie Muzeum Przemys owe, s. 324, [5], tabl. 
barwnych 1 (rozk .), liczne ilustr. w ramach paginacji, 24,5 cm, opr. pp . 80,-
Z biblioteki Stanis awa M kickiego we Lwowie (nalepka i piecz tka). Podr cznik ornamentyki 
omawiaj cy m.in. budow  ornamentu, sztuk  harmonii barw oraz poszczególne techniki stosowane 
przy tkaniu kilimów oraz w malarstwie na szkle i witra owym. Dotyczy równie  zagadnie  zwi za-
nych z introligatorstwem (np. wyt aczanie skóry „na lepo” za pomoc  stempla). Stanis aw M kicki 

686. A. Grottger. Polonia. Lituania. Wojna. 687. Luksusowa oprawa B. Zjawi skiego.
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(1924-2016), architekt, gra  k, syn wielkiego lwowskiego biblio  la Rudolfa. Brak 4 tablic rozk adanych, 
poza tym stan dobry.

 689. Jakubowski Jan. Tomasz Makowski. Sztycharz i kartograf nie wieski (przyczy-
nek do dziejów sztuki i nauki na Litwie). Warszawa 1923. T ocznia Towarzystwa 
Stra y Kresowej, s. 29, [1], mapa 1 (rozk .), ilustr. w tek cie, 24 cm, oryg. 
ok . brosz. 80,-
Biogra  a i charakterystyka twórczo ci gra  cznej Tomasza Makowskiego (1575-1630), polskiego 
sztycharza i kartografa dzia aj cego na dworze wojewody Miko aja Krzysztofa Radziwi a „Sierotki” 
w Nie wie u i Wilnie. Na rozk adanej tablicy fragment s ynnej mapy Litwy wykonanej przez Tomasza 
Makowskiego. W tek cie m.in. widoki Wilna oraz ilustracje z „Hippiki” Krzysztofa Dorohostajskiego. 
Stan dobry.

 690. Kalendarz Filmowy Tygodnika Ekran 1960. Redaktor B. Drozdowski. Warszawa 
1959. Wydawca: Tygodniowy Magazyn Filmowo-Telewizyjny Ekran, s. 193, liczne 
barwne i czarno-bia e fotogra  e w tek cie, 20 cm, opr. wyd. karton. 60,-
W cz ci kalendarzowej miejsce na wpisywanie obejrzanych danego dnia  lmów (tytu , re yser, wy-
konawcy) oraz barwne fotogra  e najwi kszych gwiazd kina wiatowego (m.in.: Brigitte Bardot, 
Ingrid Bergman, Audrey Hepburn) i polskiego (m.in.: Zbigniew Cybulski, Gustaw Holoubek, Barbara 
Kwiatkowska, Lucyna Winnicka). Dalej bogato ilustrowane fotosami artyku y, m.in.: Kinematogra  a 
wiatowa; Kinematogra  a polska; Kinematogra  a radziecka; Polskie  lmy fabularne zrealizowane i wy-
wietlane w latach 1947-1959; Polskie  lmy fabularne nagrodzone na festiwalach mi dzynarodowych; 

Typy i typki telewizorów (tu omówienie najnowszych modeli: Szmaragd, Wawel, Orion). Brak s. 1/2, 
drobne uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

 691. [Katalog wystawy]. Ksi ka polska zagranic  (w j zykach obcych). Literatu-
ra. Plastyka. Muzyka. Warszawa 1933. Staraniem Komitetu Propagandy przy 

690. Kalendarz  lmowy. 1960. 691. Ksi ka polska zagranic . 1933.
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Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. [2], XXVI, 
[4], 279, [1], 19 cm, opr. wyd. brosz. 60,-
Katalog wielkiej i wa nej propagandowo wystawy, prezentuj cej sukcesy literatury polskiej na wiecie. 
Katalog stanowi jednocze nie po yteczn  bibliogra   polskich utworów literackich t umaczonych na 
j zyki obce, zawiera bowiem 2416 pozycji wydanych w latach 1900-1933 oraz indeks nazwisk. „Nie 
lada osobliwo  katalogu przynosi zestawienie ekspansji naszych wielkich romantyków…, z którego 
wynika, e Mickiewicz jeszcze po roku 1900-m przek adany by  w 13 krajach, S owacki w 10-ciu, 
Krasi ski w 9-ciu” (ze wst pu). Niewielkie zabrudzenie ok adki. Stan bardzo dobry.

 692. [Katalog wystawy polskiej w Pary u]. Catalogue o   ciel de la section polonaise 
à l’exposition internationale arts et techniques dans la vie moderne. Paris (Pary ), 
Warszawa 1937. Galewski & Dau, Imprimeurs à Varsovie, s. 295, [1], [19] tabl. 
ilustr. (w tym rozk ., kolor.), 21,5 cm, opr. wyd. brosz. 120,-
Katalog o  cjalny Dzia u Polskiego na Mi dzynarodowej Wystawie „Sztuka i Technika”, która odby a 
si  w Pary u w 1937 roku. W komitecie organizacyjnym, pod przewodnictwem Wac awa J drze-
jewicza, znale li si : Tadeusz Pruszkowski, Mieczys aw Treter, Jan Lecho , Zygmund Skibniewski 
i in. Polskie eksponaty pokazano w nast puj cych dzia ach: odkrycia naukowe, architektura,  mosty 
i konstrukcje budowlane, biblioteki, konserwacja zabytków, sztuki u ytkowe, malarstwo, rze ba, 
projekty teatralne, komunikacja, turystyka i reklama. Na licu oprawy znak wystawy polskiej, pro-
jektu wybitnego gra  ka Edmunda Bart omiejczyka. Tytu  napisany  amastrem na grzbiecie. Stan 
bardzo dobry. 

 693. Muszanka Danuta. Litogra  a Leona Wyczó kowskiego. Wroc aw-Kraków 1958. 
Zak ad Narodowy im. Ossoli skich, s. 108, tabl. ilustr. barwnych 3, ilustr. 49, 
23 cm, opr. wspó cz. skóra ze z oc. 120,-
Podstawowa monogra  a dorobku gra  cznego Leona Wyczó kowskiego (1852-1936), wybitnego pol-
skiego malarza, gra  ka i pedagoga, profesora ASP w Warszawie. Jego dorobek gra  czny jest nie-
zwykle bogaty – obejmuje kilkaset prac, uj tych w cykle tematyczne (m.in. teki: Tatrza ska, Litewska, 
Gda ska, Ukrai ska). Monogra  a oprawiona w pe n  skór  ze z oc. tyt. na grzbiecie i ozdobnikami. 
Stan bardzo dobry.

 694. Przyrembel Zygmunt. Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze. (Materja y do historii 
polskiej ceramiki). Lwów 1936. Ksi garnia Gubrynowicz i syn, s. 107, [1], tabl. 
ilustr. 9, 26,5 cm, opr. pp . z t ocz. i z oc., zach. lico ok . wyd. 120,-
Monogra  a po wi cona wyrobom fajansowym z farfurni radziwi owskich (w Bia ej Podlaskiej, 

wier niu i w ó kwi) oraz l skich w XVIII w. Na wst pie opis wyrobów z gliny w dawnej Polsce. Na 
ko cu indeks nazwisk i miejscowo ci. Dzie o Zygmunta Przyrembla (1874-1943), in yniera chemika, 
historyka przemys u, wyk adowcy Politechniki Lwowskiej. Przebarwienia oprawy, miejscami za ó cenia 
papieru, lad zalania, poza tym stan dobry.

– Wielcy lwowscy introligatorzy –

 695. Semkowicz Aleksander. Legendy i dumki zawodowe dla lepiaczej braci lwow-
skiej przeznaczone, pope nione przy rozmaitych okazjach na cze  i splendor 
tych e przez skryb , a tak e brata lepiarza Aleksandra Semkowicza. Lwów 
1928. Staraniem starszego Cechu Introligatorów Jana Hewaka i tego  zast p-
cy Miko aja Krzywieckiego. Drukarnia Narodowa we Lwowie, s. 37, 24,5 cm, 
opr. kart. 1400,-
Odbito w nak adzie 50 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 7 i jest dedykowany 
„kochanemu koledze” Aleksandrowi Wn kowskiemu przez Jana Hewaka, Miko aja Krzywiec-
kiego i Aleksandra Semkowicza (odr czne podpisy). Do czony odr czny list Jana Hewaka (na 
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 rmowej papeterii jego zak adu, dat. 1 kwietnia 1928 r.), który ten e przes a  Wn kowskiemu wraz 
z egzemplarzem ksi ki. artobliwe wierszyki Aleksandra Semkowicza (1885-1954), jednego z najwy-
bitniejszych introligatorów polskich, bibliografa i mickiewiczologa. Jan Hewak by  ówcze nie starszym 
Cechu Introligatorów, natomiast Miko aj Krzywiecki pe ni  rol  jego zast pcy. Aleksander Wn kowski 
prowadzi  zak ad introligatorski w Krakowie. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

 696. Tessaro-Kosimowa Irena. Historia litogra  i warszawskiej. Warszawa 1973. 
Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 301, [3], liczne ilustr. w tek cie, 21 cm, 
opr. skóra z t ocz. i z oc.  150,-
Bogato ilustrowana monogra  a warszawskich zak adów litogra  cznych w XIX i XX wieku ze szczegól-
nym uwzgl dnieniem okresu ich najwi kszej aktywno ci przypadaj cej na lata 1830-1860. Na ko cu 
obszerny, licz cy 282 hase , „S ownik warszawskich zak adów litogra  cznych”. Niewielkie zapla-
mienia papieru. Stan dobry.

 697. Witkiewicz Stanis aw. Matejko. Wydanie drugie, powi kszone. Z 300 ilustracya-
mi. (Nauka i Sztuka, t. IX). Lwów-Warszawa 1912. Wydawnictwo Towarzystwa 
Nauczycieli Szkó  Wy szych, s. [4], 301, [1], tabl. ilustr. 45 (w tym barwne i rozk .), 
ilustr. w tek cie, 25 cm, opr. wyd. p . ze z oc. 360,-
Wydanie 2 (wyd. 1 ukaza o si  w 1908 r.). Druk na papierze kredowym. Jedna z podstawowych 
monogra  i twórczo ci Jana Matejki, napisana przez Stanis awa Witkiewicza (1851-1915), malarza, 
publicyst , krytyka literackiego i artystycznego, ojca Stanis awa Ignacego Witkiewicza. W tek cie i na 
tablicach ok. 300 reprodukcji prac malarskich Jana Matejki oraz chronologiczny spis wa niejszych dzie  
malarza. Na ko cu dodatek autora „Z powodu pierwszego wydania „Matejki”, w którym autor odpiera 
zarzuty krytyki (dotycz ce zmiany oceny twórczo ci Matejki przez Witkiewicza). Oprawa wydawnicza: 
p ótno ciemnozielone, na grzbiecie i licu z ocona tytulatura i zdobienia, górny brzeg kart z ocony. 
Niewielkie otarcia p ótna, poza tym stan bardzo dobry. adny egzemplarz.

695. A. Semkowicz. Legendy. 1928. 697. S. Witkiewicz. Matejko. 1912.
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– Z kolekcji biblio  la –

 698. Iwaszkiewicz Jaros aw (1894-1980), pisarz – List do biblio  la Janusza Milisz-
kiewicza. Dat. Stawisko, 13 pa dziernika 1977 r. Pismo odr czne z autografem 
„Jaros aw Iwaszkiewicz”. Karta z nadrukiem: „Jaros aw Iwaszkiewicz”, o wym. 
21 x 15 cm oraz adresowana odr cznie koperta 11 x 16 cm. 500,-
Pismo odr czne Jaros awa Iwaszkiewicza, poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty i t umacza. 
Iwaszkiewicz odpowiada na propozycj  Miliszkiewicza sprowadzenia do Polski prochów poety Jana 
Lechonia. W tpi w powodzenie takiej propozycji „wobec ataków na tego poet  w „Tygodniku Powszech-
nym” i „Trybunie Ludu””. Iwaszkiewicz odpisuje Miliszkiewiczowi, e nie ma adnych pasji zbierackich 
i czuje awersj  do biblio  lów. Stan dobry.

 699. Miliszkiewicz Janusz (ur. 1954), publicysta, felietonista, biblio  l – Legitymacja IV 
stopnia lo y maso skiej „Grand College des Rites”. Dat. Paris (Pary ) 25 wrze nia 
1992 r. Druk r cznie wype niany, odr czne podpisy oraz piecz cie. 19 x 30,2 cm 
(sk adana, ok . skóra). 500,-
Legitymacja 4 stopnia lo y maso skiej nale cej do Wielkiego Wschodu Francji, najwi kszej organi-
zacji maso skiej we Francji, za o onej w 1773 r. (drugiej co do starsze stwa w Europie). Opatrzona 
piecz ci  „Grand Collége des Rites GODF Pierre Collon” oraz odr cznymi podpisami, m.in. Wielkiego 
Mistrza, Wielkiego Mówcy i Wielkiego Sekretarza. Ozdobny blankiet w b kitnej ok adce ze z oc. go-
d em na licu, sygnowany: „Hagondoko   79” (Constantin Hagondoko   (1934-1987), malarz francuski). 
Legitymacja wystawiona dla Janusza Miliszkiewicza, dziennikarza, autora cyklu felietonów „Maso skie 
wersety”. Stan dobry.

 700. Nieszawer Nadine. Boyé Marie. Fogel Paul. Peintres juifs à Paris. 1905-1939. 
École de Paris. Préface de Claude Lanzmann. Paris 2000. Éditions Denoël, s. 365, 
liczne fotogra  e w tek cie, 24 cm, opr. wyd. pap. 300,-

698. J. Iwaszkiewicz. List. 1977. 699. Legitymacja maso ska J. Miliszkiewicza. 
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Z biblioteki Janusza Miliszkiewicza (ekslibris projektu Zbigniewa Lengrena (1919-2003) – hipopotam 
z aktem kobiecym zamiast g owy). Na karcie przedtytu owej odr czna dedykacja dla Janusza 
Miliszkiewicza, dat. Warszawa 2002, od Marka Mielniczuka, marszanda i kolekcjonera. Obszerny 
s ownik artystów pochodzenia ydowskiego, przyby ych na pocz tku XX w. do Pary a, przede wszyst-
kim z terenów Europy rodkowej i Wschodniej. Biogramy bogato ilustrowane fotogra  ami archiwalnymi 
oraz barwnymi zdj ciami prac; ka dej nocie towarzyszy bibliogra  a oraz spis wystaw. W ród artystów 
wiele nazwisk cenionych i poszukiwanych malarzy, m.in.: Henryk Berlewi, Marc Chagall, Leopold 
Gottlieb, Moj esz Kisling, Ludwik Marcoussis, Mela Muter, Eugeniusz Zak. Ksi ka Nadine Nie-
szawer (ur. 1959), marszandki, specjalizuj cej si  w malarstwie École de Paris, prowadz cej galeri  
w Pary u i Tel-Avivie. Wst p Claude’a Lanzmanna (1925-2018), francuskiego re ysera i reportera. 
Stan dobry. Cenne kompendium dotycz ce malarstwa I po owy XX w.

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

 701. Niewodnicza ski Tomasz (1933-2010), jeden z najwi kszych polskich kolekcjone-
rów – Wizytówka z autografem. B.m., b.r. Kartonik o wym. 5,5 x 8,5 cm.  100,-
Na odwrocie autograf: „Tomasz Niewodnicza ski”. Wizytówka Tomasza Niewodnicza skiego, dok-
tora  zyki j drowej, przedsi biorcy, a przede wszystkim wybitnego kolekcjonera kartogra  i, pami tek 
i r kopisów zwi zanych z Polsk . Stan dobry. 

 702. Fajlhauer Henryk (1942-1999) – „Biblio  l III”. 400,- 
Miedzioryt; 11,5 x 8,7 (13 x 9,5 w wietle oprawy) 
Sygnowany o ówkiem poni ej kompozycji: „Biblio  l III 18/50 H. Fajlhauer”. Henryk Fajlhauer, gra  k, 
urodzony na l sku, nauk  rozpocz  w Akademii Krakowskiej, w latach 1960-1965 studiowa  na 
Wydziale Sztuk Pi knych Uniwersytetu Miko aja Kopernika w Toruniu. By  ulubionym uczniem Jerzego 
Hoppena. Od 1971 r. zwi zany ze Stoczni  Gda sk . Po 1988 r. przeniós  si  do Niemiec, gdzie zyska  
du  s aw . Jego prace znajduj  si  w wielu muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym we Wroc awiu. 
Stan dobry, oprawiony w ramk  26 x 21,5 cm.

700. S ownik artystów pochodzenia ydowskiego. 702. H. Fajlhauer. Biblio  l III. 
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KSI KI KUCHARSKIE

 703. Czerny Zo  a. Strasburger Maria. Teoria przyrz dzania potraw. Materia y dla 
nauczycielki gospodarstwa i gospodyni domu. Lwów – Warszawa 1936. Ksi ni-
ca – Atlas, s. 214, [2], 23 cm, opr. wyd. karton. 100,-
Oparty na „badaniach naukowych w dziedzinie biochemii” podr cznik dla „polskich nauczycielek go-
spodarstwa i wykszta conych pa ”, dotycz cy ywienia cz owieka. W tek cie wiele miejsca po wi cono 
 zjologii, procesom trawienia, zapotrzebowaniu na ró ne pokarmy i zapobieganiu chorobom. Wiele 
wskazówek zachowuj cych do dzi  aktualno , m.in. co do konieczno ci spo ywania jarzyn oraz 
chleba razowego. Napisany przez Mari  Strasburger (1896-1963) oraz Zo   Czerny (1894-1964), 
autorki licznych podr czników dotycz cych ywienia. Stan dobry.

 704. Klassyczna kuchnia wykwintnego smaku dla polskich gospody  oparta na d ugo-
letniem do wiadczeniu. Warszawa 1859. Nak ad i Druk S. Orgelbranda Ksi garza 
i Typografa, s. 331, XX, 18 cm, opr. p sk. 600,-
Z ksi gozbioru Lecha Kazimierza S owi skiego (1922-2005), profesora  lologii polskiej UAM (wpis 
w asno ciowy). Obszerny zbiór przepisów „wykwintnego smaku i gustu, sprawdzonemi d ugoletni  prak-
tyk  w tym zawodzie” (z przedmowy), w tym na: przystawki, zupy, pasztety, ciasta, desery i kon  tury. 
Ubytki i sp kania skóry grzbietu, nieaktualny wpis na k. przedtytu owej, charakterystyczne za ó cenia 
i zaplamienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Do przyjació  kunsztu kucharskiego –

 705. Kucharka doskona a wiede ska, podai ca przepisy ró nych przednich potraw. 
Wroc aw 1820. Nak adem Wilhelma Bogumi a Korna, s. 152, [12], 19 cm, opr. 
pó niejsza, skóra, zach. ok . wyd. pap. 1500,- 
Pierwsze polskie wydanie. E., XIX w., t. 2, s. 517. Polskie t umaczenie austriackiej ksi ki kucharskiej, 
wydanej w 1817 r. Jak napisano we wst pie pt. „Do przyjació  kunsztu kucharskiego”: „Powszechna 
wie  zawsze by a, e niemcy (!) lubi  dobrze zje , a przeto w wynalazkach ró nych smacznych 
potraw nad inne celuj  narody; w tych jednak czasach przyzna  nale y, i  w polskim kraju mieszka cy 
wy szej klassy w gu cie tego przedmiotu znacznie post pili, i nietylko (!) staraj  si  mie  dobrych 
kucharzów, lecz same nawet szlachetne Panie ucz  si  zna  zasady wykszta conej kucharskiej sztu-
ki”. Dalej nast puj  przepisy, podzielone na trzy cz ci: I. Postne suppy z bulecikami; potrawy z iay, 
m ki i leguminy; ryby, raki, ostrzygi, limaki, aby; marmelady, kaszki, kompoty; II. Bullety pod rosó , 
wo owe mi so, ró ne do niego sosy; potrawy z iarzyn, z mi sa gotowanego, opiekanego, duszone-
go, z ptastwa i zwierzyny, tudzie  pasztety mi sne i postne; III. Torty rozmaite; kon  ktury (!) i soki 
cukrowe; marynaty i konserwy ró nych rzeczy. Na ko cu spis wszystkich potraw. Brak frontispisu. 
Na ok . brosz. tyt. „Kucharz...”. Wpisy w asno ciowe i lady zapisków. Po konserwacji, ubytki pap. karty 
tyt. oraz kilku kart uzupe nione (bez szkody dla tre ci), ok adki wyd. zdublowane na pap., z ubytkami. 
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Otarcia oprawy, drobne zabrudzenia, blok lekko poluzowany, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie, 
nie notowane w polskich bibliotekach.
(Patrz tablica XXIV)

GOSPODARSTWO. DWÓR POLSKI

 706. Biblioteka Warszawska. Pismo po wi cone naukom, sztukom i przemys o-
wi. 1877. Tom IV. Warszawa 1877. Sk ad g ówny Gebethnera i Wol  a, s. [4], 
495, [5], 22 cm, opr. z epoki p sk ze z oc. napisem na grzbiecie, brzegi kart 
marm. 200,-
W tre ci m.in.: Wystawa Rolniczo-Przemys owa we Lwowie; Komunikacja wodna sztuczna na ob-
szarze mi dzy Niemnem i Elb ; Muzeum Przemys u i Rolnictwa: Wystawa pracy kobiet; Znaczenie 
wiata ro linnego w podaniu i w poezji ludu polskiego (doko czenie); ponadto rozprawy: Erazm Cio ek, 

biskup p ocki (1503-1522); Wjazd triumfalny króla Sobieskiego do Warszawy w 1677 roku; O szkole 
muzycznej; Szlachta okoliczna na mudzi; O autentyczno ci dokumentu zawieraj cego najdawniej-
sz  wzmiank  o pie ni „Bogurodzica”; Nieznany list Adama Mickiewicza. Otarcia oprawy, na kartach 
charakterystyczne za ó cenia, nieaktualne piecz tki i zapiski w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 707. Borek Józef. Zarys praktycznego urz dzenia gospodarstw le nych, wraz z wzo-
rami za czników do planów i programów gospodarczych. Nowy S cz 1931. 
Nak adem Autora, s. VI, [2], 76, 20,5 cm, oryg. ok . brosz. 80,-
Na karcie tytu owej odr czna dedykacja autora. Praktyczny podr cznik urz dzenia gospodarstw 
le nych, podzielony na dzia y: Czynno ci miernicze; Czynno ci taksacyjne; Przedstawienie zasad 
zagospodarowania lasów; Wzory za czników do planów i programów gospodarczych. Naddarcia 
ok adki, na kartach miejscami zaplamienia i marginalia, poza tym stan dobry.

704. Kuchnia wykwintnego smaku. 1859. 705. Kucharka wiede ska. 1820. Wyd. 1.
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 708. Czar Jan [pseud.]. Dzieje kobiety. I. adna panna. II. Czar mi o ci. III. A kiedy 
b dziesz moj  on ... Katowice 1935. Wydawnictwo w. Stanis awa, s. 479, [1], 
tabl. ilustr. 19 (w miejsce 20, w tym 1 kolor.), 25,5 cm, opr. wyd. pp . z t ocz. na 
grzbiecie i licu.  240,-
Praca Stanis awa Paw a Maci tka [pseud. Jan Czar] (1889-1940), zamordowanego przez Niemców 
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Ksi ka przedstawia rol  kobiety wychowuj cej dzieci, 
kszta tuj cej ich postaw  moraln  i spo eczn . Wiele cytatów z najlepszych polskich utworów histo-
rycznych. Oprawa wydawnicza: pó p ótno czerwone z czarn  tytulatur  i ornamentami na grzbiecie 
i licu. Nieznaczne przetarcia i zaplamienia oprawy, nieaktualna piecz tka w asno ciowa, poza tym 
stan dobry. adny egzemplarz.

 709. Habdank Adam. Wielkanoc we dworze polskim na Litwie. Z dawnych wspomnie . 
Wilno b.r. [1932]. Druk. „Lux”, Nak ad i W asno  Autora, s. [2], 6, [2], ilustr. 
w tek cie, 25 cm, opr. p . z tyt. na grzbiecie, zach. opr. brosz. 300,-
Poemat upami tniaj cy dawne „zwyczaje i obyczaje nasze na Litwie, nasze uczty i wi ta nace-
chowane szczer  prostot  i g bok  wiar ”. Utwór napisany w czasie „gdy warunki yciowe na Litwie 
Kowie skiej mocno si  zmieni y, gdy obecny rz d litewski rujnuje i niszczy pami tki polskie na Litwie, 
a dworom polskim gotuje zag ad ” (autor). Stan bardzo dobry.

 710. Hermbstädt Sigismund Friedrich (red.). Bulletin des Neuesten und Wissens-
würdigsten aus der Naturwissenschaft, so wie den Künsten, Manufakturen, 
technischen Gewerben, der Landwirthschaft und der bürgerlichen Haushaltung: 
für gebildete Leser und Leserinnen aus allen Ständen. T. 8, z. 1-4 (1 wol.). Berlin 
1811. Bei Carl Friedrich Amelang, s. [4], 388, tabl. ryc. 4 (miedzioryty, winno 
by  5), 21 cm, opr. kart. 120,-

706. Biblioteka Warszawska. 1877. 708. J. Czar. Dzieje kobiety. 1935.
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Tom berli skiego czasopisma (maj-sierpie  1811), prezentuj cego najnowsze osi gni cia, wynalazki 
i zdobycze technologiczne na polu nauk przyrodniczych, rzemios a i produkcji zorganizowanej, rolnictwa 
i gospodarstwa domowego. Jego redaktorem by  Sigismund Friedrich Hermbstädt (1760-1833), nie-
miecki chemik, farmaceuta, zajmuj cy si  przede wszystkim mo liwo ciami praktycznego wykorzystania 
chemii w rolnictwie, cz onek Pruskiej Akademii Nauk. W oferowanym tomie m.in. bardzo interesuj ce 
opisy najnowszej aparatury przeznaczonej do destylacji alkoholu (schematy na tablicach). Dawna 
piecz tka i sygn. biblioteczne. Brak tabl. nr 2. P kni cia wzd u  kraw dzi grzbietu, drobne otarcia, 
poza tym stan dobry.

 711. Izys Polska czyli Dziennik Umiej tno ci, Wynalazków, Kunsztów i R kodzie , 
Po wi cony Krajowemu Przemys owi, tudzie  Potrzebie Wieyskiego i Mieyskiego 
Gospodarstwa. T. 3, cz  3. Warszawa 1822. Drukiem N. Glücksberga, s. 273-
400, tabl. ryc. 5 (litogra  e rozk .), 23 cm, opr. wyd. brosz. 150,-
Cz  trzecia rocznika pierwszego polskiego czasopisma technicznego o charakterze miesi cznym, 
wydawanego w Warszawie w latach 1820-1828 (w 1825 nie ukaza o si ). Pismo, za o one przez Gra-
cjana Korwina i Antoniego Lelowskiego, po wi cone przyrodoznawstwu, wynalazkom, gospodarstwu 
domowemu i rolnictwu. W oferowanym tomie m.in: O po arach przypadkowych i zapalaniu si  ró nych 
istot samych przez si ; O blichowaniu p ótna; Rozmaite sposoby wyrabiania mosi dzu; O polewach 
czyli emalii do naczy  metalowych; Aparat do lichtowania i p ukania z ota i srebra (z ilustracj ); 
O najlepszym kszta cie okien przy ro liniarniach (z ilustracj ); Tania i prosta sikawka do u ytku na 
wsi i w ma ych miasteczkach (z ilustracj ); Uwagi o tak zwanym polskim gorzelniczym zak adzie 
w porównaniu (z ilustracj ); Szopa do suszenia zbo a w snopach (z ilustracj ); O powozach (z ilustra-
cj ). Egzemplarz nieprzyci ty. Zabrudzenia ok adek, nowy papierowy grzbiet. Miejscami przebarwienia 
papieru. Nieaktualne piecz tki w asno ciowe, poza tym stan dobry

 712. Izys Polska czyli Dziennik Umiej tno ci, Wynalazków, Kunsztów i R kodzie , 
Po wi cony Krajowemu Przemys owi, tudzie  Potrzebie Wieyskiego i Mieyskiego 

709. Wielkanoc we dworze polskim na Litwie. 1932. 712. Izys Polska. 1823.
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Gospodarstwa. T. 1, cz  4. Warszawa 1823. Drukiem N. Glücksberga, s. 385-
501, [9], tabl. ryc. 5 (litogra  e rozk .), 23 cm, opr. wyd. brosz. 150,-
Cz  czwarta rocznika pierwszego polskiego czasopisma technicznego (patrz poz. poprzednia). 
W oferowanym tomie m.in: O post powaniu i robotach w fabryce cienkich sukien; O grzybieniu 
bia ym i zastosowaniu onego w farbiarstwie; O prasach hydraulicznych; z opisem i rysunkiem machiny 
hydraulicznej do wyt aczania olejów (z ilustracjami); Wiatrak szkocki (z ilustracj ); Kuchenka Lemara 
(z ilustracj ); P óczkarnia do karto  i, do potrzeb gorzel  i fabryk krochmalowych (z ilustracj ). Eg-
zemplarz nieprzyci ty i nierozci ty. Zabrudzenia i ubytki ok adek, nowy papierowy grzbiet. Miejscami 
przebarwienia papieru. Nieaktualne piecz tki w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 713. [Katalog maszyn rolniczych]. Katalog maszyn i narz dzi rolniczych Spó ki 
Akcyjnej Bronikowski, Grodzki i Wasilewski, Zjednoczone Firmy: „Alfred Grodzki” 
i „K. Wasilewski”. Toru  [1928]. Pomorska Drukarnia Rolnicza, s. 176, liczne ilustr. 
w tek cie, 24 cm, opr. z epoki pp ., na lico naklejona oryg. ok . brosz. 300,-
Bogato ilustrowany katalog maszyn i narz dzi rolniczych warszawskiej spó ki „Bronikowski, Grodzki 
i Wasilewski”. Zawiera opisy i zdj cia kilkuset maszyn u ywanych do wszelkich prac rolnych, kowych, 
le nych i ogrodniczych. Otarcia ok adki, na kartach miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan 
dobry. Rzadkie.

 714. [Katalog ogrodniczy]. B. Hozakowski. Specjalny Sk ad i Hodowla Nasion – 
Zak ady Ogrodnicze. Katalog g ówny na rok 1938 nasion ogrodowych i rolnych, 
narz dzi ogrodniczych, preparatów chemicznych, cebulek i k czy kwiatowych, 
ró , drzewek, krzewów itp. [Toru  1938]. Druk J. K. Kuszel, s. 164, tabl. ilustr. 2 
(kolor.), liczne ilustr. w tek cie, 27 cm, oryg. ok . brosz. 150,-
Bogato ilustrowany cennik toru skiego sk adu i hodowli nasion B. Hozakowskiego na rok 1938. Katalog 
wzbogacony o dwie barwne tablice z kwiatami. Stan dobry. Rzadkie. 

714. Zak ady B. Hozakowskiego. 1938. 715. B. Ob  dowicz. Polskie go bie. 1904.
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 715. Ob  dowicz Bronis aw. Polskie go bie rasowe i ich chów. Z 10 rycinami w tek-
cie. Odbitka z „Hodowcy Drobiu”. Lwów 1904. Nak adem Krajowego Towarzystwa 

Chowu Drobiu, Go bi i Królików, s. 30, ilustr. w tek cie, 21,5 cm, oryg. ok . 
brosz. 80,-
Ilustrowany podr cznik hodowli go bi polskich z charakterystyk  znanych ras wyst puj cych w Ga-
licji (ry  polski, polski go b olbrzymi, go b polski kalina, go b stawak). Zaplamienia i naddarcia 
ok adki, zaplamienia na marginesie cz ci kart, nieaktualna piecz tka na karcie tytu owej. Rzadkie.

 716. Padechowicz Marian. Wzory urz dze  mieszkaniowych. Zeszyt I. Wydanie 2. 
Kraków b.r. [ok. 1928]. Nak adem autora, wiat odruk Konrad Rozynek, Pozna , 
k. [4], tabl. ryc. 15, 24 x 32 cm, opr. wyd. teka pp . 150,-
Teka zawieraj ca 15 tablic z projektami mebli do ró nych wn trz (przedpokój, kuchnia, jadalnia, 
sypialnia, gabinet m ski, salonik). Na kartach wst pu: „Praktyczne wskazówki techniczne” (w tym m.in. 
kosztorysy, np. kalkulacja biblioteki na 638 z otych, ca e wyposa enie m skiego gabinetu 1286,12 z o-
tych). Projekty opracowane przez Mariana Padechowicza (1892-1971), krakowskiego nauczyciela szkó  
zawodowych, kierownika stolarni Muzeum Przemys u Artystycznego, autora licznych podr czników 
dla artystów – stolarzy. Jak napisa  we st pie, jego celem by o: „Aby bodaj w cz ci usun  brak 
polskich wzorów w zakresie meblarstwa...”. Zabrudzenia i uszkodzenia teki, papier po ó k y, karty 
wst pu nierozci te, poza tym stan dobry. Rzadkie.

 717. Pami tnik Warszawski Umiej tno ci Czystych i Stosowanych. Tom III. War-
szawa 1829. W Drukarni A. Ga zowskiego i Komp., s. 378, tabl. ryc. 1 (litogra  a 
rozk .), 20,5 cm, opr. z epoki p sk ze z oc. i t ocz., brzegi kart prószone. 440,-

717. Umiej tno ci Czyste i Stosowane. 1829. 718. Piast czyli Pami tnik Technologiczny. 
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W tre ci m.in.: O smaku; O pisowni polskiej (pierwodruk Joachima Lelewela); Jaka mog a by  
przyczyna rozrzucenia kamieni w pó nocnych krainach Europy; Mollusk elektryczny na brzegach Cej-
lonu; Sposób tuczenia ryb w Chinach u ywany; Osobliwsze postrze enia nad kotami; My li o pi k-
no ci w architekturze; O stanie chowu koni w Królestwie Polskim; Uwagi nad atmosfer  ziemsk ; 
O diamentach przez sztuk  otrzymanych w Pary u; Sposób zachowania drzewa od ognia; Ro liny 
nadmorskie wyziewaj  chlor; ó ta farba z kwiatów ro liny wydaj cej karto  e; Krystalizowany cukier 
z karto  i; Nowy sposób u ycia wody do poruszania machin; Obrazy zbioru JO. Xi cia Konstantego 
Czartoryskiego w Mi dzyrzecu Podlaskim; O utrzymywaniu pijawek lekarskich i o handlu nimi 
w Polsce. Oprawa po konserwacji z niewielkimi uzupe nieniami, na karcie przedtytu owej podklejony 
niewielki ubytek, wewn trz stan dobry.

 718. Piast czyli pami tnik technologiczny obeymui cy przepisy dla gospo-
darstwa domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk pi knych, r kodziel  
i rzemios ; niemniey, lekarstwa domowe, pospolite i zwierz ce. T. 3. Warszawa 
1829. W Drukarni przy ulicy Mazowieckiey Nro. 1349, s. 178, [4], 18 cm, opr. wyd. 
brosz. 200,-
Jeden tom miesi cznika techniczno-rolniczego, wydawanego przez ziemianina i senatora Józefa 
Wawrzy ca Krasi skiego (1783-1845), przy wspó pracy wyk adowcy szko y politechnicznej J drzeja 
Radwa skiego. Czasopismo ukazywa o si  od stycznia 1829 do grudnia 1830 r., przeznaczone by o 
przede wszystkim dla w a cicieli maj tków ziemskich, mieszka ców dworów i zamo nych miesz-
czan. Tom podzielony na trzy dzia y: Gospodarstwo wiejskie, domowe i ogrodnictwo; Sztuki pi kne, 
r kodzielnicze i rzemios o; Lekarstwa domowe i pospolite, leczenie zwierz t. W tomie m.in.: Przepisy 
wyrabiania cukrowych wódek i likworów; O hodowaniu drzewek owocowych; Na ladowanie z ota 
i srebra; Balsam goj cy rany; Lekarstwo na wzmocnienie oczu; Na mocny kaszel i ból piersi. Drobne 
zabrudzenia i ubytki pap. opr., rdzawe plamki i niewielkie zalania marginesów. Stan ogólny dobry. 

– Sposoby zabezpieczania pi kno ci i zdrowia – 

 719. Raisson Horace-Napoléon. Kodex gotowalniany. Pisemko po wi cone ozdobie 
i zdrowiu, przez... Wolno prze o one z 3° wydania francuskiego przez J. B. War-
szawa 1835. Nak adem Piotra Baryckiego, s. 159, [5], 15 cm, opr. skóra z t ocz. 
i z oc., na grzbiecie szyldzik. 600,-
Swobodny (dostosowany do polskich realiów), anonimowy przek ad francuskiego, bardzo popularnego 
poradnika, napisanego przez Horacego-Napoléona Raissona (1798-1854), pisarza i dziennikarza, 
autora licznych ksi ek kucharskich, przyjaciela Balzaka. Utrzymane w zabawnym tonie porady maj  
„wskaza  sposoby zabezpieczenia pi kno ci i zdrowia”. Cz  pierwsza po wi cona zosta a utrzymaniu 
czysto ci (tu m.in. takie rady: „Jak najrzadziej udaj si  do dentysty, i to tylko wtenczas, gdy wielkie 
bóle...”; „W b dzie zostaj  otyli, utrzymuj c, e suknie ciasne wp yn  na ich schudni cie”; 
„skóra najbielsza jest najpi kniejsza”). Cz  druga po wi cona zosta a ubiorom: „jak trzeba przy-
stojnie i och do nie si  okazywa , aby siebie nie wystawi  w wiecie na lekcewa enie” („Prowincya 
sprawiedliwie uwa ana byd  mo e za kolebk  z ego smaku pod wzgl dem ubrania...”). Nast pnie 
autor opisuje w a ciwe zachowanie w towarzystwie – „przesada jest przeciwn  wdzi kowi”; „moda 
rz dzi m odym – za nadej ciem lat 40 nie trzeba zupe nie stosowa  si  do mody, aby nie by  
miesznym”. Na zako czenie dodatek o kosmetykach („Sztuka zachowania pi kno ci” – najlepsze 
rodki to praca, dieta i woda), uwagi o wyborze mieszka  oraz „O moralno ci”. Drobne zabrudzenia, 

poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXIV)

 720. Rouget Miko aj. Nauka budownictwa praktycznego czyli dor cznik dla buduj cych. 
Warszawa 1827. Nak adem i drukiem Zawadzkiego i W ckiego, s. [4], IX, [3], 184, 
tabl. ryc. 4 (litogra  e rozk .), tabela rozk ., 20,5 cm, opr. wspó cz., p sk. 440,-
Podr cznik budownictwa Miko aja Rougeta (1781-1847), topografa, architekta, malarza, litografa, autora 
dzie  z zakresu budownictwa, uczestnika kampanii napoleo skich, s u cego przez wiele lat w korpu-
sie in ynierów Ksi stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Podzielony na dwie cz ci, z których 
pierwsza zawiera informacje o rodzajach materia ów budowlanych (m.in.: o kamieniu, cegle, drewnie, 
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miedzi, elazie), a druga wiadomo ci o kolejnych etapach budowy (od projektu po wykonanie 
pieców i kominów). Cztery tablice z ilustracjami wykonano w warszawskiej litogra  i Teodora Viviera. 
Brak 1 tablicy. Drobne zabrudzenia i przebarwienia, lady po dawnych znakach w asno ciowych, ubytek 
kraw dzi jednej tablicy (bez szkody dla rysunku). Stan bardzo dobry.

 721. Rozmaito ci literackie z roku 1826. Tom II. Warszawa 1828. W Drukarni Kom-
missyi Rz dowey Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, s. [12], 396, 
17,5 cm, ochronna ok . kart. z epoki. 180,-
Tom drugi (z pi ciu) czasopisma literackiego publikowanego przez Adama Tomasza Ch dowskiego 
(1790-1855), bibliografa i dziennikarza. cznie ukaza o si  pi  tomów wydanych za lata 1825-1827. 
Na amach pisma drukowano materia y z kraju i ze wiata dotycz ce historii, literatury, geogra  i. Ofe-
rowany tom zawiera w wi kszo ci doniesienia ze wiata (odkrycia, ciekawostki, wydarzenia, biblioteki, 
nowe wydania). W ród tematów polskich: Stan szko y agronomicznej w Marymoncie; O zak adzie 
gmachu towarzystwa na wyroby zbo owe w Warszawie; O zawaleniu si  wie y ratuszowej we 
Lwowie; O uko czeniu pomnika Ks. J. Poniatowskiego; Sprawozdanie o przys dzeniu nagród za 
przedmioty malarstwa…, sztycharstwa i rysunków (z wymienionymi nazwiskami nagrodzonych artystów 
polskich); Medale w województwie krakowskim znalezione. Podniszczenia ok adek, poza tym stan 
dobry (patrz 2 pozycje nast pne).
Lit.: J. ojek, Prasa polska w latach 1661-1864, s. 85-86. 

 722. Rozmaito ci literackie z roku 1827. Tom IV. Warszawa 1828. W Drukarni Kom-
missyi Rz dowey Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, s. [12], 396, 
17,5 cm, ochronna ok . kart. z epoki.  180,-
Tom czwarty (z pi ciu) czasopisma literackiego wydawanego przez Adama Tomasza Ch dowskiego 
(patrz pozycja poprzednia). W oferowanym tomie m.in.: O zmianie widoków kosmoramy wystawionej 

719. H. N. Raisson. Kodex gotowalniany. 1835. 720. M. Rouget. Nauka budownictwa. 1827.
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w Warszawie w domu Szodara; O ksi gozbiorze Ossoli skiego; O p. Cooper, autorze romansów 
ameryka skich; O handlu wewn trznym guberni grodzie skiej i wile skiej i o ich fabrykach; 
O dzie ach przyby ych do publicznej narodowej biblioteki w 1826 roku w Warszawie. Podniszczenia 
ok adek, lady zalania marginesów, zbr zowienia, poza tym stan dobry.
Lit.: J. ojek, Prasa polska w latach 1661-1864, s. 85-86.

 723. Rozmaito ci literackie z roku 1827. Tom V. Warszawa 1828. W Drukarni Kom-
missyi Rz dowey Wyzna  Religijnych i O wiecenia Publicznego, s. [12], 432, 
17,5 cm, ochronna ok . kart. z epoki. 180,-
Tom pi ty (z pi ciu) czasopisma literackiego wydawanego przez Adama Tomasza Ch dowskiego (patrz 
poz. poprzednie). W oferowanym tomie m.in.: O puszczaniu si  balonem p. Green; Nowy model pojazdu 
parowego; Odkrycie w Awie wielu nowych ro lin; O grzechotnikach okazywanych w Orleans; Nowa 
bardzo ma a kometa; Dziennik pierwszej Kolumba podró y; Plamy na s o cu postrze one; Wielka 
armata, któr  Anglicy zabrali w Indiach Wschodnich; O znalezionych bo yszczach egipskich; Otwarcie 
nowej walcowni we wsi Jab onicy kosztem J. W. So tyka; Opis potworu który urodzi a ja ówka we wsi 
Gi ycach, obwodzie kaliskim; Wyj tek z listu pisanego w Rzymie przez bawi cego tam Polaka; O dziele 
wysz em w Londynie: Wybór poezyi polskiej; Odkrycia przy odkopywaniu fundamentów na Bielanach. 
Podniszczenia ok adek, nieznaczne przybrudzenia i zbr zowienia marginesów, poza tym stan dobry.

 724. Schreber Daniel Gottlieb Moritz. Gimnastyka lecznicza pokojowa czyli zasady 
leczniczych wicze  gimnastycznych bez przyrz dów i pomocy wykonywanych 
dla ka dego wieku. Warszawa 1909. Gebethner i Wol  , s. 130, tabl. 1, ilustracje 
w tek cie, 18 cm, opr. pp . 90,-
Podr cznik gimnastyki autorstwa Daniela Gottlieba Moritza Schrebera (1808-1861), niemieckiego le-
karza, propagatora gimnastyki, zalecaj cego wiczenia  zyczne zw aszcza m odzie y miejskiej, który 
bada  i stara  si  przeciwdzia a  negatywnemu wp ywowi urbanizacji na zdrowie populacji (przede 

722. O fabrykach Grodna i Wilna. 1828. 724. D. Schreber. Gimnastyka lecznicza. 1909.



319GOSPODARSTWO WIEJSKIE I DOMOWE. PRZYRODA. SPORT. MY LISTWO

wszystkim dzieci). Autorem polskiego przek adu by  profesor Rafa  Radziwi owicz (1860-1929), 
psychiatra, jeden z wielkich mistrzów masonerii polskiej, dzia acz spo eczny, brat Oktawii, ony Ste-
fana eromskiego, pracuj cy w zak adzie leczniczym w Na czowie. Uwa any za pierwowzór dok-
tora Judyma, bohatera powie ci „Ludzie bezdomni”. Piecz tki: „Stowarzyszenie Drukarzy „Ognisko” 
w Krakowie”. Zabrudzenia oprawy. Niewielkie za ó cenia i przebarwienia papieru, nieaktualne wpisy 
w asno ciowe, poza tym stan dobry.

 725. Wie  i Dwór. Dwutygodnik ilustrowany. Z dodatkiem „Sport i hodowla”. Rok III. 
Warszawa 1914. Redaktor: Wac aw Rogowicz. Zeszyty 1-19. Stycze  – grudzie  
1914 r. Ró na liczba stron (od 30 do 52), liczne ilustracje i reklamy, papier 
cz ciowo kredowany, 31 cm, opr. wyd. brosz. 600,-
Kompletny rocznik III – 1914 r. pisma „Dwór i Wie ”, ukazuj cego si  od 1912 r., z przerwami i zmia-
nami do 1937 r. Za o one przez przyjació : redaktora Kazimierza Laskowskiego (1861-1913), pisarza 
i poet , oraz wydawc  Boles awa Schoena (1857-1913), literata. Oferowany rocznik pod redakcj  
Wac awa Rogowicza (1879-1960), pisarza, t umacza, dzia acza spo ecznego. Pismo stara o si  krzewi  
w ród czytelników kult tradycji, propaguj c m.in. architektur  polskiego dworu i gromadzenie 
dzie  sztuki. W tre ci znalaz y si  relacje z wystaw Zach ty, wystawy gra  ki wspó czesnej, doniesienia 
z pracowni Wojciecha Kossaka, a tak e artyku  o zamiarze o  arowania kolekcji Feliksa Jasie skiego 
Warszawie. W ka dym numerze zamieszczano obszerne recenzje teatralne, doniesienia ze wiata 
literatury (zeszyt 11 po wi cony jubileuszowi Henryka Sienkiewicza). Na zdj ciach liczne dwory 
i rezydencje ziemia skie, ich wn trza i ogrody. Na zako czenie ka dego numeru obszerna rubryka 
towarzyska z doniesieniami o lubach rodzin arystokratycznych i mierci znanych osób. Poza 
tym doniesienia ze wiata mody, rubryka „Z racjonalnej kosmetyki i higieny”, o nauce (z. 2 „Czy na 
Marsie jest nieg?”) i Warszawie (budowa III mostu, artyku  J. W. Gomulickiego o zburzeniu ko cio-
a w. Jerzego, budowa Biblioteki Publicznej fundacji Kierbedziów). Do ka dego numeru do czony 
dodatek „Sport i hodowla”, po wi cony polowaniom, wy cigom konnym oraz propagowaniu 
sportów (m.in. p ywanie, narty). Zajmowano si  tak e sprawami spo ecznymi, wiele miejsca po wi -
caj c o wiacie (o skautingu – z. 13), krzewieniu trze wo ci na wsi, dobroczynno ci. W ród artyku ów 
liczne o tematyce historycznej i patriotycznej, np. o odnalezieniu korony Kazimierza Wielkiego (z. 4), 
o obronie polsko ci w zaborze pruskim (z. 6), „Kaszuby gin ” (z. 13 i 14). W tre ci widoczne tak e 
narastanie atmosfery wojennej, st d liczne doniesienia o zbrojeniach i post pach np. w lotnictwie. 

725. Wie  i Dwór. 1914. Kompletny rocznik. 726. Wie  i Dwór. 1915. Kompletny rocznik.
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Od zeszytu 16 z wrze nia 1914 r. radykalnie zmienia si  tematyka artyku ów, które odt d niemal 
w ca o ci po wi cone s  tematowi wojny (z. 16 otwiera „Rota” Marii Konopnickiej, odezwa cara 
Miko aja do Polaków oraz artyku  „W wielkim momencie dziejowym”). Efektowne ok adki zeszytów, 
projektowane m.in. przez Leona Wyczó kowskiego, Edwarda Trojanowskiego, Antoniego Dzierzbic-
kiego. Piecz tki w asno ciowe: Piotra Ostrom ckiego z Tomaszewic oraz Marty i W adys awa Serwa-
towskich. Brak 1 karty w zeszycie 2. Zabrudzenia i uszkodzenia ok adek poszczególnych zeszytów, 
grzbiety wzmacniane ta m , drobne zabrudzenia i przedarcia, miejscami dopiski, poza tym stan dobry. 
Rzadkie w komplecie.

 726. Wie  i Dwór. Rok IV. Warszawa 1915. Redaktor: Wac aw Rogowicz, od zeszytu 
8/9 Antoni Hurkiewicz. Zeszyty 1-12. Stycze  – grudzie  1915 r. Ró na liczba stron 
(od 32 do 56), liczne ilustracje i reklamy, papier cz ciowo kredowany, 31 cm, opr. 
wyd. brosz. 600,-
Kompletny czwarty rocznik pisma „Wie  i Dwór”, od zeszytu II ukazuj cego si  jako miesi cznik, od 
„Zeszytu Pami tkowego” z sierpnia-wrze nia z podtytu em „Ilustracja Polska”. Redaktorem i wydawc  
zosta  wówczas Antoni Hurkiewicz (wspó w a ciciel zak adów gra  cznych na Mariensztacie), kierowni-
kiem literackim Wac aw Rogowicz, kierownikiem artystycznym malarz Antoni Dzierzbicki (1887-1959), 
autor projektów wi kszo ci ok adek. W tre ci pisma najwi cej artyku ów po wi cono tematyce wojennej 
(„Armata narz dziem zwyci stwa”, „Wojna w poezji” W. Lorentowicza, wojna i literatura; do czono 
„Kupon na gor c  straw ”), przed sierpniem 1915 r. (wkroczeniem wojsk niemieckich do Warszawy) 
o wyra nym charakterze antyniemieckim. Na wielu zdj ciach zniszczenia wojenne (np. wysadzony 
przez Rosjan most Kierbedzia, twierdza Modlin po zdobyciu przez Niemców). Wiele miejsca po-
wi cono odbudowie wsi oraz zabytków (pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 

Przesz o ci). Poza tym liczne artyku y odnosz ce si  do bie cych wydarze  politycznych (Zdzis aw 
Lubomirski prezydentem Warszawy, otwarcie 15 listopada 1915 r. Uniwersytetu Warszawskiego, 
opuszczenie przez Rosjan Zamku Królewskiego). W apelu „Do czytelników” w numerze sierpniowo-
-wrze niowym zawarto zmienione credo redakcji – wobec nowej sytuacji sprawy artystyczne schodz  
na drugi plan, „Dzi  nawo ywa  musimy spo ecze stwo do pracy nad wewn trznym ustrojem, pomaga  
ludziom inicjatywy...”. W tre ci pisma zamieszczano nadal recenzje teatralne, artyku y po wi cone 
literaturze (opowiadanie St. Reymonta „W polu”) oraz malarstwu (o twórczo ci Leona Wyczó kow-
skiego, Józefa Brandta, Józefa Rapackiego, Stanis awa Witkiewicza). Piecz tki w asno ciowe: Piotra 
Ostrom ckiego z Tomaszewic oraz Marty i W adys awa Serwatowskich. Brak 1 karty w zeszycie 4. 
Zabrudzenia i uszkodzenia ok adek poszczególnych zeszytów, grzbiety wzmacniane ta m , drobne 
zabrudzenia i przedarcia, miejscami dopiski, poza tym stan dobry. Rzadkie w komplecie.

 727. [Wie  i Dwór]. Ilustracya Polska. Wie  i Dwór. Rok V. Warszawa 1916. Redaktor: 
Antoni Hurkiewicz. Zeszyty 1-3, 4/5, 6/7, 9/10, 11/12. Stycze  – grudzie  1916 r. 
Ró na liczba stron (od 32 do 42), liczne ilustracje i reklamy, papier cz ciowo 
kredowany, 31 cm, opr. wyd. brosz. 300,-
Niemal kompletny rocznik pisma (brak zeszytu 8), cznie 7 zeszytów. Znacznie skromniej wydawane 
ni  w latach poprzednich, o tematyce przede wszystkim wojennej, politycznej i historycznej. Numer 1 
niemal w ca o ci po wi cony powstaniu listopadowemu, w kolejnych zeszytach m.in. o odrodzeniu pol-
skiej o wiaty, o konieczno ci odnowienia polskiego rzemios a („Zag ada albo odrodzenie”), o pierwszych 
polskich Bibliach (Leopolity, Brzeskiej). Numer VI/VII po wi cony Konstytucji 3 Maja oraz uroczystym 
obchodom rocznicy (po raz pierwszy od upadku powstania listopadowego wi towanej o  cjalnie). Na 
licznych fotogra  ach ukazano pochód mieszka ców Warszawy. Zeszyt IX/X po wi cony Polsce (tu 
m.in.: O nauce polskiej (W . Tatarkiewicz); Pochodzenie j zyka literackiego; Wytwórczo  przemys owa 
na ziemiach polskich). Zeszyt ostatni, wydany 15 grudnia 1916 r., otwiera „Akt proklamacji Królestwa 
Polskiego”. Poza tym liczne zdj cia z dnia 5 listopada 1915 r. (uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej, 
akt proklamowania niepodleg o ci Pa stwa Polskiego w Sali Tronowej Zamku Królewskiego), ukazuj ce 
wkroczenie Legionów do Warszawy oraz z ycia Legionów (m.in. „Brygadjer Józef Pi sudski przyby  
do Warszawy d. 12 grudnia 1916 r.”). Cz  druga zeszytu po wi cona pami ci zmar ego 15 listo-
pada 1916 r. Henryka Sienkiewicza („W chwili podnoszenia si  na widnokr gu wiata zarannych 
zórz Niepodleg o ci naszej, zgas , jak bledn ca o wicie gwiazda, ostatni chor y Polski – podleg ej; 
chor y – nie: wódz”). Poza tym w tre ci recenzje teatralne, wiadomo ci ze wiata muzyki i literatury, 
reprodukcje dzie  sztuki (Matejko, Grottger). Piecz tki w asno ciowe Marty i W adys awa Serwatowskich, 
wpisy Ostrom ckiego. Zabrudzenia i uszkodzenia ok adek, zabrudzenia i przedarcia kart, jedna karta 
luzem, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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 728. ebrawski Teo  l. S ownik wyrazów technicznych tycz cych si  budownictwa. 
Kraków 1883. Nak adem Akademii Umiej tno ci. W Drukarni Uniwersytetu 
Jagiello skiego, k. [2], s. 433, 22,5 cm, opr. Roberta Jahody, p . z t ocz 
i z oc.  180,-
Polsko-niemiecko-francuski s ownik terminów z dziedziny budownictwa i architektury. Ciekawe ród o 
tak e dla ewolucji terminów technicznych w j zyku polskim. Oprawa sygnowana na tylnej wyklejce 
piecz tk : R. Jahoda Introligatornia Kraków. Przetarcia i przebarwienia oprawy. Nieaktualne piecz t-
ki i naklejki w asno ciowe, miejscami przebarwienia papieru. Kilka stron ze wzmocnionymi papierem 
marginesami, poza tym stan dobry.

PRZYRODA. NAUKA

 729. Brzezi ski Mieczys aw. Najciekawsze i najwa niejsze zwierz ta ss ce, ich ycie 
i obyczaje. Wydanie III. Obja nione 60-ma rysunkami. Warszawa 1906. Sk ad 
g ówny w „Ksi garni Polskiej” J. Sikorskiej, s. 198, ilustracje w tek cie, 19,5 cm, 
opr. wyd., pp . 60,-
Z biblioteki wile skiego Liceum Panien Benedyktynek (piecz tki). Zbiór opowiastek o ssakach, prze-
znaczony dla dzieci i m odzie y, opracowany przez Mieczys awa Brzezi skiego (1858-1911), dzia acza 
spo eczno-o wiatowego zwi zanego z ruchem ludowym, przyrodnika, wydawc  i publicyst . Otarcia 
opr. Stan dobry.

 730. Drtina Franciszek. Rozwój umys owy ludów Europy. Z serii: „Biblioteka Samo-
kszta cenia”. Z upowa nienia autora z czeskiego prze o y a J. Kietli ska-Rudzka. 
Warszawa 1904. B.w., s. 307 (w a c. 321), [1], II (errata), 22,5 cm, opr. z epoki 
p sk ze z oc. 180,-

729. M. Brzezi ski. Zwierz ta ss ce. 1906. 730. F. Drtina. Rozwój umys owy. 1904.
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Rozprawa z historii  lozo  i, dotycz ca odpowiedzi ludzko ci na przestrzeni wieków na dwa pytania: 
„Czym jest otaczaj cy mi  wiat, dok d d y, jaki cel jego?” oraz „Dlaczego znalaz em si  na tym 
wiecie, co znaczy moje ycie i ycie innych ludzi, jakie jego zadanie?” (ze wst pu). Jej autorem jest 

Franciszek Drtina (1861-1925), praski  lozof, polityk, wyk adowca uniwersytecki. T umaczy a Julia Kie-
tli ska-Rudzka (1877-1927), t umaczka literatury czeskiej, nauczycielka, dzia aczka o wiatowa. Oprawa 
z epoki: p sk, grzbiet 6-polowy, ze zwi zami wypuk ymi i z oc. tyt., superekslibris literowy „H.S.”, na 
licach p . czerwone (oprawa sygnowana nalepk  – Gajewski?). Wpisy w asno ciowe, zapiski w tre ci 
o ówkiem. Otarcia i zabrudzenia oprawy, b dy w paginacji, poza tym stan dobry.

 731. Dyakowski Bohdan. Atlas motyli krajowych. Z 218 wizerunkami kolorowemi 
motyli. Warszawa 1906. Nak adem i drukiem Micha a Arcta, s. [4], II, [2], 135, 
[1], VIII, tabl. ryc. 18 (chromolitogra  e), 25,5 cm, opr. wyd. pp . ze srebrzonym 
napisem na grzbiecie i kolor. ilustr. na licu. 300,-
Atlas motyli opracowany przez Bohdana Dyakowskiego (1864-1940), biologa, przyrodnika, wspó za o-
yciela Ligi Ochrony Przyrody. Atlas zawieraj cy opisy 474 gatunków motyli, ozdobiony 18 barwnymi 

tablicami i 30 czarno-bia ymi ilustracjami w tek cie. Zabrudzenia i ubytki oprawy, p kni cie grzbietu. 
Nieaktualne wpisy i piecz tki w asno ciowe. Niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

 732. Figuier Louis. Historyja ro lin. Dzie o ozdobione 415 wizerunkami z natury 
wykonanemi. T. 3 (z 3). Warszawa 1871. W Drukarni Józefa Ungra, k. [2], s. 258, 
LXXIII, 10, [1], liczne ilustr. w tek cie (drzeworyty), 23,5 cm, opr. z epoki, p sk, 
zach. opr. wyd. brosz. 240,-
Dzie o botaniczne Louisa Figuiera (1819-1894), francuskiego uczonego, profesora chemii i medycyny,  -
zyka, przyrodnika. Autorem polskiego przek adu jest przyrodnik i botanik Jakub Waga (1800-1872), który 
znacznie rozszerzy  dzie o o polsk  terminologi  oraz wiadomo ci o  orze ziem polskich. Wydawnictwo 
bogato zdobione drzeworytowymi ilustracjami, w tym wieloma ca ostronicowymi. W oferowanym 
tomie omówiono m.in.: ro liny skrytop ciowe, wodorosty, grzyby, porosty, mchy, paprocie, skrzypowate, 

731. B. Dyakowski. Atlas motyli krajowych. 733. K. Kluk. Dykcyonarz ro linny. 1805-1846.
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wid akowate, drzewa olbrzymie oraz ro linno  gór. Du y dzia  po wi cony geogra  i botanicznej 
w opracowaniu Jakuba Wagi. Efektowna oprawa z epoki: br zowy pó skórek, grzbiet podzielony 
zwi zami wypuk ymi na 5 pól, w dwóch – z ocona tytulatura. Nieaktualne piecz tki w asno ciowe, 
zakre lenia o ówkiem na marginesach, poza tym stan dobry. adny egzemplarz.

– Pierwszy naukowy opis  ory polskiej – 

 733. Kluk Krzysztof. Dykcyonarz ro linny, w którym pod ug uk adu Linneusza s  
opisane nie tylko kraiowe dzikie, po yteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, 
oran eryach utrzymywane, ale oraz i cudzoziemskie, któreby w kraiu po yteczne 
by  mog y, albo z których mamy lekarstwa, korzenie, farby i t.d. albo które jakow  
nadzwyczajno  w sobie mai : ich zdatno ci lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi, 
koni, byd a, owiec, pszczó , i t.d. utrzymywanie, i t.d. Z poprzedzai cym wyk adem 
s ów botanicznych i kilkakrotnym na ko cu reiestrem. Tom 1-3 (1 wol.). Warszawa 
1805-1846. Druk XX. Pijarów, s. [2], XLII, 214; [2], 256; 270, tabl. 1 (litogra  a), 
18,5 cm, opr. z epoki, p sk z t ocz. i z oc. 1200,-
Pierwszy i najwa niejszy krytyczny polski s ownik botaniczny, opisuj cy  or  kraju, autorstwa 
wybitnego przyrodnika doby o wiecenia, ks. Jana Krzysztofa Kluka (1739-1796), proboszcza w Cie-
chanowcu, autora wielu prac z dziedziny botaniki i zoologii, które by y prze omowe dla polskich nauk 
przyrodniczych. W uznaniu zas ug uczony otrzyma  od króla Stanis awa Augusta Poniatowskiego 
medal „Merentibus”. Oryginalny zielnik ks. Kluka zosta  pó niej zakupiony przez cara Aleksandra I.
Dykcjonarz oparty jest g ównie na materiale botanicznym Polski centralnej i Litwy. Autor opisa  w nim 
1536 gatunków ro lin krajowych i zagranicznych, u o onych w alfabetycznym porz dku wed ug nazw 
aci skich, z przyporz dkowanymi im nazwami polskimi (wed ug systematyki Karola Linneusza). Cz  
s ownikow  poprzedzi  obszernym wst pem, w którym omówi  podstawy linneuszowej systematyki, 
s ownictwo botaniczne, budow  ro lin oraz da  szereg ogólnych informacji o praktycznych zastoso-
waniach ro lin, w tym w zio olecznictwie (cho  zaleca  konsultacje z lekarzem). Na poszczególne 
has a sk ada si  szczegó owy opis wygl du ro liny, charakterystycznych cech budowy, wyst powania, 
kwitnienia, zastosowania oraz piel gnacji (w przypadku ro lin ozdobnych i uprawnych). Przetarcia 
i zabrudzenia oprawy. Za ó cenia papieru, na kilkudziesi ciu ostatnich kartach lady po owadach, 
poza tym stan dobry.

 734. Lampert Kurt. Atlas pa stwa zwierz cego. T. 1: Zwierz ta ss ce. T. 2: Ptaki. 
T. 3: Gady – p azy – ryby, zwierz ta bezkr gowe (w 3 wol.). Opracowa  Bohdan 
Dyakowski. Warszawa [1925-1926]. Wydawnictwo M. Arcta, s. II, 7-82, V, [1], tabl. 
barwnych 32; s. 86, VI, [2], tabl. barwnych 32; s. [4], 128, [2], tabl. barwnych 
32, liczne ilustr. w tek cie, 24,5 cm, opr. wyd. Boles awa Zjawi skiego, p . z t ocz. 
i z oc.  360,-
Wydanie 2 (wyd. 1 ukaza o si  w 1905 r.). Atlas podzielony jest na trzy tomy: tom I – Zwierz ta 
ss ce; tom II – Ptaki; tom III – Gady, p azy, ryby i zwierz ta bezkr gowe. Ka dy wolumin ozdobiony 
32 barwnymi tablicami i licznymi rysunkami w tek cie. Oprawy wydawnicze Boles awa Zjawi skiego 
(sygnowane lepym t okiem na tylnych ok adzinach): p ótno czerwone, zielone, granatowe, na grzbie-
cie i licu z ocona tytulatura i zdobienia. W tomie 3 doklejone artyku y z gazety. Otarcia i zaplamienia 
opraw, na kartach drobne zabrudzenia i za ó cenia, poza tym stan dobry.

 735. Malo Charles. Les Papillons. Paris (Pary ) b.r. [1818]. Chez Janet, De l’impri-
merie de Richomme, rue Saint-Jacques, n° 67, s. 198, tabl. ryc. 11 (litogra  e 
kolorowane r cznie), litogr. kolor. na k. tyt., 11,5 cm, opr. z epoki, perg. 440,-
Dzie ko autorstwa Charles’a Malo (1790-1871), po wi cone motylom, zawieraj ce 11 pi knie kolo-
rowanych tablic z litogra  ami. Gra  ki wykonano na podstawie rysunków Pancrace’a Bessy (1772-
1835), malarza, gra  ka i rysownika francuskiego, szczególnie znanego z ilustracji botanicznych, twórcy 
s ynnych zielników. Opr. z epoki perg., ze z oc. tyt. na grzbiecie i z barwnymi wizerunkami motyli na 
licach, brzegi kart z oc. Nieznaczne zabrudzenia opr., poza tym stan bardzo dobry. Pi kna ksi eczka.
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 736. Matakiewicz Maksymilian. egluga ródziemna i budowa dróg wodnych. War-
szawa 1931. Nak adem Komitetu Wydawniczego Podr czników Akademickich, 
s. XV, 539, tabl. 8, liczne ilustr. w tek cie, 31,5 cm, opr. pp . 240,-
Podstawowe informacje o egludze ródl dowej i jej specy  ce, wiadomo ci z dziedziny in ynierii 
dróg wodnych (kana y, bramy, mosty, luzy) oraz stosowne przepisy prawne (mi dzynarodowe i krajo-
we). Autorem by  Maksymilian Matakiewicz (1875-1940), in ynier hydrotechnik, profesor budownictwa 
wodnego, wyk adowca i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, minister w rz dach Bartla i S awka. Stan 
bardzo dobry.

– Z biblioteki namiestnika Galicji A. J. Potockiego –

 737. [Mikroskop]. Schacht Herman. Das Mikroskop und seine Anwendung insbeson-
dere für P  anzen-Anatomie. Mit 300 Abbildungen auf 110 in den Text eingedruckten 
Holzschnitten und 2 Lithographirten Tafeln. Berlin 1862. Verlag von G. W. F. Müller, 
s. X, [2], 296, 1 tabl. rozk . (cennik), tabl. ryc. 2 (litogra  e rozk .), 22 cm, opr. 
z epoki p . 600,-
Egzemplarz z Biblioteki Juli skiej Potockich (piecz tki, nalepka na wyklejce). Dzie o o zastosowaniu 
mikroskopu do badania anatomii ro lin, autorstwa H. Schlachta (1814-1864), niemieckiego aptekarza, 
profesora botaniki, dyrektora ogrodu botanicznego w Bonn. Wyd. 1 ukaza o si  w 1851 r., oferowane 
jest wydaniem trzecim, uzupe nionym i przerobionym. Na do czonych tablicach wizerunki mikroskopów 
i fragmentów ro lin w powi kszeniu. Biblioteka Juli ska zosta a za o ona przez namiestnika Galicji 
Alfreda Józefa Potockiego (1817-1889) w pa acyku my liwskim w Julinie k. a cuta. Dawne zapiski 
na wyklejkach i drugiej k. tyt. Stan dobry.

 738. Na kowski Wac aw. Zarys geogra  i powszechnej rozumowej. Wydanie obja nio-
ne 44 drzeworytami w tek cie. Warszawa 1888. Nak adem Ksi garni Teodora 

734. Atlas pa stwa zwierz cego. 1925-1926. 735. C. Malo. Motyle (11 litogra  i). 1818.
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Paprockiego i S-ki, s. 598, [2], V, [1], II, ilustr. w tek cie (drzeworyty), 21,5 cm, 
opr. z epoki, p sk. 200,-
Synteza geogra  i powszechnej opracowana przez Wac awa Na kowskiego (1851-1911), geografa, 
publicyst , reformatora nauczania geogra  i w szkole polskiej, twórc  pierwszego w pi miennictwie 
polskim pe nego systemu nauk geogra  cznych. Praca ma charakter nowoczesnej syntezy geogra  i, 
odrzucaj cej styl tradycyjnego uj cia encyklopedyczno-statystycznego. Piecz tka oraz supereksli-
bris ksi dza Ignacego Charszewskiego (1869-1940), duchownego zwi zanego z diecezj  p ock , 
zas u onego dla regionu spo ecznika, pisarza i publicysty, zamordowanego w obozie koncentracyjnym. 
Oprawa sygnowana nalepk  zak adu introligatorskiego M. Russaka z P ocka: ciemnobr zowy p sk, na 
licach p . Zachowana oryg. ok . brosz. Na obu stronach k. tyt. naklejone wycinki. Stan dobry.

 739. Naturgeschichte des Tierreichs für Schule und Haus. Eßlingen und München 
b.r. [ok. 1885]. Verlag von J. F. Schreiber, s. VIII, [2], 22, [2], 22, [2], 76, IX, tabl. 
ilustr. 91 (chromolitogra  e), 32,5 cm, opr. wyd., p . 900,-
Historia naturalna zwierz t ss cych, ptaków, gadów, p azów, ryb, mi czaków, skorupiaków, owadów, 
robaków i szkar upni. Pierwotnie opracowana przez niemieckiego lekarza i przyrodnika Gotthilfa He-
inricha von Schuberta (1780-1860), tu w ósmym, przerobionym wydaniu (z zachowan  przedmow  
Schuberta). Dzie o niezwykle popularne w drugiej po owie XIX w. doczeka o si  przek adów na wiele 
j zyków, w tym polski. Zawiera barwne tablice z wizerunkami kilkuset przedstawicieli wiata 
zwierz t. Opr.: br zowe p . z barwieniami, na licu naklejona kolorowa ilustracja. Otarcia opr., stan 
ogólny dobry.

 740. [Nowicki Maksymilian]. Zwierzyniec obrazowy zastosowany do zoologii Prof. 
Dra Nowickiego. Lwów b.r. [1868-1869]. W asno  i nak ad Karola Wilda, k. [2], 
tabl. ryc. 42 (litogra  e na dwóch kartach), k. 3 (rozk ., obja nienia tablic), 24 cm, 
opr. pó niejsza pp . 440,-

737. Z Biblioteki Juli skiej Potockich. 1862. 738. W. Na kowski. Zarys geogra  i. 1888.
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739. Historia naturalna zwierz t. 1885. (91 chromolitogra  i).

740. Zwierzyniec obrazowy. 1868-1869. (42 litogra  e).
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Z biblioteki Katarzyny i Józefa Grodeckich (ekslibris) – Józef Grodecki (1870-1963), literat, dzien-
nikarz, dzia acz polityczny i spo eczny. Komplet tablic – litogra  i J drzeja Brydaka, Marcina Sal-
ba i G. Ebenhusena, odbitych w Litogra  i „Czasu” w Krakowie. Ryciny ukazuj ce zwierz ta ca ego 
wiata, uj te w trzy serie: 1. Zwierz ta ss ce; 2. Ptaki, p azy, ryby; 3. Bezkr gowce. Towarzyszy y 

podr cznikowi „Zoologia dla szkó  ni szych gimnazjalnych i realnych”, napisanemu przez Maksymi-
liana Si -Nowickiego (1826-1890), profesora Uniwersytetu Jagiello skiego, badacza  ory i fauny 
tatrza skiej, pioniera ochrony przyrody w Polsce, wspó twórc  Towarzystwa Tatrza skiego. Do -
czono drzeworytowy portret Nowickiego z „Tygodnika Ilustrowanego” z 1890 r. Brak kart tytu owych do 
dwóch serii. Miejscami zabrudzenia pap., tablice z obja nieniami podklejane, oprawa po konserwacji. 
Rzadkie. 
Lit.: J. Jakubowski. Dawna polska ilustrowana ksi ka przyrodnicza (XVII-XIX wiek) [w:] Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis, Wroc aw 2011, s. 56

 741. Ribot Théodule-Armand. Dziedziczno  psychologiczna. Z drugiego poprawnego 
wydania prze o y  St. Bartoszewicz. Warszawa 1885. Druk Ig. Zawiszewskiego, 
s. [4], III, [1], III, [1], 340, 22 cm, opr. z epoki, p sk. 150,-
Rozprawa po wi cona problemowi dziedziczenia cech psychologicznych autorstwa Théodule’a-Arman-
da Ribota (1839-1916), francuskiego  lozofa i psychologa, pioniera psychologii naukowej. Omówiono 
rozmaite zagadnienia, od „dziedziczno ci rozumu”, przez „dziedziczno  charakteru narodowego” 
i „dziedziczno  chorób umys owych” po nast pstwa moralne i spo eczne dziedziczno ci. Opr.: ciem-
nobr zowy p sk, na licach p . W dolnej partii grzbietu t ocz. i z oc. superekslibris literowy „K.R.” Drobne 
otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

 742. Tylor Edward Burnett. Antropologja. Wst p do badania cz owieka i cywilizacyi 
(z rysunkami). Przet umaczy a z angielskiego Aleksandra B kowska. Wydanie 
drugie. Warszawa 1902. Nak adem Stefana Dembego, s. XI, [1], 446, [2], portret, 
ilustr. w tek cie 78, 21 cm, opr. z epoki p sk z t ocz., zach. ok . brosz.  360,-

742. E. B. Tylor. Antropologja. 1902. 744. T. ebrawski. Motyle polskie. 1860.
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Drugie polskie wydanie jednego z dwóch najg o niejszych dzie  wybitnego brytyjskiego antropologa 
kultury, profesora Oxfordu Edwarda Burnetta Tylora (1832-1917), g ównego twórcy europejskiego ewo-
lucjonizmu w naukach spo ecznych. Dzie o to (pierwsze wydanie angielskie ukaza o si  w 1881 r.), obok 
jego „Cywilizacji pierwotnej” (1871), stanowi fundament tak zwanej angielskiej szko y antropologicznej 
opartej na metodzie porównawczej. Tylor rozwin  w nim teori  „animizmu” jako g ównego mechanizmu 
zjawisk religijnych, stworzy  pierwsz  antropologiczn  de  nicj  „kultury”, oraz wypracowa  teori  tak 
zwanych „prze ytków kulturowych”. Oprawa w pó skórek br zowy, grzbiet pi ciopolowy, na grzbiecie 
z ocona tytulatura i ekslibris literowy „S.B.”. Naddarcia i zaplamienia oprawy, piecz tka, nieliczne 
zaplamienia w tek cie, blok lekko poluzowany, poza tym stan dobry.

 743. Wach Edmund. Samodzielne sporz dzanie przyrz dów fotogra  cznych. Wska-
zówki do sporz dzania przyrz dów i przyborów fotogra  cznych najprostszemi 
rodkami. Z 179 rysunkami. Z niemieckiego prze o y  za zgod  autora Jan 

Ciahotny. Cieszyn 1925. Nak ad i w asno  Wydawnictwa B. Kotuli, s. 243, [1], 
liczne ilustr. w tek cie, 24 cm, opr. wyd., p . 120,-
Praktyczny poradnik sporz dzania aparatury i przyborów fotogra  cznych domowymi rodkami, prze-
znaczony dla fotografów amatorów z ograniczonym bud etem. Zawiera opisy budowy ponad 100 
przyrz dów, a tak e uwagi o przechowywaniu materia ów fotogra  cznych. Opr.: granatowe p ., z ko-
lorow  ilustracj  naklejon  na przednim licu. Stan bardzo dobry.

– Pionierskie opisanie polskich motyli –

 744. ebrawski Teo  l. Owady uskoskrzyd e czyli motylowate z okolic Krakowa. 
Nak adem W. Dzieduszyckiego. Kraków 1860. W drukarni Uniwersytetu Jagiel-
lo skiego, s. XIII, 354, acc.: Tablic 12 do ksi ki o owadach uskoskrzyd ych 
czyli motylkowatych. Kraków 1860. W Litogra  i „Czasu”, tabl. ryc. 12 (litogra  e), 
21,5 cm, wspó opr., opr. z epoki p sk. 400,- 
Prekursorska monogra  a motyli polskich, w której autor opisa  z natury ok. 600 gatunków, g ównie 
z okolic Krakowa. Cz ci z nich, nieopisanym wcze niej, nada  polskie nazwy. Druga cz  ksi ki to 
12 litografowanych tablic z wizerunkami motyli, rysowanymi przez autora, litografowanymi przez Wac a-
wa Popelika (1825-1865). Teo  l ebrawski (1800-1887), niezwykle wszechstronny uczony: matematyk, 
architekt, biolog, archeolog, kartograf, geodeta, bibliograf. Oprawa z epoki, p sk z t ocz. zdobieniami 
i z oc. tyt., wyklejki nowe. Na odwrocie tablic dopisane piórem w epoce obja nienia. Zabrudzenia pap., 
miejscami intensywniejsze, zw aszcza tablic. 

SPORT

 745. [Lotnictwo turystyczne]. Informator pilota turystycznego. Cz. 1-2 (1 wol.). 
Nak adem Zarz du G ównego L. O. P. P., s. 404, [4]; 32, [12] (inseraty), mapa 
rozk . 1, tabela rozk . 1, ilustracje w tek cie, 15 cm, opr. wyd., p . 90,-
Kompendium niezb dnych wiadomo ci z zakresu lotnictwa cywilnego dla pilotów amatorów (turystycz-
nych). Wydane przez Lig  Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (której jednym z zada  by o 
promowanie lotnictwa sportowego), zawiera m.in.: przepisy lotnicze, informacje o typach samolotów, 
silników, meteorologii, nawigacji, technikach pilota u. Na schematycznej mapce zaznaczono lotniska 
dost pne dla pilotów prywatnych. Cz  drug  stanowi kalendarz na rok 1939 i skrócony na 1940. 
Stan bardzo dobry.

 746. Samochodowe i motocyklowe wy cigi o nagrod  miasta Lwowa oraz 
Mi dzynarodowy Wy cig Szosowy we Lwowie w dniach 7-go i 8-go wrze nia 
1930 roku. Lwów 1930. Wydano nak adem Komisji Sportowej Ma op. Klubu 
Automobil., s. [50], [8 – reklamy], liczne ilustr., tabl. rozk . 2, 25,5 cm, opr. wyd. 
brosz. 60,-
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Elegancko wydany, ilustrowany program Wy cigu P askiego na trasie Lwów – Stryj oraz Otwartych 
Wy cigów Okr nych na ulicach Lwowa, które odby y si  we Lwowie we wrze niu 1930 roku. Ilustracje 
przedstawiaj  uczestników wy cigu i ich samochody (Bugatti, Alfa Romeo i Austro-Daimler), 
a tak e widoki Lwowa. Na rozk adanych tablicach przebieg trasy. Marginesy opr. wzmocnione od 
spodu papierem, poza tym stan bardzo dobry.

 747. [Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó ”]. Regulamin Oddzia u Wio larskiego 
T-wa Gimnastycznego „Sokó ”. Warszawa I. Warszawa 1930. B.w., s. 32, 16,5 cm, 
bez opr. 30,-
Piecz  „Komisarjat Rz du m. st. Warszawy” wype niona o ówkiem: „Nak ad 300 egz. dnia 12.XI 1930”. 
Szczegó owy regulamin Oddzia u Wio larskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó ”. Opisano m.in.: 
przepisowy mundur dla wio larzy i wio larek, strój wiczebny oraz odznaki stopni wio larskich od 
nowicjuszy a  po stopie  kapitana. Stan dobry. 

 748. Trzeci Krajowy Konkurs Awjonetek. 24.IX – 6.X. 1930. Program. Urz dza Liga 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Organizacja i kontrola sportowa Aeroklub 
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1930, s. 60, reklamy [6], ilustr. w tek cie, 
23,5 cm, opr. wyd. brosz. 80,-
Szczegó owy, bogato ilustrowany program Trzeciego Krajowego Konkursu Awionetek. Lot okr ny odby  
si  w pa dzierniku 1930 r. z Warszawy do Wilna (pierwszy etap); kolejne etapy to: Wilno – Bia a Pod-
laska – Lwów – Kraków – Pozna  – Warszawa. W tre ci sylwetki pilotów oraz wykaz uczestnicz cych 
w konkursie awionetek wraz z ich zdj ciami (m.in. DKD-III, IV i V, RWD-2 i 4 oraz S1 – S2). W pó -
niejszych, tragicznych latach zawodnicy stali si  bohaterami II wojny wiatowej, walczyli w Polskich 
Si ach Zbrojnych na Zachodzie, m.in. jako lotnicy RAF-u, byli wi niami rosyjskich agrów i niemieckich 
obozów koncentracyjnych. Kilku z nich zgin o w 1940 r. z r k NKWD w Katyniu i Charkowie. Kolorowa 
wk adka z reklam  czasopisma „Skrzydlata Polska” oraz p atowca turystycznego P.Z.L.5. lad kredki 
na ok adce, drobne naderwania marginesów, poza tym stan bardzo dobry.

746. Wy cigi o nagrod  miasta Lwowa. 1930. 748. Trzeci Krajowy Konkurs Awjonetek. 
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 749. Wilczy ski Henryk. Tysi c rad dla automobilistów. Co robi , je li nawet najlepszy 
silnik zga nie? Warszawa 1935. Sk ad i Druk „Drukarnia Polska”, s. [12-reklamy], 
223, ilustr. w tek cie, mapka, 16,5 cm, opr. wyd. brosz.  150,-
Poradnik zawieraj cy wskazówki, jak radzi  sobie z niedomaganiami silnika i przyrz dami pomoc-
niczymi oraz konserwacj  samochodu. Do czono rozk adany schemat badania przyczyn ga ni cia 
silnika, a tak e mapk  samochodow  Europy. Niewielkie zabrudzenia opr., poza tym stan bardzo dobry.

 750. [Zawody konne]. Program VII Mi dzynarodowych O  cjalnych i Krajowych Zawo-
dów Konnych w Warszawie, urz dzanych przez Towarzystwo Mi dzynarodowych 
i Krajowych Zawodów Konnych w Polsce. Warszawa 1934. Druk „Royal”, s. 48, 
ilustr. w tek cie, 20,5 cm, oryg. ok . brosz. 200,-
Program VII Mi dzynarodowych Zawodów Konnych w Warszawie, zorganizowanych na pocz tku 
czerwca 1934 roku. Zawiera sk ad Zarz du Towarzystwa Mi dzynarodowych i Krajowych Zawodów 
Konnych w Polsce z prezesem Januszem ks. Radziwi em na czele, list  cz onków-za o ycieli i cz on-
ków honorowych Towarzystwa, program zawodów ze szczególnym uwzgl dnieniem Nagrody Polski im. 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mo cickiego oraz Konkursu im. w. Jerzego dla pa  
i je d ców cywilnych. Luzem do czony „Spis koni bior cych udzia  w VII Mi dzynarodowych O  cjalnych 
Zawodach Konnych”. Otarcia i zaplamienia ok adki, miejscami marginalia dotycz ce poszczególnych 
wy cigów, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

 751. [Janów Podlaski] – G owa konia. S. Szereda. 2003 r. 600,-
Wed ug rysunku; 31 x 21,5 (w wietle oprawy)
Sygnowana o ówkiem: „S. Szereda 2003”. S awomir Szereda (ur.1956), gra  k, rysownik i malarz, 
absolwent ódzkiej ASP (ucze  L. Rózgi i S. Fija kowskiego). Artysta niemal ca  swoj  twórczo  
po wi ci  ukochanym koniom, osi gaj c w tym temacie mistrzostwo. Zwi zany ze rodowiskiem je -
dzieckim portretuje m.in. konie arabskie ze stadniny w Janowie. Jego prace zdobi  prywatne kolekcje 
mi o ników koni arabskich na ca ym wiecie. Stan dobry, oprawiona w ram . 

750. VII Zawody Konne w Warszawie. 1934. 751. G owa konia. S. Szereda. 2003. 
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 752. [Cennik broni i amunicji]. Fryderyk Hoppen. Sk ad broni i amunicji, warsztat 
puszkarski. Cennik broni – amunicji, przyborów my liwskich itp. na rok 1938/39. 
[Katowice 1938]. B.w., s. 24, 22,5 cm, oryg. ok . brosz. 300,-
Cennik katowickiego sk adu broni i amunicji Fryderyka Hoppena. W asortymencie m.in.: naboje sztu-
cerowe, pociski, kulki do wiatrówek, pistolety automatyczne wielostrza owe, rewolwery b benkowe, 
karabinki ma okalibrowe, dubeltówki, sztucery, trójlufki, magazynki zapasowe, lunety, tr bki my liwskie, 
przybory do czyszczenia broni i robienia naboi, pu apki elazne, pasy, adownice, tarcze papierowe. 
Podpis w asno ciowy na ok adce, w tek cie miejscami drobne podkre lenia, poza tym stan dobry. 
Druk nie notowany w katalogach bibliotek polskich. Bardzo rzadkie!

 753. Goedde August. Hodowla ba antów. Trzecie wydanie, poprawione przez 
królewskiego ba antarnika Sta  el’a z Fürstenwaldu na Szl sku. T ómaczy [!] 
z niemieckiego Jan Kraszewski. Warszawa 1901. Nak adem Redakcyi „ owca 
Polskiego”, s. 83, [4], ilustr. w tek cie, 21 cm, oryg. ok . brosz. 180,-
Ilustrowany podr cznik hodowli ba antów. Zawiera m.in.: Urz dzenie ba antarni; Hodowla m odych 
ba antów; Przygotowanie pokarmu; metoda wychowania i sposób obchodzenia si  m odymi ba antami; 
Wskazówki post powa  z wyros ymi ba antami; apanie ba antów; Koszta utrzymania ba antarni. 
Ubytki grzbietu, naddarcia ok adki, wewn trz stan dobry. Rzadkie.

 754. Krzywoszewski Stefan. Z prze y  i wra e  my liwskich. Z 24 rysunkami Ka-
mila Mackiewicza. Warszawa-Kraków 1927. Gebethner i Wol  , s. 124, [4], ilustr. 
w tek cie, 30 cm, opr. luksusowa R. Jahody, p sk z t ocz. i z oc. 800,-

752. Sk ad broni i amunicji. 1938/1939. 753. A. Goedde. Hodowla ba antów. 1901.
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Jedna z naj adniejszych ksi ek my liwskich okresu mi dzywojennego, autorstwa Stefana Krzywo-
szewskiego (1866-1950), dziennikarza, dramaturga, prozaika, uczestnika polowa  w Bia owie y. Jest 
to zbiór opowiada , ozdobionych 24 nastrojowymi rysunkami Kamila Mackiewicza, który by  cz stym 
towarzyszem my liwskich wypraw autora. Luksusowa oprawa Roberta Jahody (sygnowana le-
pym t okiem): szeroki, br zowy pó skórek, grzbiet sze ciopolowy, w drugim i pi tym polu tytulatura, 
w pozosta ych z ocone zdobniki, naro niki skórzane, papier ok adzin i wyklejek marmurkowany. Stan 
bardzo dobry. adny egzemplarz.

 755. Ogólnopolska Wystawa Trofeów owieckich Pozna  1959. Katalog. Redaktor 
Józef Szczepkowski. [Warszawa 1959]. Polski Zwi zek owiecki, s. 48, ilustr. 
w tek cie, 24 cm, oryg. ok . brosz. 150,-
Ilustrowany katalog Ogólnopolskiej Wystawy Trofeów owieckich w Poznaniu, zorganizowanej w czerw-
cu 1959 roku. Opracowanie gra  czne: W odzimierz Ordy ski, rysunki: Stanis aw Rozwadowski. Zawiera 
oceny trofeów w nast puj cych dzia ach: Wie ce jeleni; Parostki koz ów; Or  dzików; opaty danieli; 

limy mu  onów; Skóry wilcze; Skóry rysie. W cz ci ko cowej zdj cia wybranych trofeów. Stan dobry. 
Druk notowany jedynie w katalogu Biblioteki Narodowej. Bardzo rzadkie!

 756. Weyssenho   Józef. Soból i panna. Cykl my liwski ozdobiony 85 barwnymi 
i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenho  a. Warszawa [i in.] 1913. Nak ad 
Gebethnera i Wol  a, s. [6], 228, [4], tabl. ilustr. 15, liczne ilustr. w tek cie, 29 cm, 
opr. skóra. 1600,-
Pi knie wydana powie  my liwska Józefa Weyssenho  a (1860-1932), ozdobiona ilustracjami autor-
stwa kuzyna pisarza, Henryka Weyssenho  a (1859-1922). Zawiera m.in. rozdzia y: Soból i panna; 
Wieczorynka; Walna ob awa; Po egnanie pól; Ch opskie polowanie; W sadzie; Cisza wiejska; Z ota 
jesie . Egzemplarz numerowany (nr 3090 z 4126, na holenderskim papierze czerpanym). Prywatna 
dedykacja dla Stefana Vogtmana, profesora Gimnazjum im. St. Starzy skiego w Warszawie. Oprawa: 

754. Oprawa R. Jahody. 1927. 756. J. Weyssenho  . Soból i panna. 1913.
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br zowa skóra, grzbiet pi ciopolowy z t ocz. i z oc., zwi zy wypuk e. W jednym polu tytulatura, na 
dole superekslibris literowy „A.M”. Zach. przednia ok . brosz. z naklejon  barwn  ilustracj . Przetarcia 
i przebarwienia oprawy, niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

 757. Wi niewski Antoni. Podstawowe wiadomo ci prawid owego my listwa. Zbiór 
pyta  i odpowiedzi. Ko cian [1947]. Drukarnia Polska, s. 93, [5], 14 cm, oryg. ok . 
brosz. 150,-
Podr cznik my listwa napisany w formie pyta  i odpowiedzi. Zawiera m.in.: Bro  my liwska; Prze-
pisy o strzelaniu; Hodowla zwierzyny; Drapie niki; Poro e u koz ów; Ptaki; Drapie niki p owe; Ptaki 
drapie ne; Psy my liwskie; Hodowla psa my liwskiego; Prowadzenie psa my liwskiego; Konserwacja 
zwierzyny. Ok adka naderwana, wewn trz stan dobry. Druk notowany jedynie w katalogu Biblioteki 
Narodowej. Bardzo rzadkie!
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(zestawi y Katarzyna Chmielewska i Joanna Kunigielis)

Adam Victor 149
Albertrandi Jan Chrzciciel 35
Albrecht Hohenzollern 377
Albrecht Ignaz 25
Albrecht VII Habsburg 99
Alessandri Alessandro 2
Alletz Pons-Augustin 1
Altenberg Herman 259
Amman Jost 181
Ammirato Scipione 63
Amszejewicz Micha  406
Anczyc W adys aw Ludwik 357, 

486
Andreae Johann 23
Andri  Ivo 74
Andriolli Micha  Elwiro 454
Andrusikiewicz Jan Kanty 503
Andrzejewski Jerzy 75
Angrabajtys Józef 283
Anna Iwanowna Romanowa 115
Arias Francisco 3
Askenazy Szymon 299, 345
Asnyk Adam 284
Atkinson John August 184
Aubry Johann 47
Auderska Halina 400
Audinet Claude 62
Auer Karol 565, 566
August II Wettin 45
August III Wettin 106, 107, 143

Bacciarelli Marcello 153, 154
Balechou Jean-Joseph 143
Bali ski Stanis aw 76
Baltard Louis Pierre 564
Balzer Oswald 294
Ba aban Tadeusz 321
Ba ucki Micha  284
Banach Andrzej 679
Bannerth Florian 602
Barcz Boles aw 297, 360, 490, 554

Barendsz Dirck 211
Barlow Percival 155
Baroniusz (w a c. Cesare Baro-

nio) 57
Bart omiejczyk Edmund 187, 

495, 692
Bartoszewicz Julian 300
Bartoszewicz Kazimierz 300
Bartoszewicz Stanis aw 741
Baum Kamil 593
Ba y ski Franciszek 463
B kowska Aleksandra 742
Beardsley Aubrey 466
Beksi ski Zdzis aw 77
Belina-Pra mowski W adys aw 

234
Bellangé Joseph-Louis-Hip-

polyte 176
Bem Józef 418
Bensley Thomas 129
Beranger Pierre Jean de 176
Berbecki Leon 234
Berdau Feliks 498
Berlewi Henryk 700
Bernhardi Friedrich 302
Berthelin Jean 42
Bessy Pancrace 735
Bia oszewski Miron 407
Bils Friedrich Heinrich 132
Biza ski Stanis aw 575-577, 589
Bl tterbauer Theodor 609
B ok Aleksandr Aleksandrowicz 

408
B o ski Franciszek 498
Bobi ski Stanis aw 478, 495
Boczar Antoni 426
Bogacki Stanis aw 256
Bohomolec Franciszek 22, 35
Bohusiewiczowa Jadwiga 669
Bojanowski Andrzej 407
Boles aw II mia y 158

Bonnat Leon 217
Bonne Rigobert 100
Borek Józef 707
Borkowski Aleksander (Leszek) 

Dunin 307
Borkowski Eustazy 649
Borkowski Janusz 645
Borowczyk Czes aw 631
Bowyer Robert 129
Boyé Marie 700
Brandel Konrad 259
Brandstädter Franz August 136
Brandt Józef 218
Brandys Marian 300, 355
Braun Georg 138
Bregman Aleksander 308
Brieger Georg 604
Brodzi ski Kazimierz 144, 309
Broniewski W adys aw 409
Bronikowski Ksawery 310
Bruchnalscy, ród 293
Brückner Aleksander 311, 312
Bruder Johann Friedrich Franz 

662
Bruzen de La Martinière An-

toine-Augustin 61
Brydak J drzej 504, 740
Brzezi ski Mieczys aw 729
Bukowski Jan 289, 515
Bu hak Jan 620
Bunsch Adam 78
Bürger Gottfried August 492

Campe August Friedrich An-
dreas 173-175

Cegli ski Julian 227
Cennini Cennino 680
 Ceumern Caspar von 26
Cezary Franciszek 40
Chagall Marc 188, 700
Cha ubi ski Tytus 527, 533
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Charlet Nicolas-Toussaint 171
Charszewski Ignacy 738
Châtelain Henri Abraham 161
Chevalier Pierre 57
Chlebowski Bronis aw 410
Ch apowscy, ród 289
Ch dowski Adam Tomasz 353, 

366, 721-723
Chmielowski Janusz 500
Chmielowski Jordan 314
Chmielowski Piotr 411
Chodowiecki Antoni 573
Chodowiecki Daniel 189, 426
Chod ko Aleksander 438
Chod ko Ignacy 612, 613
Choiseul-Gou   er Marie Gabriel 

F.A. de 60
Chojecki Edmund 658
Chojnacki W adys aw 120
Chojnowski Czes aw 277
Chopin Fryderyk 629
Choroma ski Leon 466
Chotkiewicz Jan 22
Chru ciel Antoni („Monter”) 398
Chrystian Legnicki Piast 112
Chrzanowska-Kluczewska El -

bieta 88
Chrzanowski Tadeusz 82, 88
Ciahotny Jan 743
Ciekli ski Dobies aw 63
Cieszewski Marian Bonawentura 

592
Cie lewski Tadeusz syn 475
Ci glewicz Edmund 435
Coignet Michel 99
Coquart Antoine 141
Cotty Jan 186
Coxe William 154
Curicke Rajnold 128
Custos Dominicus 160
Cybichowski Zygmunt 315
Czapek Franciszek 276
Czapi ski Leopold 412
Czapscy, ród 289
Czarli ska-Schedlin Eugenia 

611
Czarnecki Stefan 165
Czarnowscy, ród 614, 615
Czartoryscy, ród 289, 299
Czartoryski Adam Jerzy 329, 

377
Czartoryski Adam Kazimierz 489
Czerma ski Zdzis aw 233
Czermi ski Marcin 479
Czerny Zo  a 703
Czo owski Aleksander 501

Dahlbergh Erik Jönson 134, 140
Dani owicz Ignacy 50
D browska Maria 494, 495
D browski Jan Henryk 299
D browski Jaros aw 339
Defoe Daniel 485, 486
Delamonce Ferdinand 41
Delille Jacques 416
Dembi ski Bronis aw 316
Dembi ski Stefan 178
Dembo cki Wojciech 317
Desmarets de Saint-Sorlin Jean 

62
Desnaux Georges 370
Diepenbeeck Abraham van 210
Dietrich Adolf Fryderyk 142, 232
Dietrich Fryderyk Krzysztof 142, 

172, 228
Dippel W. 322
D uski Kazimierz 238
Dobrovský Josef 318
Dobrowolski Erazm 310
Dojan-Surówka Edward 257
Donnet Johann 46
Dostojewski Fiodor 413
Dou Gerard 203
Drozdowski Bogumi  690
Drtina František 730
Dubiecki Tespezjusz 414
Dubourg Louis Fabrice 216
Duda-Gracz Jerzy 190
Dümler W. 357
Dunin-Borkowski Jerzy Sewer 

289
Dunin-Borkowski S awomir 400
Dunin-W sowicz Zbigniew 199
Dyakowski Bohdan 502, 731, 

734
Dzia y ska Gryzelda Celestyna 

z Zamoyskich 383
Dzieduszyccy, ród 649
Dzierzbicki Antoni 725, 726
Dzier y ski Feliks 682
Dziewanowski W adys aw 169, 

170
Dzikowski Mieczys aw 632, 633
Dzwonkowski W odzimierz 321

Ebenhusen Gottlieb 740
Ebert David Georg 15
Eibisch Eugeniusz 682
Eljasz-Radzikowski Stanis aw 

503, 509, 559
Eljasz-Radzikowski Walery 504-

509, 540, 559, 563, 592
Elsner Józef 305, 629

Elzevier Daniel 8
Endler Friedrich Gottlob 609
Esden-Temski Kazimierz 654
Estreicher Karol 312

Fabrycy Kazimierz 257
Fajans Maksymilian 126, 137, 

232
Fajlhauer Henryk 702
Fangor Wojciech 681
Faust Ludwig 251
Feldman Wilhelm 79
Feli ski Alojzy 416
Fer Nicolas de 141
Fesca Adolph 568
Fiedler Arkady 649
Figuier Louis 732
Firkowicz Szemaja 616
Firlej-Biela ska Karolina 369
Fischer Jacob 63
Flisak Jerzy 219
Foch Ferdinand 370
Fogel Paul 700
Forbert Leon 257
Forst de Battaglia Otto 80
Forster Charles 231
Franckenberg Abraham von 7
Fredro Aleksander 284, 322, 417
Freitag Adam 8
Friedlein Daniel Edward 452
Frizon Pierre 57
Froben Hieronim 58
Fryde Ludwik 76
Fryderyk II Hohenzollern 168
Fülöp-Miller René (w a c. Philip 

Müller) 323
Furgault Nicolas 9
Fürste J.E. 46
Fusek Witold 659

Gallemard Claude Olivier 41
Gamski Franciszek 540
Gandhi Mahatma 323
Garczy ski Stefan 10
Gaume Jean-Joseph 660
G siorowski Wac aw 418
Geissler August Hermann 605
Genty Achille 324
Gerson Wojciech 229
Giedroy  Jerzy 393
Giewont Wojciech 533
Gieysztor Jakub 617
Gihaut Jean François 171, 176
Gihaut Michel Ange 171, 176
Girs Anatol 297, 360, 490, 554
Gizewiusz Gustaw 657
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Glaser Johann Louis 637
Gli scy, ród 292
Gliszczy ski Mateusz 21
G ówczewski W adys aw 241
Goedde August 753
Goetel Walery 596
Gombrowicz Witold 419
Gorazdowski Edward 543
Gorczy ski Adam 565, 566
Gos awski Maurycy 420
Goszczy ski Seweryn 510, 511
Go licki Stanis aw 627
Gotkiewicz Marian 512
Gottlieb Leopold 234, 700
Grabe Werner 648-650
Grabia ski Janusz 95
Grabowski Ambro y 325
Grabowski Stanis aw 6
Grabowski Tadeusz 611
Grabski W adys aw Jan 44
Gra  enried-Villars Hélène de 

374
Gramatyka-Ostrowska Anna 495
Grandi Carlo 158
Grassi Józef 262
Grévedon Henri 156
Grijp Dirck 102
Gritzner Maximilian 290
Grodecka Katarzyna ze Stemp-

kowskich 740
Grodecki Józef 740
Grodecki Pawe  628
Grodecki Wac aw 101
Gröll Micha  9, 27
Gronowski Tadeusz 493, 495
Gro ska Maria 683, 684
Grote Otto 136
Grottger Artur 685, 686
Grubi ski Wac aw 81
Grunwald Henryk 278
Grydzewski Mieczys aw 433
Gry  -Keller Adam 327
Grzyma a-Siedlecki Adam 322
Gubrynowicz Bronis aw 328
Guérard Edward 417
Gueudeville Nicolas 161
Gumowski Jan Kanty 235
Gwagnin Aleksander 22

Habdank Adam 709
Hablitschek Franz 567
Hachette Jean Nicolas Pierre 

352
Hagondoko   Constantin 699
Halecki Oskar 293
Haller Józef 234

Hallervorden Martin 23
Hamann Ryszard 687
Hartknoch Krzysztof 23
Hartwig Edward 260, 261
Hayder Fryderyk Antoni 220
Haye Charles de la 230
Haykowski Stanis aw 169, 170, 

490
Helmsauer Carl August 131
Henkel Richard 570
Herling-Grudzi ski Gustaw 82
Hermbstädt Sigismund Fried-

rich 710
Hewak Jan 695
Heweliusz Jan 7, 29
Heymowski Adam 291
Hilaire Jean-Baptiste 60
Hochenleitter Lukas 25
Hoene-Wro ski Józef Maria 329, 

330
Hoesick Ferdynand 428, 454, 

629
Ho  man Jakub 139
Ho  mann Nicholas 63
Ho  manowa Klementyna z Ta -

skich 481, 487, 489, 662
Hofmokl-Ostrowski Zygmunt 331
Hogenberg Franz 138
Holewi ski Józef 237
Ho ówko Stefan 682
Ho y ski Otton 332
Homann Johann Baptist 105-

107, 109, 125
Homolacs Karol 688
Hondius Jodocus 111
Hondius Wilhelm 8
Hoppen Fryderyk 752
Horzyca Wilam 433
Huber Kaspar Ulrich 609
Humble George 102
Hurkiewicz Antoni 726, 727
Hutten-Czapski Edward 69
Hutten-Czapski Emeryk jun. 158

Iljin Micha  488
Iwaszkiewicz Janusz 622
Iwaszkiewicz Jaros aw 698
Jab onowski Aleksander 292
Jab o ski Henryk 83
Jackowski Micha  310
Jacottet Jean 229
Jagiellonowie, dynastia 338
Jahoda Robert 297, 728, 754
Jaillot Alexis-Hubert 104
Jakub de Voragine, b . 59
Jakubowski Jan 689

Jan II Kazimierz Waza 165, 325
Jan III Sobieski 23, 44, 145, 166, 

230, 303, 325, 368
Jan III Waza 147
Janicki Stanis aw 421
Janiszewski Micha  118
Janowski Tadeusz 654
Janssonius Joannes 103, 108, 

111, 112
Januszkiewicz Eustachy 438
Jarz bowski Józef 382
Jasi ski Feliks Stanis aw 191-

193
Jastrz bski Jan 333
Je owicki Aleksander 436, 437, 

487
Jerzy III Brzeski Piast 112
Jezierska Zo  a 682
Jezierski (w a c. Krüger) Ed-

mund 630
Je  Teodor Tomasz (w a c. Zyg-

munt Mi kowski) 83
J drzejewicz Wac aw 649
J drzejowski Pawe  3
Jolanta b . 661
Józef II Habsburg 168
Juchanowitz Albert 132
Juliusz Cezar 313

Kaczmarek Roman 372
Kaczor-Batowski Stanis aw 454
Kaczurba Adam 310
Kaden-Bandrowski Juliusz 234
Kallenbach Józef 83
Kanclerz Feliks 631
Kanter Constantin Gustav 132, 

136
Kantor Tadeusz 84, 221
Karamzin Niko aj Michaj owicz 

334
Karnowicz Jewgienij Pietrowicz 

335
Karol Ferdynand Waza 146
Karol Fryderyk Bade ski 41
Karpiowie, ród 620
K seberg Hugo 609
Kasprowicz Jan 236
Katarzyna II Wielka 168
Katarzyna Jagiellonka 147
K tski Apolinary 148
Keerberg Joannes 99
Kempen Gottfried von 36
Keyl Michael 135
K trzy ski Stanis aw 293
Kie czewska-Zaleska Maria 120
Kieresant-Wi niewski Onufry 193
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Kierski Kazimierz 653
Kietli ska-Rudzka Julia 730
Kisielewski Stefan 85
Kisielewski Zygmunt 86
Kisling Moj esz 194, 443, 700
Kister Marian 413
Kitowicz J drzej 337
Klauber Ignaz Sebastian 152
Kleczy ski Jan 234
Klein W. 543
Kling Teo  l 513
Kluk Jan Krzysztof 733
K obukowscy, ród 299
Knapski Grzegorz 43
Knia nin Franciszek Dionizy 27
Koberger Anton 58
Kobzdej Aleksander 682
Kochanowski Jan 28, 459
Kochanowski Jerzy 348
Kochowski Wespazjan 422
Koczorowski Stanis aw Piotr 475
Köhler Johann David 29, 30
Kolankowski Ludwik 338
Kolbenheyer Karl 514
Kolberg Oskar 70, 71
Komendzi ska Helena 592
Komendzi ski Jan Franciszek 

Józef 592
Komorowscy, ród 68
Komorowski Tadeusz („Bór”) 68, 

403
Komorowski W. 358
Konarska Janina 195
Konarski Szymon 291
Konopczy ski W adys aw 341
Konopka Józef 70, 71
Konopka Julian 71
Konopka Stefania z Konopków 

71
Konopkowie, ród 289
Konopnicka Maria 72, 423
Konstanty Paw owicz Romanow 

335
Kopernik Miko aj 23
Korabiowie, ród 324
Korneliusz Nepos 39
Korwin Gracjan 711
Korwin-Milewski Hipolit 342
Korzon Tadeusz 617
Koska Ferdinand 127
Kossak Jerzy 178, 179
Kossak Wojciech 180, 649
Kossakowscy, ród 52
Kossakowski Stanis aw 52
Kossak-Szczucka Zo  a 424, 425
Kossecki Franciszek Ksawery 351

Kostrzewski Franciszek 357, 
632, 633

Ko cielski Józef 515
Ko ci ski Wiktor 98
Ko ciuszko Tadeusz 149, 284
Kot Stanis aw 343
Kováts Edgar 516
Kowalewski Mieczys aw 517, 

518
Kownacka Maria 494, 495
Kozierowski Stanis aw 118
Kranikowski Karol 238
Krasicki Ignacy 35, 362, 426
Krasi scy, ród 289
Krasi ski Józef Wawrzyniec 718
Krasi ski Wincenty 320
Krasi ski Zygmunt 427, 428
Krasuski Józef 63
Kraszewski Jan 753
Kraszewski Józef Ignacy 344, 

345, 429-431
Kra niewski Edmund 395
Kraus Johann Ulrich 23
Kraushar Aleksander 345
Krawczyk Jacek 393
Krieger Amalia 243
Krieger Ignacy 242, 243
Krosnowska Antonina z Komo-

rowskich 68
Królikowski Józef Franciszek 

432
Krzywiecki Miko aj 695
Krzywoszewski Stefan 754
Krzy anowski Stanis aw Andrzej 

392
Kubina Teodor 666
Kuczkowski S. 10
Kuglin Jan 449
Kulczycki Tomasz 618
Kulczy ski W adys aw 519, 559
Kulisiewicz Tadeusz 682
Kunka Lech 222
Kunzek Henryk 520
Kury o Emma 553
Kütner Samuel Gottlob 153
Kwiatkowski Eugeniusz 390

Lachenbauer J. 25
Lafosse Adolphe 148
Lampert Kurt 734
Lanckoro scy, ród 289
Langlois Nicolas 150, 164
Larcher Maurice 370
Laskowska Maria 659
Laskowski Kazimierz 725
Lauro Giacomo 162

Lauterbach Alfred 634
Le Brun Jean-Baptiste-Pierre 

155
Le Voy Marguerite 57
Lec Tomasz 441
Lecho  Jan 81, 433
Ledóchowscy, ród 289
Ledóchowski Ignacy 172
Ledóchowski Józef 22
Lehmann Otto 346
Lekczy ska Regina 670
Lekczy ski Czes aw 670
Lelewel Jan 347
Lelewel Joachim 347, 348, 717
Lelowski Antoni 711
Lenartowiczowa Zo  a z Szyma-

nowskich 357
Lengren Zbigniew 700
Lenin W odzimierz 323
Leonardo da Vinci 223
Lerue Adam 229
Leszczy scy, ród 292
Lesznowski Antoni 11
Le niewska Aleksandra 489
Lewicki Jan Nepomucen 165, 

569, 641, 676-678
Lewicki Zygmunt 121
Lewocki Onufry 352
Libelt Karol 324
Ligber Jan 442
Limanowski Boles aw 387
Linde Cornelis van der 145
Lipi ski Wac aw 297, 349
Lipsius Justus 31
Lisiecki Micha  310
Livingstone David 667
Loeillot Wilhelm 127
Lubomirscy, ród 289
Lubomirski Zdzis aw 726
Ludwig Christian Gottlieb 131
Ludwik IV Legnicki Piast 112
Luere Simon de 59
Luyken Jan van 145, 166

awrynowicz Stanis aw 612
odziowie, ród 292
oski Józef 230
ozi ski Marian 354
uczak Wojciech 338
yczkowie, ród 292

Macé Jean 2
Maci tek Stanis aw Pawe  

(pseud. Jan Czar) 708
Mackiewicz Kamil 754
Madejewski Zygmunt 453
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Mader Friedrich Wilhelm 669
Majchrowski Adam 99
Majkowski Aleksander 651
Makowiecki Tadeusz 415
Makowski Tomasz 689
Makuszy ski Kornel 434
Malak Daniel 440
Malcz Karol Filip 267
Malczewski Rafa  521
Malik Franciszek 505-507
Malinowski Aleksander 540
Malinowski Tomasz 350
Malo Charles 735
Ma achowscy, ród 289
Ma achowski Jan 444
Ma achowski Zygmunt (pseud. 

Bronis aw Prawdomowski) 
522

Ma ecki Antoni 328, 388
Mann Conrad Anton 136
Mantau Reinhold 655
Manteu  el Edward 525
Manteu  el Gustaw 619
Ma kowski Jerzy 611
Marcoussis Ludwik 700
Marmier Xavier 656
Maszy ski Julian 167
Matakiewicz Maksymilian 736
Matejko Jan 697
Matlakowski W adys aw 523, 

524
Mattioli Pietro Andrea 33
Matuszewicz Jerzy 3
Matuszkiewicz Alfons 227
Maxime Weygand 374
Maychor Karol 28
Mayer Johann Christoph Andre-

as 34
Mazurkiewicz Tadeusz 551
 Meho  er Józef 196, 197
Merian Matthäus 134, 139
Merkator Gerard 99
Meyerheim Friedrich Eduard 130
Méyet Leopold 454
M ci ska Antonina 70
M kicki Stanis aw 688
Micha  Korybut Wi niewski 325
Mickiewicz Adam 270, 436-439, 

469, 639
Mieczkowski Jan 248, 249
Mieczkowski Stanis aw 571
Mielniczuk Marek 700
Miel y scy, ród 289
Mierczy ski Stanis aw 525
Miliszkiewicz Janusz 698-700
Millon Charles 351

Mi osz Czes aw 440, 441
Mirecki Franciszek 357
Misierowicz Alojzy 126, 137
Misio ek Leon 356
Misky Ludwik 477
Mleczkowie, ród 292
Mniszchowie, ród 289
Modigliani Amedeo 198
Moncornet Balthazar 146, 151
Monge Gaspard 352
Moniuszko Stanis aw 284
Montaigne Michel de 435
Morawski Szcz sny 317
Morawski Teodor 355
Moreau Jean Michel 168
Morsztyn Jan Andrzej 30
Mortier Pieter 104
Mostowski Tadeusz 442
Mo cicki Henryk 321, 322, 369
Mo cicki Ignacy 360, 390
Motte Charles 156
Moulins Jean des 33
Mroczkowski Tadeusz 255
Mrongowjusz Krzysztof Celestyn 

657
 Mro ewski Stefan 199, 200
Muller Harmen Jansz 211
Müller (Miller) Julian 287
Müller Karol 287
Mund Henryk 624
Muszanka Danuta 693
Muter Mela 700
Mycielscy, ród 289
Mylius Arnold 36
Myszkowski Jan 28

Na cz L. 287
Na cz-Korzeniowski Andrzej 

297
Na kowski Wac aw 738
Napoleon I Bonaparte 299, 324, 

361, 381, 436, 629
Naruszewicz Adam 35, 37, 38, 

442
Narutowicz Gabriel 272
Nenke Otto 605
Ney Karol 661
Niedzia kowski Mieczys aw 356
Niekrasz St. 326
Niemcewicz Julian Ursyn 231
Nieszawer Nadine 700
Niewodnicza ski Tomasz 701
Niezabitowski Ludwik 658
Nilson Johannes Esaias 168
Nittman Tadeusz Micha  490
Nöller Georg Matthias 26

Norblin Sebastian 231
Norblin Stefan 495
Nowicki Jan 540
Nowicki Maksymilian Si a 526, 

740
Nowicki Mieczys aw 359

O’Rourke Aniela de Chaney 68
Ob  dowicz Bronis aw 715
Oborski Wac aw 540
Obst Jan 620
Oertel Kasper 609
Okr t W adys aw 451
Olbi ski Rafa  201
Olechowski A.L. 457
Olesch Alfred 607
Oleszczy ski Antoni 223, 426, 

436
Oleszczy ski W adys aw 231
Olizar Narcyz 310
Olszewski Tadeusz 476
Oppenheim Józef 555,  597, 598
Oppman Artur (pseud. Or-Ot) 

491
Orda Napoleon 126, 137
Ordy ski W odzimierz 755
Orgelbrand Maurycy 286
Ortelius Abraham 99, 101
Orzeszkowa Eliza 72
Osetowski Julian 650
Osiecki Stefan 241, 545 
Ossoli ski Jerzy 164
Ostermaier Josef 605
Ostoja-Chrostowski Stanis aw 

687
Ostrom cki Piotr 725-727
Ostrowscy, ród 527
Ostrowski W adys aw 358

Pacewicz Edward 650
Padechowicz Marian 716
Paderewski Ignacy Jan 217
Pahl Miko aj 103
Pajewski Aleksander 632, 633
Pankiewicz Józef 202
Paryski Witold 528
Pasek Jan Chryzostom 165
Passendorfer Edward 529
Patek Antoni 276
Patschovsky Wilhelm 604
Pawe  Diakon 58
Pawe  V papie  66
Pawlica W adys aw 596
Pawliszak Wac aw 454
Paw owska Marianna z Gozdz-

kich 68
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Paw owski Micha  68
Pecq Adolf 227, 232
Pedanios Dioskurydes 33
Peiper Tadeusz 443
Pellet Jean Leonard 100
Pe czy ski Józef 555
Perelle Nicolas 140
Petelenz Ignacy 540
P  ug Christoph 63
Piasecki Pawe  40
Piastowie, dynastia 37, 38, 295
Pi tkowski Henryk 354, 454
Picart Bernard 216
Pieczowski 163
Piekarski Kazimierz 475
Piekarski Stanis aw 482
Piekarski Stefan 497
Pietruski Stanis aw Konstanty 

530
Pietschmann Franz 610
Pikiel Witold 360
Pikulski Gaudenty 32
Pillati Gustaw 185, 186
Piller Piotr 565, 566
Pi sudski Józef 179, 200, 233, 

234, 272, 360, 390, 455, 490
Pini Tadeusz 686
Pinon-Gacka Aniela 493
Piotrkowczyk Andrzej 28
Piotrowski Antoni 454
Piramowicz Grzegorz 9
Pius IX, papie  332
Piwarski Jan Feliks 142, 144, 

172, 228, 232
Plantin Christoph 31
P o ski Micha  203
Pniewski W adys aw 657
Podczaski W adys aw 310
Podd bski Henryk 360
Podsadecki Kazimierz 443
Pograbka Andrzej 101
Pokrzywa Tomasz 319
Pol Wincenty 284, 531, 670
Poniatowscy, ród 157
Poniatowska Hélène-Elisabeth 

ze Sperrych 370
Poniatowski Józef 169, 262, 

284, 316, 361, 362
Poniatowski Marie-André 370
Poni scy, ród 289, 467
Poni ski Hieronim Adam 40
Pope Alexander 41
Popelik Wac aw 744
Popio ek Franciszek 121
Poraska Maria 444
Porazi ska Jadwiga 494, 495

Porowski Marceli 397
Porta Giambattista della 42
Potoccy, ród 43, 52, 60, 61, 289, 

299, 313, 329, 649, 737
Potocka Charlotte 43, 311, 471
Potocka Izabella z Jodko-Nar-

kiewiczów 43
Potocka Katarzyna z Branickich 

316
Potocka Kordula z Komorow-

skich 68
Potocka Maria Klementyna z 

Sanguszków 369
Potocka Maria z Rzewuskich 60
Potocki Alfred Józef 737
Potocki Antoni 445, 686
Potocki Józef 52, 369
Potocki Marek 43, 158, 311, 

470-473
Potocki Stanis aw Kostka 362, 

446-448, 457
Prideaux Humphrey 43
Prze dziecki Henryk 666
Przya gowski Andrzej 310
Przybys awska Helena 71
Przybys awski W adys aw 71
Przybyszewski Stanis aw 365
Przyja kowski Zdzis aw 257
Przy uski Bronis aw 449
Przyrembel Zygmunt 694
Pufendorf Samuel 61, 140
Puszetowie, ród 289
Putek Józef 671
Puzyna Józef 293
Puzyna Stanis aw 67

Quirini Eugeniusz 297

Raczkowie, ród 292
Raczy scy, ród 289
Raczy ska Konstancja z Potoc-

kich 61
Radwanowa Helena 494
Radwanowa Helena 495
Radwa ski J drzej 718
Radziejowski Micha  Stefan 150
Radzimi ski Adam Jan 39
Radziszewski Franciszek Jo-

achim 410
Radziwi  Antoni Henryk 432
Radziwi  Janusz 8, 750
Radziwi  Jerzy 36
Radziwi  Krzysztof II 151
Radziwi  Micha  639
Radziwi owicz Rafa  724
Radziwi owie, ród 61, 289

Ra  et Auguste Denis Marie 177
Raisson Horace-Napoléon 719
Raphelengius Franciscus (Frans 

van Ravelingen) 31
Rassalski Stefan 204
Rawita-Gawro ski Franciszek 

50
Raynal Guillaume-Thomas 100
Rayski Jan Nepomucen 324
Recmanik Jan 435, 687
Redlich Henryk 167
Regulski Aleksander 230
Rehman (Rehmann) Antoni 532
Reitz Erik 147
Rejchman Bronis aw 533
René Denise 209
Repetowski Piotr 460
Rey Mieczys aw 539, 540
Reymont W adys aw Stanis aw 

450
Reyowie, ród 289
Ribot Théodule-Armand 741
Richer Jean 57
Richter P. 662
Rigaud Hyacinthe 143
Rivière Charles 229
Robi ska M. 120
Robitschek (Robiczek) Maurycy 

259
Rogalski Leon 348, 381, 660
Rogowicz Wac aw 725, 726
Rohbock Ludwig 567, 568
Rohmann Maria 346
Roj Wojciech (m odszy) 547
Roj Wojciech (starszy) 533
Roja Boles aw 234
Romer Eugeniusz 337
Romer-Hempel Eugenia 337
Rosensohn Lennart 205
Rossi Giovanni Giacomo de 114
Rouget Miko aj 720
Roux Dominique de 419
Rozwadowski Stanis aw 755
Rózga Leszek 206
Ró a ski Mieczys aw 543
Ró d y ski Leon 463
Rubinkowski Jakub Kazimierz 

44
Rusin Jan 548
Rusi ski W adys aw 672
Russak M. 738
Ruszczyc Ferdynand 439, 495, 

622
Ruzamski Marian 476
Rybkowski Marian 367
Rych owski Kazimierz 323
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Rydel Lucjan 452
Rydz- mig y Edward 233, 234, 

359
Rylscy, ród 68
Ry o Maksymilian Stanis aw 479
Ryszkiewicz Józef 454
Rzepecki Karol 367
Rzepecki Ludwik W adys aw 367
Rzeszotarski de Lehndor   Zbi-

gniew 7
Rzewuscy, ród 289

Saba a (w a c. Jan Krzeptowski) 
533

Saczkowie, ród 292
Salb Marcin 523, 526, 530, 539, 

540, 740
Salmon Thomas 45
Salvandy Narcisse-Achille 368
Sanguszko Eustachy 369
Sanguszko Roman Stanis aw 

Adam 369
Sanguszkowa Klementyna z 

Czartoryskich 369
Sanguszkowa Natalia z Potoc-

kich 369
Sanguszkowie, ród 329
Sanson Guillaume 104
Sanson Nicolas 114
Sapieha Adam Stefan 666
Sapieha Aleksander Antoni 673
Sapieha Aleksander Jozafat 255
Sapieha Lew 673
Sapiehowie, ród 255, 673
Sarbiewski Maciej Kazimierz 

442
Saryusz-Stokowska Marzenna 

496
Sawicka Stanis awa 415
Sawicki Feliks 483
Sawicki Kazimierz 277
Sawiczewski Stanis aw 454
Schabenbeck Henryk 601
Schacht Herman 737
Scherner Carl Albert 534
Schiller Friedrich 460
Schlie   Daniel Gabriel 16
Schmolck Benjamin 46
Schoen Boles aw 725
Scholz von Rosenau Lorenz 47
Schouppé Alfred 357
Schreber Daniel Gottlieb Moritz 

724
Schreiber Thomas Johannes 17
Schubert Gotthilf Heinrich von 

739

Scultetus Jonas 112
Semkowicz Aleksander 695
Semkowicz W adys aw 292, 294
Sera  n Roman 588
Serwatowska Marta 725-727
Serwatowski W adys aw 725-

727
Seutter Matthäus 113, 115
Sielecki Stanis aw 354
Siemianowski Euzebiusz To-

masz 67
Sienkiewicz Henryk 69, 93, 284, 

453, 458, 573, 629, 639, 725, 
727

Siestrzy ski Jan 347
Sikorski W adys aw 370
Simon Frédéric Émile 569, 676
Sinko Tadeusz 435
Ska kowski Adam Mieczys aw 

361
Skarbek Fryderyk 371
Skarga Piotr 49
Skar y scy, ród 289
Skimborowiczowa Anna z Soko-

owskich 489
Skoczylas W adys aw 207, 208, 

224, 236, 237
Skorupka Ignacy 179
Skotnicowa Maria 535
Skotnicówna Lida 535
Skotnicówna Marzena 535
Skrzetuski Wincenty 50
Skrzynecki Jan 228
S owacki Juliusz 454, 455
S owi ski Lech Kazimierz 462, 

704
Smith Francis 183
Smole ski Jerzy 540
Smole ski W adys aw 372
Soardi Lazar de 59
Sobczak Jan 682
Sobiescy, ród 230
Socyn Faust 51
So tyk Roman 374
Sommer Karol 248, 250, 637
Sonntag Józef 662
Sopo ko Konstanty 682
Sosnkowski Kazimierz 234
Soubeyran Pierre 41
Sowi ski Leonard 572
Speed John 102
Stabik Antoni 674
Stachiewicz Julian 297
Stachiewicz Piotr 238
Sta  el 753
Staich W adys aw 479

Stalin Józef 364
Stanis aw I Leszczy ski 45
Stanis aw II August Poniatowski 

35, 67, 152-157, 168, 316
Stanis aw Kostka, w. 269
Stanis aw ze Szczepanowa, w. 

158
Stankiewicz Edward 461
Staroniewicz Marceli 468
Starzy ski Juliusz 687
Starzy ski Stefan 375
Stasiak Ludwik 594
Staszic Stanis aw 489, 564
Steczkowska Maria 536
Steele Richard 216
Stefano della Bella 163, 164
Stempowski Jerzy 376
Stevens Alfred 191
Stevenson Robert Louis 497
St czy ski Maciej Bogusz Zyg-

munt 537
St pkowski Stefan 645
Stolle Johann Zacharias 14-16
Stoopendaal Daniel 133
Strasburger Maria 703
Stronczy ski Kazimierz 295
Strubicz Maciej 377
Strug Andrzej 649
Stryje ska Zo  a 525
Sty   Jan 230
Sulikowski Kazimierz 169, 170
Surowiecki Karol 457
Swart Olof Hansson 108
Sydow Marian 654
Syga Teo  l 87
Szacfajer Walenty 675
Szadzik Józef 441
Sza  arski Józef 512, 528
Szajnocha W adys aw 540
Szancer Jan Marcin 496
Szczepa scy, ród 293
Szczepa ski Alfred 685
Szczepkowski Józef 755
Szel gowski Adam 378
Szelburg-Zarembina Ewa 494, 

495
Szeptycki Leon 32
Szereda S awomir 751
Szerer Oskar 540
Szubert Awit 578-581, 590, 591
Szujski Józef 379
Szyd owski Stefan 681
Szyfman Arnold 649
Szymanowski Józef 447
Szymanowski Karol 525
Szyma ski Janusz 393
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wiechowski Marian 326
wierz Leopold 534, 539, 540
wi cicki J drzej 372
wi tochowski Aleksander 380
wirysz-Ryszkiewicz Józef 297

Tacyt  63
Targ Jan Ignacy 360
Tar o-Mazi ski Zygmunt W odzi-

mierz 355
Tarnowscy, ród 289
Tarnowska Ró a z Branickich 

452, 459
Tarnowski Stanis aw 427, 458-

460
Tatar Szymon 533
Teigl 154
Teodorowiczowie, ród 296
Terlecki Tymon 461
Tessaro-Kosimowa Irena 696
Tetmajer W odzimierz 452
Theodorowicz Leon 296
Thiers Louis Adolphe 381
Thies Konstanty 642
Thumann Friedrich Paul 570
Tielke Johann Gottlieb 135
Tokarzewski Józef 52
Tomasz à Kempis 53
Tomaszewski Adam 561
Traugutt Romuald 382
Treter Tomasz 36
Tripplin Teodor 541
Trojanowski Edward 725
Tuck Raphael 611
Tupin Ryszard 338
Turnowie, ród 351
Turowski Kazimierz Józef 317, 

388, 422
Twardzicki Walery (Walerian) 

250
Tyblewski Andrzej 272
Tylor Edward Burnett 742
Tyrmand Leopold 88
Tyszkiewicz Samuel 680
Tyszkiewiczowie, ród 289, 649

Uhlig Viktor 542
Ulrich von Jungingen 23
Uniechowscy, ród 620
Uniechowski Antoni 225, 226, 

409
Urbanowicz Andrzej 77
Urba ski Adam 78
Urba ski Leon 682
Uruscy, ród 289

Valckenier Pieter 166
Varin Charles Nicolas 60
Vasarely Victor 209
Viero Teodoro 183
Vigée-Le Brun Louise Élisabeth 

152, 156
Villain Jean-François 171
Vincenz Stanis aw 621
Visscher Claes Janszoon (zw. 

Piscatorem) 210, 211
Visscher Nicolaes I 211
Vivier Teodor 720
Vogel H. 610
Vogel Johann Jakob 23
Vogel Zygmunt 564
Vogtman Stefan 756
Vrtel-Wierczy ski Stefan 417

Wach Edmund 743
Waga Jakub 732
Waga Teodor 383
Wahl Fryderyk 17
Walewscy, ród 289
Walewski Cyprian 73
Walicki Aleksander 462
Walicki Micha  687
Walker John 184
Walkiewicz Feliks 186
Wallis Mieczys aw 687
Wa kowicz Melchior 89, 413, 

649
Warcha owski Jerzy 525
Warren Charles Turner 155
Warszawska Zo  a 488
Wasilewska Helena z Schugtów 

481
Wasilewski Józef 39
Wasilewski Zygmunt 639
Wat Aleksander 90, 413
Wazowie, dynastia 162, 265
Wdowiszewski Zygmunt 293
Wechel Andreas 47
Weigel Christoph 215
Weigel Hans 181, 182
Weiss Karl 668
Wellisz Leopold 192, 193
Weraxo Jan 288
Werner Friedrich Bernhard 125
Wettinowie, dynastia 105, 106
Weyssenho   Henryk 756
Weyssenho   Józef 464, 756
Widman Giorgio 114
Widy-Wirski Feliks 384
Wiel dko Wojciech Wincenty 54
Wielhorscy, ród 289
Wieliczka Zygmunt 385

Wielopolscy, ród 289
Wierzbicki Boles aw 185, 638
Wierzy ski Kazimierz 433, 465
Wigura Stanis aw 395
Wiland W. 411
Wilczy ski Henryk 749
Wilczy ski Jan Kazimierz 148
Wilde Oscar 466
Wilder Hieronim 237, 451
Will Johann Georg 41
Willenberg Samuel Fryderyk 

15-20
Willer Peter 128
Winawer Karol 408
Windakiewicz Stanis aw 459
Winkler Wilhelm 605
Wiszniewski Micha  467
Wi niewski Antoni 757
Wit Frederick de 110
Witkiewicz Kazimierz 475
Witkiewicz Stanis aw 540, 543, 

697
Witkiewicz Stanis aw Ignacy 468
W adys aw IV Waza 8, 303
W adys aw z Gielniowa, b . 93
W odek Tadeusz 11
Wn kowski Aleksander 695
Wodziccy, ród 289
Wodzicki Antoni 540
Wodzicki Kazimierz 544
Wodzi scy, ród 52
Woerl Leo 603
Wojciechowski Konstanty 523
Wojciechowski Stanis aw 272
Wola ski Tadeusz 295
Wo owski Bronis aw 339
Woyni owicz Edward 622
Wo niakowska Irena 83
Wulfers Jan 39
 Wunder Georg Benedikt 173-

175
Wyczó kowski Leon 212-214, 

237, 515, 693, 725
Wyd ga Bohdan 469
Wyspia ski Stanis aw 470-473
Wyszy ski Kazimierz 3
Wyszy ski Stefan, b . 91-93

Zab ocka Wincenta 489
Zadrazil Rudolf M. 523
Zajkowski Andrzej 230
Zak Eugeniusz 700
Zaleski Andrzej 40
Zaleski Józef Bohdan 309
Zalewski Zygmunt 391
Za uscy, ród 289
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Za uski Andrzej Chryzostom 56
Za uski Andrzej Stanis aw 62
Za uski Józef Andrzej 73
Zamoyscy, ród 289
Zamoyska Jadwiga z Dzia y -

skich 414
Zamoyska Zo  a z Czartoryskich 

371
Zamoyski Jan (malarz) 680, 682
Zaruski Mariusz 546, 549, 551, 

552
Zarzycki Ferdynand 360
Zawieyski Jerzy 94
Zbyszewski Karol 474
Zdanowicz Aleksander 456
Zegad owicz Emil 475-477
Zeiller Martin 134, 139
Zejszner Ludwik 499, 553
Ziarnko Jan 57
Zieleniewski Tadeusz Kalina 554

Zieli ski Ludwik 68
Ziemi cka Kazimiera z Jara-

czewskich 489
Zienkowicz Józef 310
Zienkowicz Leon 511, 569, 641, 

676
Zimi ska-Sygiety ska Mira 95
Zjawi ski Boles aw 234, 360, 

687, 734
Zubrzycki Jan Sas 227, 453, 623
Zwoli ska Krystyna 84
Zwoli ski Leonard 584, 585
Zwoli ski Stefan 555, 585-587
Zwoli ski Tadeusz 555-557, 585-

587
Zygmunt I Stary Jagiellon 325
Zygmunt II August Jagiellon 26, 

159, 377
Zygmunt III Waza 26, 49, 102, 

146, 160, 162

ebrawski Teo  l 728, 744
echowski Stefan 476
ele ski Tadeusz (pseud. Boy) 
435, 478

enczykowski Marceli 543
eromska (w a c. Zawadzka) 
Anna 649

eromska Monika 649
michowska Narcyza 489
muda Alfred 239
ó kiewski Stanis aw 162
ó towscy, ród 289, 649
ralski W adys aw 539
ukowski Olgierd 394
ukrowski Wojciech 96-98
upa ski Jan Konstanty 165
urakowski Romuald 257
wirko Franciszek 395
ycho  Józef 549
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acc. = accessit (wspó wydane/y)
adl.  =  adligat (wspó oprawne/y)
akw. =  akwaforta
b.a. = bez autora
b.m. =  bez miejsca wydania
b.r. = bez roku wydania
b.w. = bez wydawcy
bibl. = bibliogra  a
bp = biskup
brosz. = broszura
ded. = dedykacja
drzew. = drzeworyt/ów
E.  = Estreicher
egz. = egzemplarz
faksym. = faksymile, faksymilia
fot. = fotogra  e
ilustr. = ilustracje
j.w. = jak wy ej
k. = kart/a
k.tyt. = karta tytu owa
kart. = kartonowa/e
kolor. = kolorowany/a/e
litogr. = litogra  a
ac. = aci ski/a/e
marm. = marmoryzowany/a/e
miedz. = miedzioryt/y
m.in. =  mi dzy innymi
nak . = nak adca
nlb. = nieliczbowane
obci ty/a = rycina obci ta do odcisku  

  p yty, bez marginesów

opr. = oprawa
pap. = papier
perg. = pergamin
pl.  = plansza, karta
p . = p ótno
p.-p. = passe-partout
piecz. = piecz
p sk. = pó skórek
portr. = portret
pp . =  pó p ótno
pperg. = pó pergamin
prow. = proweniencja
reper. = reperowany/a
ryc. = ryciny/a
rys. = rysowa
ryt. = rytowa
s. = strony/a
supereksl. = superekslibris/y
sygn. = sygnowa /sygnatura
szp. = szpalta
t. = tom
tabl. = tablica/e
t ocz. = t oczenia
wol. = wolumin/y
wspó cz. = wspó czesna
wspó pr. = wspó oprawny
wyd. = wydanie/wyda
wyk. = wykona
z oc. = z ocenia
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Instrukcja uczestnictwa w aukcji na portalu secretera.pl

Antykwariat LAMUS przeprowadzi 57 Aukcj  Ksi ek i Gra  ki na portalu biblio  lskim 
secretera.pl. W zwi zku z tym poni ej publikujemy szczegó ow  instrukcj  obs ugi portalu.

1. Rejestracja na portalu:

Naci nij przycisk 
Zarejestruj. 
Na nast pnej 
stronie podaj swoje 
szczegó owe dane:

Upewnij si , e 
poda e  poprawny 
numer telefonu 
komórkowego 
i adres mailowy, 
s  one niezb dne 
do uko czenia 
rejestracji.
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Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomo  umo liwiaj c  kontynuowanie  rejestracji. 
Kliknij w odno nik:

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

Od tej pory mo esz u ywa  swojego konta.

Dzi kujemy za rejestracj !
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2. Sk adanie zamówie  na portalu secretera.pl przed aukcj .

Aby zalogowa  
si  na portalu, 
naci nij przycisk 
Zaloguj si .

eby wy wietli  
stron  zawieraj c  
pozycje katalogowe, 
kliknij w zak adk  
Aukcje.

Przed wzi ciem
udzia u w aukcji 
musisz
zaakceptowa  
regulamin aukcji.
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Po lewej stronie 
znajduje si  spis 
tre ci
umo liwiaj cy 
przyspieszony 
dost p do dzia ów.

Kliknij w ikon  
koperty, 
aby otrzyma  
przypomnienie
mailem i sms-em 
o zbli aj cej si  
licytacji wybranej 
pozycji.

Kliknij w zdj cie 
pozycji, aby 
zobaczy  jej 
szczegó owy opis
i galeri  zdj .

Na stronie pozycji 
mo esz z o y  
swoj  najwy sz  
oferowan  
cen (limit) wed ug 
tabeli post pie .
Limity przyjmujemy 
do dnia 18.03.2022 
do godziny 18.00.
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3. Uczestniczenie w aukcji na portalu secretera.pl

eby wzi  udzia  w licytacji zaloguj si , nast pnie otwórz zak adk  z interesuj c  
pozycj . 

Naci nij przycisk 
licytuj, aby przebi  
cen  o jedno
post pienie, 
zgodnie z tabel  
post pie .

Po lewej stronie 
zobaczysz
zbli aj ce si  
pozycje.

Licytacja pozycji trwa 20 sekund. Ka de przebicie spowoduje ustawienie czasu licytacji 
na kolejne 10 sekund.

Przebieg licytacji 
mo esz obserwo-
wa  w zak adce 
historia licytacji. 
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Pozycj  aukcyjn  mo na przebi  o wy sz  kwot  z listy rozwijanej zgodnie z tabel  
post pie . Wybrana kwota post pienia, w przypadku pomy lnego zako czenia
licytacji, b dzie kwot  zakupu (plus 10%).

Wi cej informacji o aukcjach znajdziesz pod adresem
www.lamus.pl

lub pod numerem telefonu 22 8481639



355INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W AUKCJI NA PORTALU SECRETERA.PL



356 INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W AUKCJI NA PORTALU SECRETERA.PL




