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REGULAMIN AUKCJI

1.
2.

Ceny podane w katalogu są cenami wywoáania (w PLN). Ceną nabycia jest cena
wylicytowana, do której Antykwariat dolicza 10% opáaty organizacyjnej.
W aukcji moĪna wziąü udziaá przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu siĊ
i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji (patrz „Instrukcja uczestnictwa w aukcji
na portalu secretera.pl” znajdująca siĊ na naszej stronie internetowej). Na portalu

www.secretera.pl
3.

moĪna skáadaü zamówienia przed aukcją lub uczestniczyü w aukcji online w sobotĊ,
19.03.2022 i niedzielĊ 20.03.2022 od godz. 10.00.
W aukcji moĪna uczestniczyü równieĪ w sposób tradycyjny, poprzez wysáanie
pisemnego zamówienia faxem, pocztą mailową lub tradycyjną. Druk zamówienia
dostĊpny jest na stronie www.lamus.pl oraz portalu www.secretera.pl. W zamówieniu prosimy podaü numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytuáu oraz
najwyĪszą oferowaną cenĊ (limit) zgodnie z tabelą postąpieĔ zamieszczoną
poniĪej. NiezbĊdne jest podanie dokáadnych danych identyfikacyjnych (adresu,
NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje skáadające zamówienie, a takĪe
záoĪenie odrĊcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji skáadających zamówienie licytacjĊ przeprowadzi Antykwariat, przy zachowaniu zasady stopniowego
wykorzystania limitu, w zaleĪnoĞci od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. TreĞü zamówienia pozostanie informacją poufną.
WielkoĞci postąpienia:
Przedziaá cenowy
Do 50 PLN
50-200 PLN
200-500 PLN
500-1000 PLN
1000-2000 PLN
2000-5000 PLN
5000-10.000 PLN
10.000 – 20.000 PLN
20.000 – 50.000 PLN
Od 50.000 PLN
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WielkoĞü postąpienia
5 PLN
10 PLN
20 PLN
50 PLN
100 PLN
200 PLN
500 PLN
1000 PLN
2000 PLN
5000 PLN

Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia záoĪone przez portal secretera.pl oraz
pocztą tradycyjną bĊdą uwzglĊdniane dopiero w trakcie trwania licytacji, tak jak na aukcji stacjonarnej (wczeĞniej, przed rozpoczĊciem licytacji, nie pojawiają siĊ na ekranie).
W przypadku odnotowania kilku zamówieĔ na jedną pozycjĊ, licytacja rozpocznie siĊ
od przedostatniego pod wzglĊdem wysokoĞci limitu powiĊkszonego o jedno postąpienie.
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Zamówienia prosimy kierowaü na adres: Antykwariat „Lamus” ul. Sandomierska 23,
02-567 Warszawa.
Zamówienia przyjmujemy równieĪ faxem i pocztą elektroniczną, do 18 marca 2022 r.
(piątek) do godz. 18.00 a takĪe bezpoĞrednio na portalu internetowym www.secretera.pl
do 18 marca do godz. 18.00.
fax 22 848-12-58,
e-mail: info@lamus.pl
W zamówieniu pocztowym i elektronicznym (e-mail) prosimy o podanie sposobu
realizacji zakupu:
– odbiór osobisty zakupionych pozycji po uprzednim dokonaniu przelewu bankowego
lub przy páatnoĞci gotówką lub kartą;
– wysyáka obiektów za pobraniem pocztowym;
– wysyáka obiektów po odnotowaniu páatnoĞci na koncie bankowym;
– osoby zainteresowane otrzymaniem faktury prosimy o podanie numeru NIP
przed aukcją.
Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziaáku do piątku w godz. 11.00-19.00;
pod numerem telefonu: 22 848-16-39 lub pocztą elektroniczną info@lamus.pl
Obiekty aukcyjne moĪna oglądaü (tylko po wczeĞniejszym uzgodnieniu telefonicznym
terminu) w siedzibie Antykwariatu, przy ul. Sandomierskiej 23, od 8 marca 2022 r.
Informacji telefonicznej o wynikach oraz kosztach wysyáki udzielamy od 23 marca
2022 r. (wczeĞniej telefon nie bĊdzie dziaáaá).
Wszystkim osobom, które dokonaáy zakupu na aukcji, wyĞlemy pocztą elektroniczną
w dniach 22-29 marca 2022 informacjĊ o zakupie (wraz ze specy¿kacją, ew. kosztami
wysyáki i numerem konta).
Zakupione obiekty aukcyjne wydajemy przy ul. Sandomierskiej 23 w Warszawie
od 22 marca 2022. Warunkiem odbioru (w tym wysyáki) obiektu jest uiszczenie caáoĞci ceny wraz z ewentualnymi odsetkami, a w przypadku wysyáki – takĪe wraz z jej
kosztami. W przypadku nieodebrania zakupionego obiektu w ciągu 2 tygodni, nabywca
zobowiązany jest do uiszczenia opáaty w wysokoĞci 0,5% (póá procenta) wylicytowanej
przez niego ceny za kaĪdy dzieĔ opóĨnienia w odbiorze licząc od 5 kwietnia 2022 r.
Na nabywcĊ przechodzi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia zakupionego,
a nieodebranego obiektu.
Termin páatnoĞci wynosi 10 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane bĊdą odsetki
w wysokoĞci dwukrotnoĞci odsetek ustawowych od kwoty zalegáoĞci.
Obowiązuje odbiór osobisty. Na proĞbĊ nabywcy zakupiony obiekt zostanie wysáany
po uprzednim uiszczeniu caáoĞci naleĪnoĞci oraz kosztów wysyáki. Instytucjom paĔstwowym wysyáamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
Wpáaty prosimy kierowaü na konto:
Antykwariaty Warszawskie LAMUS
PKO BP S.A. I O/Warszawa, 00-944 Warszawa, Sienkiewicza 12/14
Nr rachunku: 19 1020 1013 0000 0802 0003 5055
Przy páatnoĞci kartą kredytową lub páatniczą doliczamy 1,5% do ceny nabycia tj. ceny
wylicytowanej powiĊkszonej o opáatĊ organizacyjną.
Biblioteka Narodowa, Biblioteka JagielloĔska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea
rejestrowane mają prawo pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5
poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
Antykwariat nie ponosi odpowiedzialnoĞci za ukryte wady ¿zyczne oraz wady prawne
zakupionych obiektów.
Antykwariat ma prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
Antykwariat, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo do przerwania lub anulowania
licytacji.
Nabywca ma prawo do záoĪenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty aukcji.
Uczestnik aukcji wyraĪa zgodĊ na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej Antykwariatu LAMUS i podmiotów wspóápracujących.
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– Lekarski poradnik domowy –
1. Albert nowy czyli teraĨnieyszy albo sekreta nowe, doĞwiadczone i approbowane.
Zebrane z wynalazków najpóĨniejszych, jedne mające na cel zaradzenia wielkiej
liczbie przypadków tyczących siĊ zdrowia; drugie wiele rzeczy potrzebnych do
wiadomoĞci wzglĊdem róĪnych potrzeb Īycia; trzecie na koniec to wszystko, co siĊ
Ğciąga do wdziĊków i przyjemnoĞci tak na wsi, jako i w mieĞcie. Podane do druku
roku 1770 w ParyĪu a teraz ĞwieĪo na polski jĊzyk przetáumaczone. Wilno 1790.
W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitej u XX. Pijarów, 8°, s. 240, [10], opr. wspóácz.
skóra.
800,E. XII, s. 94. Napisany przez Pons-Augustina Alletza (1703-1785) lekarski poradnik domowy, zawierający takĪe wskazówki gospodarskie, m.in.: Sposób zachowania twarzy, aby od ospy zepsutą nie zostaáa;
Na przypalenie od sáoĔca; Na Àuxowate oczy; Sposób gubienia plam inkaustowych z kopersztychów;
Sposób chĊdoĪenia obrazów i portretów; Sposób obrzydzania napoju pijakowi, a osobliwie wina; Aby
pijanego prĊdko otrzeĨwiü. W treĞci takĪe przepisy kulinarne (sposoby robienia wódki, rata¿i
oraz smaĪenia kasztanów w cukrze). Opr. wspóácz. skóra, zwiĊzy wypukáe, 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 (ParyĪ) 1570. Apud Ioannem Macaeum, 8°, k. [147], 384, opr.
póĨniejsza, skóra.
600,Swoista naukowa silva rerum, zbierająca zapiski dotyczące najróĪniejszych dziedzin – wszystko, co
wydaáo siĊ autorowi interesującym lub intrygującym w jego lekturach lub w wiadomoĞciach zasáyszanych
od innych osób. Alessandro Alessandri (1461-1523), neapolitaĔski prawnik i humanista, naleĪący do
rodziny wywodzącej pochodzenie od staroĪytnego rodu Alessandri z Neapolu. Swoje dzieáo wzorowaá
na „Nocach attyckich” rzymskiego erudyty Gelliusza (II w. n.e.). Praca szybko zyskaáa wielką popularnoĞü, ukazaáy siĊ jej liczne edycje, przeróbki oraz opracowania. Opr.: brązowa skóra, w centrum lic
táocz. i záoc. ozdobniki. Dawne podpisy wáasnoĞciowe (dat. 1604 r.). Pieczątka 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 wschodząca,
naybezpiecznieyszą drogą prawowiernego chrzeĞcianina do poĪądanego portu
sczĊĞliwey wiecznoĞci prowadząca, to iest ksiąszka naĞladowania Īycia 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 podrĊcznik medytacji i üwiczeĔ duchowych związanych z praktykami
ascetycznymi autorstwa Francisco Ariasa (1533-1605), hiszpaĔskiego jezuity, pisarza teologicznego.
Polski przekáad i edycja dedykowane przez táumacza, generaáa marianów Kazimierza WyszyĔ-
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1. Lekarski poradnik domowy. 1790.

3. F. Arias. Gwiazda zaranna. 1749.

2. A. Alessandri. Naukowe ciekawostki. 1570.

4. Brama niebieska. 1734.

skiego (1700-1755) staroĞcie stokliskiemu Jerzemu Matuszewiczowi – w dedykacji szczegóáowa genealogia tego rodu. W przedmowie historia Zgromadzenia KsiĊĪy Marianów Niepokalanego PoczĊcia
NajĞwiĊtszej Maryi Panny. Caáostronicowa rycina z wizerunkiem Maryi i wypisanymi jej dziesiĊcioma
cnotami, które byáy podstawą reguáy mariaĔskiej. Rytowaá Paweá JĊdrzejowski (czynny 1745-1786),
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5. Chwaáa Dobrego Pasterza. 1769.

6. Sáownik jĊzyka francuskiego. 1740.

gra¿k i wydawca, pracujący w Warszawie i ZamoĞciu. Zachowane tylne lico dawnej opr. kartonowej.
Noty wáasnoĞciowe. K. tyt. we wspóáczesnej kopii. Przebarwienia pap., poza tym stan dobry. Rzadkie.

4. Brama Niebieska na wiĊkszą czeĞü, y chwalĊ w Tróycy Jedynego Boga, NayĞwiĊtszey Matki Jego Maryi Panny, y ĝwiĊtych PaĔskich wystawiona; Kluczem Osobliwszych NaboĪeĔstw Gorących aႇektów, Īarliwych aktów, duchownych medytacyi
etc. Kalisz 1734. Drukarnia J.K.M. Collegii Societatis Jesu, 4°, s. [10], 561, [4], 2
drzeworyty caáostronicowe (w tym jeden z wizerunkiem Matki Boskiej CzĊstochowskiej), opr. skóra na desce z okuciami srebrnymi w ksztaácie serc z wiązanym
inicjaáem „Maria”, poáączone z szeroką srebrną klamrą spinającą.
1800,Estreicher ani Nowy Korbut nie notują. Na przedniej wyklejce odrĊczna adnotacja o historii tego
egzemplarza, datowana dnia 27 maja 1861 roku. Modlitewnik zawierający, obok kalendarza Ğwiąt
i ĞwiĊtych, liczne naboĪeĔstwa i formularze niedzielne na caáy rok liturgiczny. ĝlady po zalaniu marginesów kilkunastu kart, drobne zabrudzenia pap. Stan ogólny dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica IV)

5. Chwaáa 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 rozwaĪania nad Psalmem 23 („Pan jest pasterzem moim”) – kaĪdy z wersetów objaĞniony obszernym komentarzem. Na koĔcu przydana modlitwa. Stan bardzo dobry. Bardzo
rzadkie.

6. Dictionnaire de l’Académie Françoise. Troisième édition. T. 1-2 (w 2 wol.). Paris
(ParyĪ) 1740. Chez Jean-Baptiste Coignard, folio, frontispis (miedzioryt), k. [7],
s. 904; k. [2], s. 989, jednolite opr. z epoki, skóra.
1800,-
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Na k. tyt. podpisy wáasnoĞciowe Stanisáawa Grabowskiego. O¿cjalny sáownik jĊzyka francuskiego
opracowany przez AkademiĊ Francuską. Akademia Francuska (Académie Française) zostaáa powoáana
w 1635 r. przez Ludwika XIII z inicjatywy kardynaáa Richelieu. Jednym z jej gáównych celów byáa i jest
po dziĞ dzieĔ troska o czystoĞü i opieka nad jĊzykiem francuskim. Wielkim przedsiĊwziĊciem Akademii byáo opracowanie o¿cjalnego sáownika jĊzyka francuskiego. Jego pierwsza edycja obejmująca
caáy alfabet ukazaáa siĊ w 1694 r. Od tego czasu, co kilkadziesiąt lat pojawiają siĊ kolejne wydania.
Wybitne dzieáo o kulturotwórczym charakterze. Opr.: brązowa skóra, na grzbietach táocz. i záoc.
dekoracja oraz szyldziki z tytulaturą, na wyklejkach pap. marm. Defekty opr. wzdáuĪ krawĊdzi 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 Blättern auႇ 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 táocz.
3600,Ze zbiorów Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorႇ (heraldyczna tuszowa pieczĊü wáasnoĞciowa).
Traktat o magii autorstwa Abrahama von Franckenberga (1593-1652), Ğląskiego alchemika, mistyka
i róĪokrzyĪowca. Urodzony w Ludwigsdor¿e (dziĞ Bystre pod OleĞnicą), uczyá siĊ w gimnazjum w Brzegu, a nastĊpnie w Lipsku i Jenie. W 1623 r. poznaá w Zgorzelcu Jakuba Boehme, sáynnego Ğląskiego
gnostyka doby renesansu. Pod jego kierownictwem powstaáy grupy przyjacióá gnozy i RóĪokrzyĪa,
a póĨniej takĪe rycerski Zakon Trupiej Czaszki. W roku 1641 wyjechaá przez Kraków, WarszawĊ
i ToruĔ do GdaĔska, gdzie zaprzyjaĨniá siĊ z Janem Heweliuszem, braá udziaá w prowadzonych
przez niego obserwacjach astronomicznych i zapoznaá siĊ z systemem kopernikaĔskim. Efektem
tych bogatych doĞwiadczeĔ jest oferowane dzieáo, które áączy w sobie elementy alchemii, astrologii
i astronomii. Autor zmará w roku 1652, pochowany zostaá w koĞciele zamkowym w OleĞnicy. Drobne
marginalia z epoki, ubytki 3 początkowych marginesów, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica III)

– Forty¿kator radziwiááowskich Kiejdan –
8. Freitag Adam. Architectura militaris nova et aucta oder Newe vermehrte Forti¿cation, Von regular Vestungen, von irrregular Vestungen und Aussen wercken von
praxi Oႇensiva und Defensiva […] Amsterdam 1642. Bey Daniel Elzevier, folio,
frontispis (miedzioryt), k. [3], s. 194, [2], tabl. ryc. 35 (miedzioryty rozká.), tabel
rozká. 8, opr. z epoki, perg.
4000,E. XVI, 318. Bogato ilustrowane trzyczĊĞciowe dzieáo o forty¿kacjach autorstwa Adama Freitaga (16081650), pochodzącego z Torunia inĪyniera wojskowego i profesora medycyny, sáuĪącego w armii Republiki Zjednoczonych Prowincji, a w Rzeczypospolitej pozostającego na sáuĪbie u ksiĊcia Janusza
Radziwiááa (m.in. w czasie wyprawy smoleĔskiej), który nastĊpnie mianowaá go swoim lekarzem,
a takĪe profesorem matematyki w liceum kiejdaĔskim. Freitag forty¿kowaá BirĪe i Kiejdany, byá
doradcą przy rozbudowie umocnieĔ miejskich w Toruniu. Oferowana praca, stanowiąca dzieáo
Īycia autora, przyniosáa mu powszechne uznanie i staáa siĊ klasycznym podrĊcznikiem forty¿kacji
tzw. staro-holenderskiej. Frontispis przedstawia alegoriĊ architektury wojskowej. Dedykacja Freitaga dla
królewicza Wáadysáawa, póĨniejszego króla Wáadysáawa IV (pisana w 1630 r. do pierwszego wydania,
koronacja 1632 r.). 35 rozkáadanych miedziorytów przedstawia plany forty¿kacji, ich poszczególne
fragmenty, elementy systemów obronnych wraz z detalami konstrukcji i procesem ich wznoszenia. Dwie
z rycin sygnowane na páycie przez Wilhelma Hondiusa (1597-ok. 1652), nadwornego sztycharza
Wáadysáawa IV, od 1636 r. zatrudnionego w GdaĔsku. Opr.: perg. naturalny, w górnej partii grzbietu
wypisana odrĊcznie tytulatura. Pieczątki i sygnatury biblioteczne. Drobne zaplamienia i zabrudzenia,
poza tym stan bardzo dobry.
(Patrz tablica II)
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8. A. Freitag. Architectura militaris. Dzieáo inĪyniera w sáuĪbie Radziwiááów.1642.

9. Furgault Mikoáaj. Dykcyonarz staroĪytnoĞci dla Szkóá Narodowych. Warszawa
1779. W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey, 8°,
k. [9], s. 367, [5], winietki, inicjaáy, ¿naliki (drzeworyty), opr. pásk.
600,E.XVI, 370. Sáownik terminów i pojĊü związanych z historią staroĪytną (przede wszystkim Grecja
i Rzym), przeznaczony do uĪytku szkolnego. Adaptacja dzieáa francuskiego historyka Nicolasa Furgaulta
(1705-1795), opracowana przez Grzegorza Piramowicza (1735-1801), poetĊ, pedagoga, jezuitĊ,
czáonka Komisji Edukacji Narodowej, sekretarza Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. KsiąĪka wydana w drukarni Michaáa Grölla (1722-1798) – jednej z najlepszych i najnowoczeĞniejszych o¿cyn
polskich koĔca XVIII w. Opr.: ciemnobrązowy pásk, na licach pap. marm. Dawne i wspóáczesne wpisy
wáasnoĞciowe. Otarcia, Ğlady po owadach, zabrudzenia i zaplamienia. Stan dobry.

– Synom Ojczyzny ku przestrodze –
10. GarczyĔski Stefan. Anatomia Rzeczypospolitey-Polskiey Synom Oyczyzny
ku przestrodze y poprawie tego co z kluby wypadáo mianowicie, o sposobach;
zámnoĪenia PolskĊ ludem pospolitym, konserwowania dziatwy wieskiey [!] przez
niedostátek y niewygody márnie ginącey, 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, pásk.
9000,E.XXXVI/2, 338. Wydanie drugie, ocenzurowane wzglĊdem edycji pierwszej, która ukazaáa siĊ
w tym samym roku. NajgáoĞniejszy traktat polityczny Stefana GarczyĔskiego (ok. 1690-1755), wojewody poznaĔskiego, pisarza politycznego, stronnika Sasów na polskim tronie, jak sam stwierdza
obmyĞlony i napisany w trakcie pobytu na leczeniu w Berlinie w 1742 r. Dzieáo zawiera krytykĊ
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9. Dykcyonarz staroĪytnoĞci. 1779.

11. Gazeta Wolna Warszawska. 1794.

rzeczywistoĞci spoáecznej w Polsce oraz rady mające na celu poprawĊ bytu spoáeczeĔstwa i stanu
paĔstwa polskiego (m.in. potĊpienie liberum veto). Autor dostrzega fatalny stan gospodarczy kraju
– nierozwiniĊty przemysá i sáaboĞü miast, brak manufaktur, niewydajny i anachroniczny system podatkowy, tragiczna infrastruktura drogowa, skostniaáe stosunki wáasnoĞciowe. W postulatach jest jednak
umiarkowany: jeden dzieĔ w tygodniu wolny od paĔszczyzny, wysokie podatki dla dysydentów i ĩydów.
GarczyĔski wdraĪaá opisywane pomysáy w swoich dobrach, m.in. wprowadzając oczynszowanie cháopów
w miejsce paĔszczyzny. Liczne báĊdy w paginacji bĊdące wyróĪnikiem tej edycji – wáaĞciwa liczba
stron to 334 (E. pierwotnie nie rozróĪnia obu edycji z 1751 r., errata dopiero w uzupeánieniach). Na
k. tyt. miedziorytowa winieta z Oráem Biaáym. Noty i wpisy wáasnoĞciowe S. Kuczkowskiego, w tym
na tylnej wyklejce „klątwa” rzucona na potencjalnego záodzieja ksiąĪki „Kto ią ukradnie niech mu
rĊka odpadnie”. Brak s. 353-360. Ubytek skóry w górnej partii grzbietu, otarcia opr. Przebarwienia
i zaĪóácenia. Stan dobry.
(Patrz tablica III)

– Powstanie koĞciuszkowskie –
11. Gazeta Wolna Warszawska. Nr 20-53 (1 lipca-25 paĨdziernika 1794). Warszawa
1794. B.w. 4°, s. 269-696, opr. z epoki pásk z szyldzikiem i táocz.
4000,E. XVII, 55. Gáówna gazeta wáadz powstania koĞciuszkowskiego. Ukazywaáa siĊ tylko w czasie
insurekcji koĞciuszkowskiej, od 26 kwietnia 1794 r. w miejsce dotychczasowej „Gazety krajowej” (wydawaá ją targowiczanin Tadeusz Wáodek, który po wybuchu powstania cudem ocaliá gáowĊ i umknąá
z miasta, zaĞ pismo przejąá 24-letni pracownik redakcji Antoni Lesznowski). Pod jego redakcją, pismo
ukazujące siĊ juĪ jako „Gazeta Wolna Warszawska”, byáo przez dáugi czas najwaĪniejszym periodykiem informacyjnym w objĊtej insurekcją Warszawie. Ukazaáo siĊ 55 numerów, ostatni 3 listopada
1794 r., w przeddzieĔ rzezi Pragi. Gazeta zawiera olbrzymi materiaá Ĩródáowy do historii insurekcji
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13. Obwieszczenie gdaĔskiej Rady Miejskiej w sprawie cen mydáa. 1699.

koĞciuszkowskiej, w tym odezwy, zarządzenia i wiadomoĞci z bieĪących dziaáaĔ wáadz powstaĔczych, raporty poszczególnych oddziaáów wojska polskiego oraz doniesienia ze stolic europejskich.
Po upadku powstania i zajĊciu Warszawy przez Rosjan, wydawnictwo wznowiono pod zmienionym
tytuáem, jako „GazetĊ Warszawską” (w styczniu 1795, przy wsparciu wáadz rosyjskich wydawnictwo
przeszáo z powrotem w rĊce Tadeusza Wáodka). Brak s. 415-416, 511-526, 595-598, zakreĞlenia
tekstu piórem z epoki, zaĪóácenia i zbrązowienia papieru, Ğlady zalania marginesów. Stan ogólny
dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica III)

– Zarządzenia gdaĔskich wáadz –
12. [GdaĔsk]. Anweisung, wornach diejenigen Bürgere welche bey dem Canon exerciren wollen, sich werden zu richten haben. Dantzig (GdaĔsk) 1733. Gedruckt bey
Thomas Johann Schreiber, 4°, k. [4], brosz.
800,E.XII, 179 (podaje mylną liczbĊ k.). Instrukcja dla mieszczan chcących peániü sáuĪbĊ przy armatach. Zawiera podstawowe informacje niezbĊdne kanonierom – od zasad bezpieczeĔstwa w czasie
strzelania i przebywania na terenie baterii po wiadomoĞci o kalibrach dziaá i odpowiadającym im kulom, o prochu i technikach áadowania. Broszury takie byáy wielokrotnie wydawane na polecenie wáadz
gdaĔskich w związku z obowiązkiem obrony miasta przez osoby posiadające obywatelstwo miejskie.
NierozciĊty oryginalny arkusz drukarski. Stan dobry. Rzadkie.

13. [GdaĔsk]. [Obwieszczenie Rady Miejskiej w sprawie cen mydáa]. Dat. 27 marca
1699 r. Bifolium, k. [1]; 33 x 39,5 cm, bez opr.
600,Obwieszczenie informujące o wilkierzu wáadz miejskich GdaĔska regulującym handel i ceny mydáa
w mieĞcie. OkreĞlono taksy dla mydáa biaáego i czarnego oraz ustanowiono karĊ 20 talarów dla nieprzestrzegających zarządzenia. Obwieszczenie podpisano: Burmistrz i Rada Miasta GdaĔska. Stan
bardzo dobry.
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14. GdaĔsk. Ogáaszanie alarmów. 1697.

15. GdaĔsk. Dzieáo prawnicze. 1701.

14. [GdaĔsk]. Verordnung E. Edlen und Hochweisen Raths der Stadt Dantzig,
wornach sich die sämmtliche Bürgerschaႇt beym Lerm in diesen unruhigen Zeit
zu richten hat. Dantzig (GdaĔsk) 1697. Gedruckt durch E. Edl. Raths und des
Gymnasii Buchdruckern Johann-Zacharias Stollen, 4°, k. [2], brosz.
600,E. nie notuje. Wilkierz gdaĔskiej Rady Miejskiej w sprawie ogáaszania alarmu w mieĞcie „w tych
niespokojnych czasach”. Zawiera informacje o alarmowych sygnaáach dĨwiĊkowych (dzwony, trąby)
i instrukcje, co powinni czyniü obywatele po ich usáyszeniu (z uwzglĊdnieniem podziaáów na poszczególne kwartaáy miasta). Stan dobry.

– Prace prawnicze S. F. Willenberga i jego uczniów –
15. [GdaĔsk]. Ebert David Georg. Dissertatio iuridica de Vitalitio, Germanis LeibRente [...] Gedani (GdaĔsk) b.r. [1701?]. Typis Johannis Zachariae Stolli, 4°, s. 35,
bez opr.
300,E. nie notuje. Rozprawa prawnicza poĞwiĊcona rencie doĪywotniej, przedstawiona w GdaĔskim Gimnazjum Akademickim przed Samuelem Fryderykiem Willenbergiem (1663-1748), historykiem prawa,
teologiem, profesorem prawa i historii w tymĪe gimnazjum. Tzw. Athenaeum Gedanense, którego
rozkwit przypada na wiek XVII, reprezentowaáo wysoki poziom nauczania i zajmowaáo jedno z czoáowych miejsc w ówczesnym systemie szkolnictwa w Polsce, zyskując takĪe uznanie zagranicą.
Akademicki poziom naukowy i korzystne warunki pracy Ğciągaáy tu licznych znakomitych pedagogów, absolwenci zaĞ, udając siĊ na dalszą naukĊ, przyjmowani byli z reguáy na III rok studiów.
Stan bardzo dobry.

16. [GdaĔsk]. Schlieႇ Daniel Gabriel. Militia auxiliaria [...] Gedani (GdaĔsk) b.r.
[1715?]. Typis Johannis Zachariae Stolli, 4°, s. 44, [6], bez opr.
400,E.XXXIII, 28. Rozprawa poĞwiĊcona sáuĪbie wojskowej, prawu do obrony i wojnie sprawiedliwej przedstawiona w Athenaeum Gedanense pod kierunkiem Samuela Fryderyka Willenberga. Na koĔcu noty
i utwory gratulacyjne gdaĔskich i pomorskich uczonych. Stan dobry.
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18. S. Willenberg. Commentatio iuridica. 1745.
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19. S. Willenberg. Rozprawa prawnicza. 1751.

17. [GdaĔsk]. Wahl Fryderyk. Dissertatio juridica de obligatione alternativa [...]
Gedani (GdaĔsk) b.r. [1731?]. Typis Thomae Johannis Schreiber, 4°, k. [1], s. 51,
[3], winietka, inicjaá (drzeworyty), bez opr.
400,E. nie notuje. Traktat prawniczy o zobowiązaniu przemiennym autorstwa Fryderyka Wahla, gdaĔskiego
prawnika związanego z GdaĔskim Gimnazjum Akademickim. Zobowiązanie przemienne jest formą
zobowiązania dáuĪnego, która pozwala dáuĪnikowi wybraü z kilku alternatyw rodzaj Ğwiadczenia wykonywanego na rzecz wierzyciela. Praca powstaáa pod opieką Samuela F. Willenberga. Stan bardzo dobry.

18. [GdaĔsk]. 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 poĞwiĊcony niesprawiedliwoĞci wyrządzanej zmaráym. Autorem byá
Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor prawa i historii w GdaĔskim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense. Stan bardzo dobry.

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

20. [GdaĔsk]. Willenberg Samuel Fryderyk. Tractatio iuris ecclesiastici de excessibus et poenis clericorum. Von Denen Verbrechen und Straႇen der Geistlichen.
Ienae (Jena) 1740. Sumtibus Joh. Philippi Haasii, 4°, s. 48, winietki (drzeworyty),
bez opr.
400,-
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21. M. GliszczyĔski. Prawa Rzeczypospolitej. 1736.

22. A. Gwagnin. Kronika. 1768.

E. nie notuje. Rozprawa prawnicza poĞwiĊcona przewinom i karom osób naleĪących do stanu duchownego. Tekst w jĊzyku áaciĔskim. Autorem byá Samuel Fryderyk Willenberg (1663-1748), teolog, profesor
prawa i historii w GdaĔskim Gimnazjum Akademickim, tzw. Athenaeum Gedanense. Stan bardzo dobry.

---------------------------------– Roty przysiąg i wykaz sejmów –
21. GliszczyĔski 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
(rozká.), ¿naliki i ozdobniki w drzeworycie, opr. pásk.
600,E. XVII, s. 172. Dzieáo zawiera wypis ustaw i praw z konstytucji sejmowych Rzeczypospolitej, roty
przysiąg oraz wykaz sejmów do Sejmu pacy¿kacyjnego w Warszawie w 1736 r. za panowania
Augusta III Sasa. Na rozkáadanej tablicy wizerunek przykáadowego drzewa genealogicznego oraz
tabela nazw pokrewieĔstw. Druk prĊĪnie dziaáającej kaliskiej drukarni prowadzonej przy tamtejszym
kolegium jezuickim. Dwie k. nlb. z początku oraz tablica we wspóáczesnej kopii. Stan dobry.

22. Gwagnin Aleksander. Kronika Sarmacyi Europskiey [...] niegdyĞ w Krakowie drukowana. Warszawa 1768. Drukarnia J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis
Jesu, folio, k. [6], s. 714, k. [4], liczne winietki i inicjaáy (drzeworyty), opr. z epoki,
skóra.
5000,E.XVII, 483. Edycja w ramach serii „Zbiór Dzieiopisów Polskich” Franciszka Bohomolca (obok kroniki
Gwagnina wydano kronikĊ Bielskiego, Stryjkowskiego i Kromera). Dzieáo jest kronikarskim zapisem
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dziejów Polski doprowadzonym do początków panowania Zygmunta III Wazy. NastĊpnie idą kroniki
W. Ks. Litewskiego, Ziemi Ruskiej, Pruskiej, InÀant, ĩmudzi, „Ziem Zamorskich”, kronika W. Ks. Moskiewskiego oraz Grecji, Baákanów, Woáoszczyzny, ziem naddunajskich, a takĪe paĔstw azjatyckich.
Kronika ta przez dziesiątki lat byáa dla naszych przodków jednym z podstawowych Ĩródeá wiedzy
o Polsce i Ğwiecie. Aleksander Gwagnin (1534-1614), nobilitowany historyk pochodzenia wáoskiego,
rotmistrz wojska polskiego, kupiec, braá udziaá w wojnach z Moskwą, za zasáugi wojenne na sejmie
lubelskim 1569 r. pasowany na rycerza, w 1571 r. otrzymaá indygenat. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie
táocz. i záoc. tytulatura oraz bogata dekoracja z motywami roĞlinnymi, na licu bordiura z ornamentu
meandrowego, na wyklejkach pap. marm. Noty z przeáomu XVIII i XIX w., w tym informujące o zakupie
ksiąĪki przez Jana Chotkiewicza [!] od Józefa Ledóchowskiego (za 200 zá) oraz zapiska o poĪyczeniu
dzieáa pt. „Kucharz doskonaáy” p. Baranieckiemu wraz z naznaczonym terminem zwrotu. Na przednim
licu przeciĊcia skóry, miejscami zabrudzenia i przebarwienia. Stan dobry.
(Patrz tablica IV)

– Opisanie miast Prus Królewskich i KsiąĪĊcych –
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 (miedzioryty), tabl. ryc. 7 (miedzioryty), mapy 2 (miedzioryty rozká.), w tekĞcie 84
miedziorytów (w tym 4 caáostronicowe), opr. z epoki pergamin.
22 000,E. XVIII, s. 47. Wydanie 1. Jedno z najcenniejszych dzieá dotyczących dziejów Prus Królewskich
i KsiąĪĊcych, autorstwa Krzysztofa Hartknocha (1644-1687), historyka prawa polskiego, nauczyciela w GdaĔsku i Toruniu, wykáadowcy Akademii w Królewcu. Dzieáo skáada siĊ z dwóch czĊĞci.
W pierwszej omówiono pochodzenie, wierzenia i obyczaje dawnych Prusów, w drugiej okres rządów
krzyĪackich. Praca imponuje olbrzymim materiaáem ikonogra¿cznym. Otwiera ją portret Krzysztofa
Hartknocha i okazaáy frontispis, na osobnych tablicach znajduje siĊ siedem portretów (m.in. króla
Jana III Sobieskiego), caáostronicowe widoki miast, m.in.: Braniewa, GdaĔska, Elbląga, Królewca
i Torunia oraz dwie rozkáadane mapy Prus. W tekst wkomponowano 84 miedziorytów przedstawiających widoki miast, w tym 35 mniejszych widoków miast z terenu dzisiejszej Warmii
i Mazur (m.in.: Bartoszyce, Dziaádowo, Eák, Frombork, KĊtrzyn, Lidzbark WarmiĔski, Malbork, Nidzica,
Pasym, Pisz, Prabuty, WĊgorzewo), wizerunki wielkich mistrzów krzyĪackich z ich herbami (m.in. Ulryk
von Jungingen), portrety wáadców, uczonych (m.in. Mikoáaj Kopernik), sceny rodzajowe i zwierzĊta.
Na stronie 350 „rycina z operowanego Īoáądka” (Estreicher). Ryciny do dzieáa sztychowali Johann
Ulrich Kraus i Johann Jakob Vogel. Pieczątki wáasnoĞciowe. KilkanaĞcie kart z rozerwaniami oraz postrzĊpieniami marginesów, niewielkie Ğlady zalania oraz zabrudzenia marginesów. Stan ogólny dobry.
Mocne odbitki gra¿czne. Rzadkie.
(Patrz tablica I i ilustr. na str. nastĊpnej)

24. Histoire de l’Académie Royale des Sciences. Année MDCCXXII. Avec les Mémoires 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 (rozká., miedzioryty), opr.
z epoki, skóra.
600,Rocznik naukowy francuskiej Królewskiej Akademii Nauk za rok 1722. Królewska Akademia Nauk
zostaáa zaáoĪona w 1666 r. przez Ludwika XIV jako jedna z pierwszych tego typu instytucji i od tego
czasu stanowi jedną z waĪniejszych korporacji naukowych na Ğwiecie. W oferowanym tomie znalazáy
siĊ artykuáy dotyczące zagadnieĔ z zakresu matematyki, chemii, ¿zyki, astronomii, botaniki i innych nauk przyrodniczych, m.in.: obserwacje zaümieĔ SáoĔca i KsiĊĪyca, charakterystyka postĊpu
arytmetycznego i jego wáasnoĞci, wiadomoĞci o kataraktach oczu, a takĪe lista patentów uznanych
przez AkademiĊ. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie szyldziki z tytulaturą oraz bogate táocz. i záoc.
zdobienia z motywami roĞlinnymi, na wyklejkach pap. marm., brzegi k. barw. Pieczątki szczeciĔskiej
biblioteki szkolnej: „Fr. Wilh. Schule Stettin”. Wspóáczesne podpisy wáasnoĞciowe. Otarcia opr., poza
tym stan bardzo dobry.
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23. C. Hartknoch. Dzieje Prus Królewskich i KsiąĪĊcych. 1684.

23. Z widokami miast Prus Wschodnich. 1684.
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25. Plantarum indigenarum. 1788-1792. Zielnik. 300 kolorowanych miedziorytów.

– Bogato ilustrowany zielnik –
25. [Hochenleitter Lukas – nakáadca]. Plantarum indigenarum et exoticarum icones
ad vivum coloratae, oder Sammlung nach der Natur gemalter Abbildungen inn- und
ausländischer PÀanzen, für Liebhaber und BeÀissene der Botanik. Herausgegeben
von einer Gesellschaft Kräuterkenner. Roczniki 1-5 (1788-1792). Wien und Leipzig
(WiedeĔ 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 pásk z bogatymi záoc.
7000,Niniejszy egzemplarz to kompletny zbiór pierwszych piĊciu roczników (caáoĞü obejmowaáa 8 roczników), zawierający áącznie 300 piĊknie kolorowanych rĊcznie miedziorytów z wizerunkami roĞlin
oraz 5 kart tytuáowych z kolorowanymi rĊcznie winietkami. Wykonane wg rysunków J. Lachenbauera,
sztychowane przez Ignaza Albrechta. Na początku kaĪdego rocznika znajduje siĊ wykaz i krótki opis
roĞlin uáoĪony alfabetycznie, zgodnie z nazwami áaciĔskimi, dalej w tejĪe kolejnoĞci umieszczone zostaáy
ryciny. Efektowna oprawa z epoki w brązowy póáskórek, grzbiet podzielony zwiĊzami wypukáymi na
6 pól, w jednym z nich tytulatura, w pozostaáych záocone ornamenty roĞlinne. Kilka tablic z drobnymi
zabrudzeniami, grzbiet opr. z niewielkimi ubytkami, poza tym stan bardzo dobry. àadny egzemplarz.
Rzadkie w tak duĪym zbiorze.

– Opisanie InÀant –
26. [InÀanty]. Ceumern Caspar von. Theatridium Livonicum oder kleine LiefÀändische Schaubühne [...] Cz. 1-2 (1 wol.). Riga (Ryga) 1690. In Verlegung
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26. C. Ceumern. Opisanie InÀant. 1690.

27. F. D. KniaĨnin. Poezye. 1787-1788.

Georg Matthias Nöller, 4°, k. [4], 58, 146, winieta (miedzioryt), opr. póĨniejsza,
pásk.
2000,E.XIV, 132. Historiogra¿czno-krajoznawcze dzieáo poĞwiĊcone InÀantom, opracowane przez inÀanckiego szlachcica Caspara von Ceumern (zm. 1692). W czĊĞci pierwszej kalendarium wáadców (wielcy
mistrzowie Zakonu Kawalerów Mieczowych, królowie Polscy) i biskupów, listy miast, zamków, klasztorów i koĞcioáów, krótkie opisanie poszczególnych miast i zamków oraz zestawienie szlacheckich rodów.
CzĊĞü drugą stanowią dokumenty i przywileje, w tym wystawiane przez polskich wáadców od
Zygmunta Augusta do Zygmunta III Wazy. Oferowany egzemplarz bez czĊĞci trzeciej. Na odwrocie
k. przedtyt. miedzioryt heraldyczny z herbem InÀant. Opr.: brązowy pásk marm., na licach pap. marm.,
brzegi k. barw. Otarcia opr., podkreĞlenia, poza tym stan bardzo dobry.

27. KniaĨnin Franciszek Dionizy. Poezye. Edycja zupeána. T. 1-3 (w 3 wol.). Warszawa 1787-1788. Druk Michaá Gröll, 4°, s. XII, 255, [9]; [4], 280; 264, [6], liczne
winietki i ¿naliki w drzeworycie, opr. z epoki pásk z bogatymi záoc.
2800,E.XIX, 342. Zbiór poezji Franciszka Dionizego KniaĨnina (1750-1807), oĞwieceniowego poety, dramaturga i táumacza. KniaĨnin tworzyá w stylistyce rokoka i klasycyzmu, czasem jednak áamiąc konwencje. Spod
jego pióra wychodziáy polskie i áaciĔskie bajki, ody, sielanki i erotyki oraz dramaty pisane m.in. na potrzeby teatru w Puáawach, gdzie KniaĨnin mieszkaá, korzystając z mecenatu Czartoryskich (kilka utworów
autor dedykowaá Czartoryskim). T.1. zawiera liryki (w tym sáynny poemat „Do wąsów”); t. 2. – poematy,
opery i wiersze (Matka Spartanka, Balon, Cyganie); t. 3. – bajki i powieĞci. Efektowna oprawa z epoki
w brązowe póáskórki z szyldzikami z tytulaturą i bogatymi záoceniami. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. W kilku miejscach strony porysowane oáówkiem, drobne zabrudzenia pap., na wyklejkach notatki
z epoki, drobne pĊkniĊcie skóry w t. 1. Stan ogólny dobry. àadny egzemplarz. Rzadkie w komplecie.
(Patrz tablica IV)

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

29. Medal ku czci J. Heweliusza. 1735.

E. XIX, s. 363. Z ksiĊgozbioru Karola Maychora (odrĊczny wpis na k. tyt.). Zbiór dzieá polskich Jana
Kochanowskiego (1530-1584), dedykowany Janowi Myszkowskiemu, kasztelanowi Īarnowskiemu.
Zawiera m.in. utwory: Treny, Odprawa posáów greckich, Phaenomena, Muza, Satyr, Monomachia,
Szachy, Wzór paĔ mĊĪnych, Proporzec albo Hoád Pruski, O pijaĔstwie oraz PieĞni. Zabrudzenia papieru, 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 wrzeĞnia 1735. [Norymberga 1735. Bey Christoph Weigels des ältern
Kunsthändlers seel. Wittwe. Gedruckt bey Lorenz Bieling], 4°, s. 305-312, podobizna numizmatu (miedzioryt), bez opr.
300,Zeszyt sáawnego czasopisma numizmatycznego zaáoĪonego i wydawanego przez Johanna Davida
Köhlera (1684-1755), wybitnego niemieckiego historyka i numizmatyka. Ukazywaáo siĊ co tydzieĔ od
1729 r. Oferowany numer poĞwiĊcony medalowi upamiĊtniającemu Jana Heweliusza (1611-1687),
gdaĔszczanina, najwybitniejszego po Koperniku polskiego astronoma, twórcy nowoĪytnej selenogra¿i,
pierwszego zagranicznego czáonka angielskiego Royal Society. Prócz opisu numizmatu wiadomoĞci
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, podobizna numizmatu (miedzioryt), bez opr.
300,-
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31. J. Lipsius. O igrzyskach gladiatorów i am¿teatrach. 1589-1590.

Zeszyt sáawnego czasopisma numizmatycznego zaáoĪonego i wydawanego przez Johanna Davida
Köhlera (1684-1755), wybitnego niemieckiego historyka i numizmatyka. Oferowany numer poĞwiĊcono
medalowi upamiĊtniającemu Jana Andrzeja Morsztyna (1621-1693), czoáowego polskiego poetĊ
doby baroku, podskarbiego wielkiego koronnego, dyplomatĊ. Prócz opisu numizmatu wiadomoĞci
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 Oႈcina Plantiniana apud Franciscum
Raphelengium, s. [8], 175, [1], tabl. ryc. 15 (winno byü 16, miedzioryty, w tym
rozkáadane), winietki, inicjaáy, ¿naliki (miedzioryty); adl.:
Lipsius Justus. De amphitheatro liber. In quo forma ipsa loci expressa, & ration
spectandi cum æneis ¿guris. Lugdunum Batavorum (Lejda) 1589. Ex Oႈcina
Plantiniana apud Franciscum Raphelengium, s. 76, [1], tabl. ryc. 3 (miedzioryty
rozká.), 1 miedzioryt w tekĞcie; acc.:
Lipsius Justus. De amphitheatris quae extra Romam libellus. In quo forma eorum
aliquotet typi. Lugdunum Batavorum (Lejda) 1589. Ex Oႈcina Plantiniana apud
Franciscum Raphelengium, s. 83-106, [2], 3 miedzioryty w tekĞcie; wspóáopr., 4°,
opr. z epoki tektura.
1500,Dzieáa autorstwa Justusa Lipsiusa (1547-1606), wielkiego renesansowego znawcy antyku, pochodzącego z Flandrii. Poz. 1. Traktat o igrzyskach gladiatorskich w staroĪytnym Rzymie. Pierwsze
wydanie opublikowano w 1582 r. Traktat zawiera opis wszelkich aspektów walk gladiatorów, a takĪe
wykáad stoickich poglądów autora. W tekĞcie znajduje siĊ 15 ilustracji przedstawiających róĪne techniki
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33. P. A. Mattioli. Sáawny zielnik. 1000 drzeworytów. 1578.

walki oraz sceny publicznych pokazów umiejĊtnoĞci gladiatorów. Poz. 2 i 3. to ilustrowane miedziorytami 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 diႈcultates
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. ZwiĊzáy, spisany po áacinie podrĊcznik teologii moralnej, liturgiki i prawa kanonicznego autorstwa Gaudentego Pikulskiego (zm. 1763), franciszkanina lwowskiego, historyka-kompilatora,
spowiednika i opiekuna frankistów (zwolenników ruchu mesjanistycznego Jakuba Franka), któremu
najwiĊkszą sáawĊ przyniosáo dzieáo „ZáoĞü ĩydowska przeciwko Bogu i bliĨniemu...” (Lwów 1758).
Na początku tekstu drukowana dedykacja dla Leona Szeptyckiego, biskupa lwowskiego, dodana
tylko do czĊĞci egzemplarzy tego wydania (Estreicher). Ryciny przedstawiają: drzewo pokrewieĔstwa, drzewo powinowactwa, porządek okadzania oátarza, porządek okadzania hostii. Osiemnastowieczne noty wáasnoĞciowego lwowskiego duchownego, wspóáczesne wpisy wáasnoĞciowe. Otarcia,
defekty i Ğlady po owadach na opr., ubytki i zagniecenia krawĊdzi kilku k., miejscami zaplamienia.

– Sáawny 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 qualités et vertus des simples médicamens, que
des remèdes pour toutes maladies, qui peuvent avenir au corps humain, comme
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aussi des sentences, mots, et matières traicters es dicts Commentaires mis en
françois sur la dernière édition latine de l’autheur par Jean des Moulins; et de
nouveau reveuz [!] par iceluy et augmentés, et enrichis de plusieurs pour traicts
plus qu’aux précédentes impréssions ensemble une table latine et françoise des
noms des herbes contenues esdicts Commentaires. Lyon 1578, folio, s. [137], 848
(winno byü 852), frontispis w drzeworycie (na odwrocie portret autora w drzeworycie), ok. 1000 drzeworytów w tekĞcie, opr. z epoki pergamin.
9000,Sáynny, XVI-wieczny zielnik ozdobiony ogromną iloĞcią wizerunków roĞlin autorstwa P. A. Mattiolego (1501-1578), wáoskiego botanika i lekarza okresu renesansu. Dzieáo jest rozwiniĊciem i uzupeánieniem najwaĪniejszej ksiĊgi o zioáach czasów staroĪytnych autorstwa Pedaniosa Dioskurydesa.
Ten sáynny lekarz grecki, dziaáający w sáuĪbie cesarzy rzymskich (Īyjący w I w. n.e.), na podstawie
wáasnych i cudzych doĞwiadczeĔ, napisaá traktat „O materii medycznej”, podstawową farmakopeĊ
i podrĊcznik zielarstwa jaki staroĪytnoĞü przekazaáa czasom nowoĪytnym. Prezentowana praca Mattiolego jest jego analizą krytyczną, ale takĪe poszerzeniem i uzupeánieniem o prace póĨniejszych
autorów. Pierwsze wydanie ukazaáo siĊ w 1518 r. Niniejsza edycja odznacza siĊ najobszerniejszym
materiaáem ilustracyjnym – zawiera okoáo 1000 drzeworytów, przedstawiających nie tylko roĞliny, ale
i niektóre gatunki zwierząt (ryby, ssaki, owady). Karta tytuáowa z ¿gurami alegorycznymi w drzeworycie. Jedna z rycin rĊcznie 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 tekĞcie miejscami zabrudzenia pap. i zalania, liczne podkreĞlenia
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 rozká. rĊcznie kolorowane), opr.
z epoki, skóra z bogatymi záoc.
2400,Wydanie 1. Traktat medyczny dotyczący ukáadu krwionoĞnego czáowieka autorstwa Johanna Mayera
(1747-1801), niemieckiego anatoma, doktora medycyny, wykáadowcy pracującego w Berlinie i Frankfurcie. Doáączono piĊü duĪych, kolorowanych tablic z przedstawieniem ukáadu krwionoĞnego
czáowieka, wraz ze szczegóáowymi objaĞnieniami. Efektowna oprawa z epoki w peáną skórĊ, grzbiet
podzielony zwiĊzami wypukáymi na szeĞü pól, w drugim polu – szyldzik z tytulaturą, w pozostaáych –
bogate záocenia. Stan bardzo dobry. àadny 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. wspóácz., pásk z táocz.
i záoc. na grzbiecie.
1500,E. XXII, s. 533-534. Kompletny drugi rocznik gáównego czasopisma spoáeczno-politycznego polskiego
oĞwiecenia. „Monitor” wychodziá od 21 marca 1765 do koĔca 1785 roku. Czasopismo przepojone duchem racjonalizmu i liberalizmu, odegraáo takĪe znaczącą rolĊ w walce o jĊzyk narodowy. Wydawnictwo
oĞmieszaáo przywary szlacheckie, sarmacki styl Īycia, poruszaáo teĪ zagadnienia z zakresu ekonomii,
¿lozo¿i, polityki, rolnictwa, przemysáu, kultury, edukacji, sądownictwa, historii i literatury. Na áamach
„Monitora” publikowali najwybitniejsi przedstawiciele polskiego oĞwiecenia, m.in.: Ignacy Krasicki
(pierwszy redaktor), Franciszek Bohomolec, Jan Albertrandi, Adam Naruszewicz, a takĪe sam
Stanisáaw August. Nieaktualna pieczątka i podpis. Drobne zaĪóácenia pap., poza tym stan dobry.

– Wizerunki królów polskich –
36. Mylius Arnold. Principum et Regum Polonorum imagines ad vivum expressae. Quibus adiecte sunt breves singulorum historie et res praeclare gestae,
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34. J. Mayer. Traktat o ukáadzie krwionoĞnym. Z 5 tablicami. 1777.

35. Monitor. 1766.

36. A. Mylius. Portrety królów Polski. 1594.
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37. A. Naruszewicz. Historya narodu. T. V. 1784.

38. A. Naruszewicz. Historya narodu. T. VII. 1786.

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 tekĞcie 43 (miedzioryty), inicjaáy, ¿naliki (drzeworyty),
opr. perg.
6000,E.XXII, 654. Dzieáo wydane przez Arnolda Myliusa (1540-1604), niemieckiego drukarza i ksiĊgarza
dziaáającego w Kolonii. Skáadają siĊ na nie krótkie Īyciorysy wáadców i królów polskich od
legendarnego Lecha do Stefana Batorego, z których kaĪdy opatrzono miedziorytowym portretem. Wizerunki monarchów wzorowane są na sáynnym cyklu portretów wykonanych przez Tomasza
Tretera (1547-1610), kanonika warmiĔskiego, poetĊ, ¿lologa, sekretarza Anny Jagiellonki, Stefana
Batorego i Zygmunta III Wazy. Poczet Myliusa – znacznie powszechniej dostĊpny od treterowego
„Regum Poloniae icones” – przyczyniá siĊ do utrwalenia w ĞwiadomoĞci Polaków tych przedstawieĔ
jako Ĩródáa wyobraĪeĔ o ich wáadcach. KoloĔski drukarz zadedykowaá pracĊ biskupowi krakowskiemu
kardynaáowi Jerzemu Radziwiááowi. Finaliki i inicjaáy skomponowane z wykorzystaniem charakterystycznych ornamentów renesansowych i manierystycznych (rollwerki, ornamenty okuciowe, kaboszony,
rauty, wici roĞlinne, ornamenty kandelabrowe). Opr.: perg. naturalny, na przednim licu táocz. i barw.
tytulatura. Brak portretu kardynaáa Radziwiááa oraz k. z dedykacją. Karta tyt. w starannej kopii. Egz.
po konserwacji. Stan dobry.
(Patrz tablica II)

37. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od początku chrzeĞcijaĔstwa.
Panowanie Piastów. T. V. Warszawa 1784. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey uprzywileyowaney Gröllowskiej, 4°, k. [2], s. XLII, [4], 492, k. [17], opr. pásk
z szyldzikiem, brzegi kart barwione.
600,E.XXIII, 49. Wydanie 1. NajwaĪniejsze dzieáo w dorobku biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796),
blisko związanego z królem Stanisáawem Augustem Poniatowskim. W 1775 roku monarcha zleciá mu
napisanie nowego, caáoĞciowego opracowania historii narodowej. PrzystĊpując do pracy biskup zebraá
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ogromny materiaá archiwalny, przez wiele lat pracowaá nad nim specjalny zespóá kopistów, który przepisywaá dokumenty dotyczące historii Polski. Prace prowadzone w Polsce uzupeániono kwerendami we
Wáoszech i Szwecji. W ten sposób powstaá ogromny, liczący ponad 200 tek, zbiór odpisów materiaáów
Ĩródáowych potocznie nazywany „Tekami Naruszewicza”. Chronologicznie dzieáo obejmowaáo wydarzenia od czasów przedhistorycznych do Ğlubu Wáadysáawa Jagieááy z Jadwigą w 1386 r., stanowiáo
pierwsze w historiogra¿i polskiej, ujĊte w duchu oĞwiecenia, w peáni naukowe opracowanie dziejów
Polski. Oferowana, pierwsza edycja obejmowaáa tylko tomy II-VII. Tom V obejmuje dalsze dzieje Polski
dzielnicowej aĪ do zjednoczenia Królestwa przez Wáadysáawa àokietka. Przetarcia oprawy. ZaĪóácenia,
nieliczne zaplamienia, Ğlady po owadach na oprawie, poza tym stan dobry.

38. Naruszewicz Adam. Historya narodu polskiego od początku chrzeĞcijaĔstwa.
Panowanie Piastów. T. VII. Warszawa 1786. W Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey uprzywileyowaney Gröllowskiej, 4°, s. XXIV, [2], 298, k. [17], opr. pásk
z szyldzikiem, brzegi kart barwione.
600,E.XXIII, 49. Wydanie 1. Tom VII najwaĪniejszego dzieáa biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796),
obejmujący okres zasiadania Andegawenów na polskim tronie. Przetarcia oprawy. ZaĪóácenia, zaplamienia, poza tym stan dobry.

39. [Nepos Cornelius]. Korneliusza Neposa ĩycia wybornych hetmanów przekáadania
JPP. kadetów korp. warszawskiego w VII. klassie literatury uczących siĊ… Warszawa 1783. W Drukarni Nadworney J. K. Mci., 8°, k. [8], s. 182, [1], k. [1], s. LXXI
(Wypis chronologiczny), opr. z epoki, pásk ze zdobieniami i superekslibrisem
literowym „J.S.”.
400,E.XXIII, 81. Táumaczenie dzieáa „De viris illustribus” („O wybitnych mĊĪach”) Korneliusza Neposa
(ok. 100 p.n.e. – 24 p.n.e.), rzymskiego historyka i biografa, przyjaciela Cycerona, zawierające m.in.
biogra¿e sáynnych wodzów: Hamilkara, Hannibala, Temistoklesa, Miltiadesa. Przekáad dedykowany Komisji Edukacji Narodowej zostaá przygotowany przez kadetów uczących siĊ w Szkole
Rycerskiej pod kierunkiem ks. Jana Wulfersa. Na koĔcu „Regestr Īyciów i táumaczów”, wĞród których
wymienieni są m.in.: Józef Wasilewski (1759-1831), póĨniejszy wykáadowca Szkoáy Rycerskiej i wolnomularz oraz Adam Jan RadzimiĔski (1765-po 1820), szambelan królewski. Za Regestrem nastĊpuje
„Wypis chronologiczny przedniejszych spraw greckich, perskich i rzymskich do lepszego rozumienia
Korneliusza potrzebny”. Nieaktualna pieczĊü heraldyczna. ĝlady po owadach, drobne zabrudzenia
pap. Stan ogólny dobry.

– Wojny z Moskwą i Kozakami –
40. Piasecki Paweá. Chronica gestorum in Europa singularium. Accurrate ac ¿deliter conscripta. Ad utilitatem publicam divulgata et typis expressa. Cracoviae
(Kraków) 1645. In Oႈcina Typographica Francisci Caesarij, folio, k. [2], s. 619,
[1], winietki, inicjaáy, ¿naliki (drzeworyty), opr. z epoki perg. z táocz., zwiĊzy
wypukáe.
6000,E.XXIV, 230 (wariant bez portretu autora). Wydanie 1. Wpisy wáasnoĞciowe (Andrzeja Zaleskiego
ze Smaszew, sekretarza królewskiego oraz Hieronima Adama PoniĔskiego herbu àodzia, starosty
kopanickiego i wschowskiego, kasztelana rogoziĔskiego i gnieĨnieĔskiego). Gáówne dzieáo historyczne Pawáa Piaseckiego (1579-1649), biskupa, historyka i kronikarza. Obejmuje wydarzenia XVI
i XVII wieku, zawiera wiele interesujących szczegóáów do historii Polski z okresu wojen z Moskwą i Kozakami. Wiek XVI autor opracowaá w oparciu o prace swoich poprzedników: Joachima Bielskiego,
Dymitra Solikowskiego, wydarzenia od rokoszu Zebrzydowskiego opisywaá juĪ na podstawie wáasnych
wspomnieĔ i zebranych dokumentów. Autor, relacjonując zatargi króla ze szlachtą, opowiada siĊ po
stronie szlachty. Krytycznie odnosi siĊ takĪe do prohabsburskiej polityki Zygmunta III, szczególnie
mocno atakuje obecnych na dworze króla jezuitów zarzucając im brak orientacji w sprawach politycznych. Zaraz po wydrukowaniu kronika wzbudziáa wiele kontrowersji i wywoáaáa liczne pisma
polemiczne atakujące autora i jego rodzinĊ. Kronika cieszyáa siĊ duĪą popularnoĞcią na Zachodzie
i przez wiele lat stanowiáa waĪne Ĩródáo wiedzy o Polsce i Polakach. Brak karty drugiej (z pochwaáa-

22

STARE DRUKI

41. A. Pope. Esej o czáowieku. 1745.

42. G. della Porta. O ¿zjonomii. 1650.

mi) oraz 10 kart indeksu. Oprawa podniszczona (ubytki naroĪników naprawiane), miejscami Ğlady 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° (duĪe), frontispis (miedzioryt), s. XXIV, 116, portret 1 (miedzioryt),
tabl. ryc. 4 (miedzioryty), winiety (miedzioryty), opr. z epoki, skóra.
2200,PiĊkne wydanie jednego z najwaĪniejszych dzieá Alexandra Pope’a (1688-1744), poety, táumacza i satyryka, czoáowego twórcy angielskiego oĞwiecenia. „Esej o czáowieku” to poemat ¿lozo¿czny prezentujący
zaáoĪenia systemu etycznego, którego Ĩródáem jest Bóg. Utwór (wyd. I 1733-34) zyskaá uznanie wĞród
najwybitniejszych myĞlicieli europejskich i szybko doczekaá siĊ przekáadów na inne jĊzyki. Oferowana
edycja z równolegáym tekstem angielskim i francuskim, ozdobiona kunsztownymi rycinami – frontispis
i winiety sygn.: „Delamonce invenit. Soubeyran sculpsit”; winieta na k. tyt. oraz portret Karola Fryderyka BadeĔskiego, któremu zadedykowano ksiąĪkĊ, sygn.: „gravé par Will”; tablice sygn. „Delamonce
inv. et delin. Gallimard sculp.” (wedáug kompozycji Ferdinanda Delamonce rytowali Pierre Soubeyran,
Johann Georg Will i Claude Olivier Gallemard). Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie táocz. i záoc. tytulatura oraz bogate ozdobniki záoĪone ze stylizowanych ornamentów roĞlinnych, na licach geometryczna dekoracja táocz. na Ğlepo z wykorzystaniem marm. skóry. Na wyklejkach pap. marm. Ekslibrisy.
Marginalia dawną rĊką. 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
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43. H. Prideaux. Historia ĩydów. Z biblioteki Potockich. 1726.

penetrare videantur... Rothomagi (Rouen) 1650. Sumptibus Joannis Berthelin, 8°,
s. [8], 403, [41], liczne drzeworyty w tekĞcie, opr. perg. z epoki.
1200,Bardzo popularne w XVI i XVII w. dzieáo dotyczące ¿zjonomii ludzkich i sztuki odczytywania charakteru
na ich podstawie, bĊdące próbą nadania charakteru naukowego wiedzy rozwijanej juĪ przez staroĪytnych. Drzeworytowe ilustracje (w tym caáostronicowe) ukazują podobieĔstwo typów gáów ludzkich
i zwierzĊcych. Giambattista della Porta (1535-1615), starannie wyksztaácony wáoski uczony i pisarz,
interesowaá siĊ optyką, hydrauliką, matematyką, astronomią, rolnictwem, meteorologią, hiromancją,
kryptogra¿ą. Jego prace i doĞwiadczenia zaprowadziáy go kilkakrotnie przed Trybunaá Inkwizycji. Na
licach pergaminowej oprawy táoczone ozdobniki. Zapiski piórem dawną rĊką, pieczątka wáasnoĞciowa.
Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, w tekĞcie charakterystyczne plamki (miejscami intensywniejsze),
poza tym stan dobry.

– Historia ĩydów –
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
(ParyĪ) 1726. Chez Guilleme Cavelier, 8°, frontispis (miedzioryt), k. [1], s. CXLIV,
427, tabl. ryc. 7 (miedzioryty), map i planów 3 (miedzioryty rozká.); frontispis
(miedzioryt), k. [1], s. 384, mapa 1 (miedzioryt rozká.); frontispis (miedzioryt),
k. [1], s. 466; frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XXIV, 464; frontispis (miedzioryt),
k. [1], s. 526, mapa 1 (miedzioryt rozká.); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. 343,
mapa 1 (miedzioryt rozká.); 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. wspóácz., pásk z szyldzikami, brzegi k. barw.
3600,-
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44. Czyny wojenne Jana III. 1759.

45. T. Salmon. O Polsce. 1739.

Z biblioteki Potockich – na karcie tyt. sáownika Knapskiego odrĊczny wpis Izabelli Potockiej z Jodko-Narkiewiczów (1914-1972), Īony Alfreda Potockiego, ostatniego ordynata áaĔcuckiego. Z ksiĊgozbioru Marka i Charlotty Potockich (suche táoki). Poz. 1. Historia ĩydów i ludów sąsiednich autorstwa
Humphrey’a Prideaux (1648-1724), anglikaĔskiego duchownego, orientalisty i historyka. W swej pracy
Prideaux przedstawiá dzieje Izraelitów od upadku królestw Izraela i Judy do Ğmierci Chrystusa. Jego
ambicją byáo zwáaszcza opisanie okresu, o którym niewiele wiadomoĞci znalazáo siĊ w Biblii – w ten
sposób chciaá wypeániü lukĊ miĊdzy historycznymi ksiĊgami Starego Testamentu a Nowym Testamentem. Na miedziorytowych tablicach m.in. sceny biblijne, plany Babilonu, ĝwiątyni Jerozolimskiej oraz
mapy regionu i basenu Morza ĝródziemnego w róĪnych okresach. Poz. 2. W tomie VII wspóáoprawne
wydanie czĊĞci sáynnego sáownika Grzegorza Knapskiego (1564-1638), poety, dramatopisarza, przystosowane do uĪytku kolegiów jezuickich (zawiera sáownik polsko-áaciĔski). Ekslibrisy (Jनgerhof). Opr.
brązowy pásk, grzbiety szeĞciopolowe, w polach 2. szyldzik z tytulaturą, w pozostaáych táocz. i záoc.
ozdobniki, na licach pap. marm. Na kartach Ğlady zawilgocenia, przebarwienia i zabrudzenia, poza
tym stan dobry. Dzieáo Knapskiego po konserwacji.

44. Rubinkowski Jakub Kazimierz. Janina zwyciĊzkich tryumfów, dzieáami y heroicznym mĊstwem Jana III króla polskiego na Marsowym Polu nayiasnieyszy,
po przeáamaney otomanskiey y tatarskiey sile. NieĞmiertelnym wiekom do druku
podany przez niegdy sáugĊ NayiaĞnieyszego Maiestatu... W roku zaĞ 1759 jako
Polak na usilne wielu Īądania w szczero polskim iĊzyku powtórzonym drukiem
na nowo wstawiony od teyĪe drukarni. PoznaĔ 1759. W Drukarni J.K.M. Kollegium PoznaĔskim Societatis Jesu, 8°, k. [241] (winno byü 242), tabl. ryc. 1
(miedzioryt rozká.), ryc. w tekĞcie 6 (miedzioryty), opr. nieco póĨniejsza, pásk
z táocz. i záoc.
1500,-
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E.XXVI, 440-441. Egzemplarz Wáadysáawa Jana Grabskiego (1901-1970), poety, autora powieĞci historycznych (odrĊczna dedykacja). NajgáoĞniejsze dzieáo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego
(1668-1749), burgrabiego, rajcy i poczmistrza toruĔskiego, pisarza i panegirysty. Apologetyczna biogra¿a i opis czynów wojennych Jana III Sobieskiego. Edycja ozdobiona rozkáadaną tablicą przedstawiającą chorągiew Mahometa oraz szeĞcioma miedziorytami w tekĞcie (herb Janina Sobieskich,
insygnia wáadzy, dwa widoki komety, portret wezyra, portret królowej Krystyny). O „Janinie” wspomniaá Adam Mickiewicza w VIII ksiĊdze „Pana Tadeusza”. Opr.: ciemnobrązowy pásk, na licach pap.
marm. Brak 1 k., 2 k. w starannej, póĨniejszej kopii. SpĊkania i przetarcia oprawy, nieaktualny wpis
i pieczątki wáasnoĞciowe, przebarwienia i zabrudzenia w tekĞcie, krawĊdzie czĊĞci 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 rozká. (miedzioryty), tabl. ryc. 11 (miedzioryty), opr. perg.
z epoki.
1600,Kompletny egzemplarz. Wydanie 2., wáoskie. Tom VII wielotomowego dzieáa szkockiego historyka
i geografa Thomasa Salmona (1679-1767), zatytuáowanego w oryginale „Modern history of the present
state of all nations”. Tom poĞwiĊcony Polsce oraz europejskiej czĊĞci Turcji. Rozkáadane mapy Polski
i Turcji, wĞród ilustracji: piĊkny widok Konstantynopola, rozkáadany plan GdaĔska, caáostronicowy widok Warszawy, portrety Augusta II i Stanisáawa LeszczyĔskiego, sáynna scena polowania na
niedĨwiedzia z uĪyciem sieci oraz wizerunek koátuna (w ówczesnej Europie znanego jako „plica
Polonica”). Przebarwienia oprawy, miejscami niewielkie ubytki marginesów, zaĪóácenia papieru, poza
tym stan dobry.

– Z frontispisem J. Donneta –
46. Schmolck Benjamin. Der mit rechtschaႇenen Herzen zu seinem Jesu sich nahende 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 póĨniejsza, skóra.
600,E. nie notuje. ûwiczenia duchowe, rozwaĪania i modlitwy pokutne opracowane przez Benjamina
Schmolcka (1672-1737), Ğląskiego duchownego protestanckiego, pastora w KoĞciele Pokoju w ĝwidnicy, teologa, poetĊ, jednego z najbardziej páodnych twórców pieĞni religijnych epoki baroku (ponad
1000 utworów), z których wiele weszáo na staáe do ewangelickich Ğpiewników. Frontispis wykonany
przez gdaĔskiego rytownika i medaliera Johanna Donneta (sygn. na páycie). Opr.: brązowa skóra
marm., na grzbiecie i licach táocz. i záoc. dekoracja, tytulatura na szyldziku. W dolnej partii grzbietu
superekslibris: „J. E. Fürste”. Drobne Ğlady po owadach na grzbiecie i kilku k., miejscami przebarwienia
i zabrudzenia. Poza tym stan bardzo dobry.

– Kompendium medyczne wrocáawskiego 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. wspóácz. skóra.
6000,-
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46. Z frontispisem gdaĔskiego rytownika. 1753.

47. L. Scholz. Porady medyczne. 1610.

E. nie notuje. Kompendium medyczne z koĔca XVI w., opracowane przez Lorentza Scholza
(1522-1599), wrocáawskiego lekarza, botanika, który otrzymaá czeski tytuá szlachecki von Rosenau
za osiągniĊcia w walce z zarazą pustoszącą Wrocáaw w 1581 r. W dziele zebrano wiadomoĞci
z najwaĪniejszych i najnowszych prac uczonych i medyków, wĞród nich znaleĨli siĊ m.in.: Johann
Aichholtz, Martin Akakia, Julius Alexandrinus, Joachim Baudis, Matteo Corti, Johann Crato von Kraႇtheim, Joachim Curäus, Jacques Dubois, Andrea Gallo, Caspar Hofmann, Thomásࡅ Jordán, Petrus
Monavius, Johannand Kaspar Neeႇe (Naevius), Matthäus Ratzenberger, Balthasar Scheider, Abraham
Seyller, Petrus Sibyllenus, Johannes Sigismundus, Henricus Stapedius, Matthias Stoius, Hieronimus
Stromair, Theodor Zwinger. UwzglĊdniono opisy zabiegów, charakterystykĊ chorób, receptury
leków oraz porady higieniczne. Opr.: ciemnobrązowa skóra, táocz. na Ğlepo dekoracja geometryczna. Egzemplarz po fachowej konserwacji. ĝlady znaków wáasnoĞciowych. Miejscami marginalia.
Stan bardzo dobry.

– Sejm rozbiorowy –
48. [Sejm rozbiorowy]. Konstytucye publiczne Seymu Extraordynaryinego Warszawskiego pod wĊzáem Generalney Konfederacyi Oboyga Narodów trwającego. Roku
1773 dnia 19. kwietnia zaczĊtego, a z limity y szeĞciu prorogacyi w roku 1775
przy utwierdzeniu Dzieá Generalnych Konfederacyi y rozwiązaniu onychĪe skoĔczonego. 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,
inicjaáy, ¿naliki, herb Rzeczypospolitej (drzeworyty); adl.:
Konstytucye W. X. Litewskiego na Seymie Extraordynaryinym Warszawskim
w roku 1773 Kwietnia 19 dnia zaczĊtym, a w roku 1775 Kwietnia 11 dnia skoĔczonym uchwalone. Warszawa 1775. W Drukami J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX.
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48. Konstytucje sejmu rozbiorowego. 1775.

49. P. Skarga. Kazania Seymowe. 1785.

Scholarum Piarum, folio, s. 207, k. [8], winietki, inicjaáy, ¿naliki (drzeworyty), opr.
wspóácz., skóra.
3000,E.XX, 63. Druk konstytucji sejmu rozbiorowego, obradującego w latach 1773-1775, zwoáanego pod
przymusem zaborców pod wĊzáem konfederacji, odbywającego siĊ w Warszawie otoczonej przez wojska rosyjskie. Pomimo protestów czĊĞci posáów, m.in. Tadeusza Reytana, na sejmie tym zatwierdzono
traktaty rozbiorowe polsko-rosyjskie, polsko-pruskie i polsko-austriackie. Limitowany siedmiokrotnie
sejm uchwaliá równieĪ rozmaite akty ustrojowe (ustanowienie Rady Nieustającej, Komisji Edukacji
Narodowej, okreĞlenie praw kardynalnych) oraz porządkujące politykĊ ¿skalną. Reformy, które miaáy
przynieĞü uzaleĪnienie od Rosji i osáabiü wáadzĊ królewską, paradoksalnie wzmocniáy i usprawniáy
rządy w Rzeczypospolitej i podbudowaáy wáadzĊ Stanisáawa Augusta Poniatowskiego. Opr. luksusowa
wspóáczesna: skóra brązowa z bogatą táocz. i záoc. dekoracją na grzbiecie i geometrycznymi bordiurami na licach, na wyklejkach pap. marm. W tomie pierwszym brak. k. tytuáowej. Stan bardzo dobry.

– W ostatnim roku Sejmu Wielkiego –
49. Skarga Piotr. Kazania seymowe [...] w obecnoĞci Zygmunta III miane. Podáug
edycji w Krakowie Roku 1600 przedrukowane. Warszawa 1792. B.w., 8°, s. VII,
[1], 259; adl.:
Uwagi o początkowych prawdach religii i o KoĞciele, który jest skáadem prawdziwey religii. Warszawa 1785. W Drukarni XX. Missyonarzow, 8°, s. 113, [3], opr.
nieco póĨniejsza, pásk.
2000,Poz. 1. E.XXVIII, 149. Pierwsze wydanie osobne sáynnych „KazaĔ sejmowych”, najbardziej znanego polskiego kaznodziei doby kontrreformacji, ksiĊdza Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, kaznodziei nadwornego Zygmunta III Wazy. Wydanie na podstawie zbiorowej edycji kazaĔ Skargi táoczonej
w krakowskiej o¿cynie Andrzeja Piotrkowczyka w 1600 r., zostaáo przygotowane w ostatnim roku
obrad Sejmu Czteroletniego. Pisarstwo Skargi do dziĞ zachwyca piĊknem staropolszczyzny, bogatym,
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50. W. Skrzetuski. Prawo polskie. 1782-1784.

51. Biblioteka braci polskich. 1668.

ornamentalnym stylem i kunsztowną konstrukcją retoryczną. Poz. 2. E.XXXII, 114. Komentarz objaĞniający i táumaczący gáówne prawdy wiary (ich dobór w ksiąĪce róĪni siĊ od listy znanej ze wspóáczesnego Katechizmu KoĞcioáa Katolickiego). Opr.: brązowy pásk, na grzbiecie bogata táocz. i záoc.
dekoracja oraz szyldzik z tytulaturą, 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 záoc.
1400,E. XXVIII, s. 208. Ze zbiorów Ignacego Daniáowicza (1787-1843), profesora Uniwersytetu WileĔskiego, jednego z najwybitniejszych historyków prawa polskiego. PieczĊcie wáasnoĞciowe Franciszka
Rawity-GawroĔskiego. Wpis wáasnoĞciowy „Buhajówka 1856 r.”. Historyczne kompendium polskiego
prawa politycznego oparte na pracy Lengnicha, uwzglĊdniające rozwój polskiego prawodawstwa za
Stanisáawa Augusta. Zawiera informacje o prowincjach Królestwa Polskiego, o rządzie, o królu i jego
prerogatywach, o stanie rycerskim i urzĊdach stanu rycerskiego, urzĊdach Ğwieckich i duchownych,
o sejmach i sejmikach, o skarbie Rzeczypospolitej itd. Efektowna oprawa z epoki: skóra brązowa
z bogatymi záoceniami na grzbiecie. Otarcia oprawy, gáównie szyldzików, poza tym stan dobry. àadny
egzemplarz.

– Rozprawy przywódcy polskich arian –
51. Socyn Faust. Opera omnia in duos tomos distincta [...] T. 1-2 (w 2 wol.). Irenopoli
(wáaĞc. Amsterdam) po 1656 (wáaĞc. 1668), folio, k. 11, s. 800 (winno byü 814);
k. [1], s. 812, k. [5], inicjaáy, ¿naliki, ozdobniki (drzeworyty), jednolite opr. z epoki,
perg.
3000,E.XIII, 46. E.XXVIII, 392-393. Dwa pierwsze woluminy sáynnej serii wydawniczej „Bibliotheca Fratrum
Polonorum”, zbierającej pomniki pisarstwa religijnego, teologicznego i polemicznego braci polskich.
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Pisma polskich arian wywaráy wielki wpáyw na myĞl europejską. Czytane przez m.in. Isaaca Newtona, Johna Locke’a, Barucha SpinozĊ, Woltera, przyczyniáy siĊ do rozwiniĊcia idei oĞwieceniowych
w XVIII w. Oferowane tomy zawierają najobszerniejszy zbiór rozpraw, traktatów i pism o treĞci
teologicznej i ¿lozo¿czno-religijnej Fausta Socyna (1539-1604), wáoskiego humanisty, myĞliciela
religijnego dziaáającego w Polsce, najwybitniejszego teologa braci polskich. Po studiach prawniczych
w Lyonie Socyn przebywaá na dworze Àorenckim. W 1579 r. porzuciá Īycie dworskie i poĞwiĊciá siĊ
reformatorskiej dziaáalnoĞci religijnej. Od 1579 r. stale przebywaá w Polsce, czĊsto odwiedzaá Raków
i inne oĞrodki braci polskich. Z czasem staá siĊ ideowym przywódcą ruchu, stworzyá takĪe kierunek
w ideologii braci polskich zwany socyanizmem. KaĪda rozprawa posiada osobną kartĊ tytuáową. Dawne pieczątki biblioteki miejskiej we Wrocáawiu oraz nalepka wrocáawskiego antykwariatu i ksiĊgarni
Wilhelma Koebnera. Marginalia i dopiski dawną rĊką. Brak portretu Socyna oraz s. 801-814 w t. 1.
Drobne pĊkniĊcia perg. przy krawĊdziach grzbietów, poza tym stan bardzo dobry.

52. Tokarzewski Józef. Slady Niesmiertelney Sáawy w Koronie Polskiey Starozytnego
Korwinow Domu Dzieáami Heroicznemi i MĊstwem Utarte Przez Smierc Iasnie
Wielmoznego Stanisáawa Kossakowskiego Kasztelana Kaminskiego, Ostatniego
Potomka, Wiekami w Iasnie Wielmoznych Potockich Domu Niezgáadzone, 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 ksiĊgozbioru WodziĔskich w dobrach izbickich (Izbica Kujawska, wpis). Kazanie
o charakterze panegirycznym wygáoszone na pogrzebie Stanisáawa Kossakowskiego, bĊdące jednoczeĞnie mową pochwalną na czeĞü Józefa Potockiego (1735-1802; ciotecznego brata zmaráego,
mecenasa autora, ojca sáynnego pisarza Jana Potockiego). W treĞci liczne wiadomoĞci genealogiczne
o rodach Kossakowskich i Potockich i ich koligacjach. Ubytek k. tyt. ze szkodą dla tekstu, zagniecenia
i defekty krawĊdzi k., zaplamienia i zabrudzenia.

53. Tomasz à Kempis. O naĞladowaniu Chrystusa Pana ksiĊgi cztery. Wilno 1783. W Drukarni J.K.M. przy Akad., 16°, k. [6], s. 432, k. [18], opr. z epoki, skóra.
600,E.XXXI, 206. WileĔska edycja polskiego przekáadu sáynnego poradnika Īycia chrzeĞcijaĔskiego,
opartego m.in. o praktyki ascetyczne wyrastające z nurtu nowej poboĪnoĞci (devotio moderna), którego
autorstwo przypisywane jest najczĊĞciej Tomaszowi à Kempis (wáaĞc. Tomasz Hemerken, ok. 13801471), niemieckiemu kanonikowi regularnemu, teologowi i mistykowi. Dzieáo cieszyáo siĊ ogromną
popularnoĞcią (po reformacji równieĪ wĞród protestantów) i przez stulecia byáo po Biblii najbardziej
rozpowszechnioną ksiąĪką chrzeĞcijaĔską. Opr.: skóra brązowa, na grzbiecie táocz. i záoc., brzegi
k. barw. Wspóáczesny wpis wáasnoĞciowy. Drobne pĊkniĊcie skóry grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.

54. Wielądko Wojciech Wincenty. Heraldyka, czyli opisanie Familii, y krwi związku
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 tekĞcie, opr. póĨniejsza,
pásk.
600,E. XXXII, s. 448. Dzieáo Wojciecha Wincentego Wielądko (1749-1822) jest w gáównej czĊĞci skrótem
z Niesieckiego, którego miejscami przepisuje, uzupeániając nadesáanymi mu informacjami o pominiĊtych
przez tego autora herbach, familiach i ludziach. Dzieáo Wielądka wykorzystaá z kolei, w przypisach
do nowej edycji dzieáa Niesieckiego, Jan Nepomucen Bobrowicz. Oferowany tom jest liczbowany od
s. 345 (obejmuje: od Baranowski, herbu Grzymaáa do Bzura, herbu Lis). Niewielkie Ğlady zalania
marginesów, nieliczne Ğlady po owadach, poza tym stan dobry.

55. [Wielka wojna póánocna]. 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 betreႇende. B.m. 1714. B.w., 4°, k. [2],
brosz.
400,WiadomoĞü (ekstrakt z relacji przesáanej z GdaĔska) o pokonaniu szwedzkiej Àoty przez siáy cara
Piotra I w bitwie opodal Wysp Alandzkich w czasie wielkiej wojny póánocnej (1714 r.). ZwyciĊstwo
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53. T. à Kempis. O naĞladowaniu Chrystusa.

54. W. Wielądko. Heraldyka. 1794.

umoĪliwiáo Rosjanom ostateczne przerwanie blokady zaopatrzenia i zmusiáo Szwedów do defensywy.
Na koĔcu krótka lista strat obu stron bitwy. Stan dobry.

– Inauguracja sejmu elekcyjnego –
56. Zaáuski Andrzej Chryzostom. Kazanie [...] Na Solenney Wotywie o Duchu S. przy
zaczynaiącey siĊ Elekcyi Roku 1697. Dnia 15 Maja w Kollegiacie Warszawskiej
SwiĊtego 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 Zaáuskiego (1648-1711), biskupa páockiego, kanclerza
wielkiego koronnego, pisarza, táumacza, wybitnego kaznodziei i mówcy. Wygáoszone w kolegiacie
Ğw. Jana na mszy inaugurującej sejm elekcyjny, na którym królem wybrano Augusta II Mocnego.
W treĞci wiele odwoáaĔ do aktualnej sytuacji politycznej oraz wezwaĔ do rozumnego i spokojnego
obradowania. Pieczątki. KrawĊdzie bloku przyciĊte, miejscami z drobną szkodą 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
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56. O mądre obradowanie. 1697.

57. Biblia Ziarnki. 1621.

d’un grand nombre de ¿gures en taille douce... T. 1-2 (w 3 wol.). Paris (ParyĪ)
1621. Par Jean Richer et Pierre Chevalier, folio, frontispis (miedzioryt), k. [5],
583, ilustr. w tekĞcie 28 (akwaforty); k. [2], s. 508; 509-864, [3 mylnie liczbowane],
90, k. [27], ilustr. w tekĞcie 21 (akwaforty), portrety proroków i apostoáów 23,
mapy 2 (akwaforty), winietki, inicjaáy, ¿naliki (drzeworyty), opr. jednolita z epoki,
skóra, brzegi k. marm.
12 000,Wydanie 1. Egzemplarz Marguerite le Voy, paryskiej kurtyzany (!). Na dwóch k. tyt. odrĊczne
wpisy z 1767 roku: „Du [?] juillet 1767 | ce livre ap[p]artient à Marguerite le Voy femme Lorette”.
Monumentalny, bogato ilustrowany katolicki przekáad Pisma ĝwiĊtego na jĊzyk francuski, zwany Biblią
Frizona (od nazwiska táumacza) lub Biblią Ziarnki (od nazwiska ilustratora). Biblia dedykowana królowi
Francji Ludwikowi XIII. Dzieáo ilustrowane akwafortami znanego polskiego sztycharza, ilustratora
i malarza Jana Ziarnki (ok. 1575-1630) oraz czĊĞciowo innych artystów. Ziarnko (we Francji znany
jako Jean le Grain) urodziá siĊ we Lwowie, w 1596 r. jako wyzwolony mistrz byá wymieniony wĞród
czáonków lwowskiego bractwa malarzy katolickich, na przeáomie wieków wyjechaá do ParyĪa, gdzie
pozostaá do Ğmierci. Byá cenionym rytownikiem wykonującym portrety, widoki, sceny religijne i historyczne z Īycia ówczesnej Francji (m.in. sáynna rycina „Sabat czarownic”, ilustracje do „KsiĊgi Apokalipsy”,
zaĞlubiny Ludwika XIII z Anną Austriaczką – tzw. Karuzel Wielki). Ilustracje wykonane do oferowanej
edycji Biblii stanowią jeden z najsáynniejszych cyklów ilustracyjnych w dorobku artysty. Ponad
30 rycin sztychowaá sam Ziarnko (wedáug katalogu A. Potockiego – 35, dokáadna ich liczba jest trudna
do okreĞlenia ze wzglĊdu na caákowity brak sygnatur na rycinach lub drobne, czĊsto niewidoczne
sygnatury artysty). Mimo dáugiego pobytu we Francji nie zapomniaá o polskim rodowodzie, dodając
do nazwiska przydomki „Polonus” lub „Leopoliensis”. Oprawy z epoki: w peáną skórĊ, grzbiet
siedmiopolowy, w dwóch polach záocona tytulatura i numeracja woluminów, w pozostaáych záoc. i táocz.,
na okáadzinach záocona podwójna bordiura zdobiona motywami kwiatowymi, brzegi kart marmoryzowane. Grzbiety po renowacji. Miejscami przetarcia skóry i záoceĔ. W tomie I frontispis oraz jedna karta
z niewielkimi, uzupeánionymi ubytkami marginesów, miejscami charakterystyczne zaĪóácenia, czĊĞü
kart ze Ğladami zalania i naderwaniami marginesów, jedna karta z ubytkiem rogu, bez szkody dla
tekstu, poza tym stan dobry. Mocne, wyraĨne odbitki. àadny egzemplarz.
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58. Inkunabuá w renesansowej oprawie. 1494.

59. Inkunabuá autora ,,Záotej legendy”. 1497.

Lit.: A. Potocki, Katalog dzieá Jana Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII wieku, Kraków 1911; St. Sawicka, Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart
du XVIIe siècle, ParyĪ 1938.
(Patrz tablica IV)

INKUNABUàY
- Z o¿cyny Antoniego Kobergera –
58. [Inkunabuá]. Paulus Diaconus. Homiliarius doctorum a Paulo Diacono collectus. 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 táocz., naciągniĊta na deski.
15 000,Inkunabuá. Homilie na niedziele roku koĞcielnego i dni ĞwiĊtych, zaczerpniĊte z pism Ojców i Doktorów
KoĞcioáa, skompilowane przez Pawáa Diakona (ok. 720 – ok. 799), mnicha benedyktyĔskiego z klasztoru na Monte Cassino, poetĊ, kronikarza, autora m.in. Historii Longobardów. Karta tyt. w drzeworycie
z przedstawieniem papieĪa i cesarza, stojących w otoczeniu dworu przed fasadą koĞcioáa. PowyĪej
goáĊbica Ducha ĝwiĊtego, po obu stronach 12 postaci Ojców i Doktorów KoĞcioáa, z których dzieá
skompilowano podane niĪej homilie. Ozdobne inicjaáy kolorowane w epoce. Liczne rĊkopiĞmienne
marginalia i „rączki” wskazujące na waĪniejsze miejsca (na karcie 134 w czĊĞci 1 dodatkowo rysunek gáowy ludzkiej). Oprawa renesansowa: skóra naciągniĊta na deski, z táoczeniami Àorystycznymi
i ¿guralnymi. Na przedniej okáadzinie táoczony napis: „D: Hieronim: Froben: Paroc: In: Oth:”
(Hieronim Froben, proboszcz w Otmuchowie), na tylnej okáadzinie „XLVII”. Brak poáowy karty CII
w cz. 2. Otarcia oká. i ubytki skóry grzbietu, drobne Ğlady po owadach. Stan ogólny dobry.
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Lit.: A. Kawecka-Gryczowa. Inkunabuáy w bibliotekach polskich. Centralny katalog. Warszawa-Kraków
1970, nr 2846.
(Patrz tablica I)

– Autor sáawnej „Záotej legendy” –
59. [Inkunabuá]. Jakub de Voragine. Mariale: sive sermones de beata Maria virgine
[...] Venetiis (Wenecja) 1497. Per Simonem de Luere impensis Lazari Soardi, 4°,
k. LXXI, opr. póĨniejsza, perg.
4000,Pierwsze wydanie kazaĔ maryjnych Jakuba de Voragine (ok. 1229-1298), wáoskiego hagiografa, pisarza religijnego, dominikanina, od 1292 r. arcybiskupa Genui, báogosáawionego KoĞcioáa katolickiego
(beaty¿kacja 1816 r.), znanego przede wszystkim jako autor „Záotej legendy” – najpopularniejszego
zbioru Ğredniowiecznych Īywotów ĞwiĊtych. Niemal tak popularne jak „Legenda aurea” byáy jego zbiory
kazaĔ, w tym prezentowanych tu lekcji mariologicznych. Arcybiskup Genui przedstawiaá w nich Īycie
Maryi i wiązane z nią cuda w odniesieniu do poszczególnych Ğwiąt maryjnych, stając siĊ tym samym
jednym z gáównych Ğredniowiecznych promotorów kultu maryjnego. Oferowany druk odbity z datą
14 listopada 1497 r. stanowi czwartą i ostatnią czĊĞü peánego zbioru kazaĔ Jakuba de Voragine,
drukowanego w Wenecji w tym roku – poprzedzaáy go kazania na poszczególne dni roku liturgicznego
(31 sierpnia), o ĞwiĊtych (20 paĨdziernika) i wielkopostne (12 wrzeĞnia). Na k. tyt. drzeworytowa
rycina ukazująca nauczającego z ambony autora. Opr.: perg. naturalny. Ekslibris. Stan bardzo
dobry. Bardzo rzadkie. Tylko jedna polska biblioteka posiada ten druk.
Lit.: A. Kawecka-Gryczowa. Inkunabuáy w bibliotekach polskich. Centralny katalog. Warszawa-Kraków
1970, nr 3024.
(Patrz tablica I)

SàAWNE BIBLIOTEKI
– Z biblioteki Potockich w Tulczynie –
60. Choiseul-Gouႈer Marie Gabriel F.A. de. Voyage pittoresque de la Grèce. T. 1
oraz t. 2 cz. 1. (w 2 wol.). Paris (ParyĪ) 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 rozká.), map 2 (miedzioryty, rozká.), winietek 14
(miedzioryty); [6], 176, frontispis (miedzioryt), tabl. ryc. 11 (miedzioryty, w tym
5 rozká.), winietki 2 (miedzioryty), opr. z epoki skóra ze záoc. (t. 1.) oraz tektura
oklejana pap. (t. 2. cz. 1.).
12 000,Z ksiĊgozbioru hrabiów Potockich z Tulczyna (pieczĊü z Pilawą i dewizą „Scutum Opponebat
Scutis”). Na pierwszej karcie tomu 1. odrĊczny podpis wáasnoĞciowy: „Marie Potocka née Rzewuska”. Maria z Rzewuskich (1786-1832), Īona Jarosáawa Potockiego, syna SzczĊsnego Potockiego,
wojewody ruskiego i marszaáka konfederacji targowickiej. Autor, Marie Gabriel Choiseul-Gouႈer (17521817), francuski dyplomata, czáonek Akademii Francuskiej, ambasador Francji w Imperium OsmaĔskim.
W 1776 r. wyruszyá do Grecji w towarzystwie malarzy i architektów (m.in. Jacquesa Foucherota, który
zbadaá stanowiska archeologiczne oraz jego sekretarza, Francoisa Kauႇera, odpowiedzialnego za
stworzenie wiĊkszoĞci szczegóáowych map portów i wysp). Odwiedziá Peloponez, Cyklady i inne wyspy
Morza Egejskiego, póĨniej równieĪ AzjĊ Mniejszą. Po powrocie opublikowaá pierwszy tom „Voyage...”,
który odniósá wielki sukces wydawniczy. Zamysá dzieáa byá czysto polityczny – wyjaĞniü spory Turcji
i Rosji o Morze Egejskie, lecz jego egzotyka spowodowaáa szerokie zainteresowanie pozycją. W roku
1809 wydaá drugi tom dzieáa, tom trzeci ukazaá siĊ dopiero po Ğmierci autora, w 1822 r. (do kompletu
brak póĨniej wydanej czĊĞci drugiej tomu 2 oraz tomu 3.). Ogromnych rozmiarów dzieáo jest jedną
z najpiĊkniejszych ilustrowanych ksiąĪek podróĪniczych drugiej poáowy XVIII wieku. Pod wzglĊdem edytorskim szczególnie wspaniale prezentuje siĊ pierwszy tom, wydany z ogromnym przepychem,
zawierający na 99 tablicach 126 rycin ukazujących widoki, sceny rodzajowe i zabytki wysp greckich.
Wykonano je wg rysunków uczestniczącego w wyprawie Hilaire’a, który uwaĪany byá za artystĊ najlepiej czującego i znającego Īycie Wschodu. Miedzioryty te uznane zostaáy za ryciny najwyĪszej klasy
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60. PodróĪe po Grecji. 1782-1809. Z biblioteki Potockich.

60. M. Choiseul-Gouႈer. Voyage pittoresque de la Grèce. 1782-1809.
nawet przez nieskorego do pochwaá Bruneta (t. 1, s. 1847). Dwie duĪe rozkáadane 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 czĊĞci frontispisu. Rzadkie.
(Patrz tablica III)
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61. S. Pufendorf. Z biblioteki Potockich. 1743-1745.

- Z ksiĊgozbioru Potockich w Chrząstowie –
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 Révolutions, 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, rozká.); frontispis (miedzioryt),
k. [1], s. XXXII, 469, map 2 (miedzioryty, rozká.); frontispis (miedzioryt), k. [1],
s. XXII, 508, tabl. geneal. 2, map 3 (miedzioryty, rozká.); frontispis (miedzioryt),
k. [1], s. LII, 545, map 8 (miedzioryty, rozká.); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XX,
435, [3], 126, k. [71], map 6 (miedzioryty, rozká.); frontispis (miedzioryt), k. [1],
s. LXVIII, 541, mapa 1 (miedzioryt, rozká.); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XXXIV,
592, mapa 1 (miedzioryt, rozká.); frontispis (miedzioryt), k. [1], s. XXX, 376,
k. [58], map 2 (miedzioryty, rozká.), jednolite opr. z epoki, skóra.
5000,E. nie notuje. Z ksiĊgozbioru hrabiów Potockich w Chrząstowie (pieczątki z herbem Pilawa Potockich). Monumentalna synteza historii paĔstw Europy opracowana przez Samuela Pufendorfa (16321694), niemieckiego historyka, prawnika, ¿lozofa i polityka, autora sáynnego dzieáa o Karolu Gustawie,
uzupeániona o opis póĨniejszych czasów i dzieje krajów innych kontynentów przez Antoine’a-Augustina
Bruzena de La Martinière (1662-1746), francuskiego historyka ikompilatora. Omówiono dzieje paĔstw
od czasów najdawniejszych, najwiĊcej miejsca poĞwiĊcając jednak czasom najbliĪszym epoce autorów.
T. 1: historia pierwszych monarchii, historia Hiszpanii, Francji. T. II: dzieje paĔstw wáoskich, Malty,
papiestwa oraz dzieje domu Radziwiááowskiego (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 OsmaĔskiej, WĊgier, Czech, o monarchii duchowej papieĪa. T. 6: dzieje paĔstw azjatyckich (m.
in. Japonii i Chin). T. 7: historia Imperium Mogoáów, dzieje kalifów, Persji i paĔstw afrykaĔskich. T. 8:
dzieje paĔstw obu Ameryk. Rozkáadane mapy Ğwiata, nieba, kontynentów (Europa, Azja, Afryka, Ameryka) oraz poszczególnych paĔstw. Opr.: brązowa skóra marm., na grzbietach szyldziki
z tytulaturą i numeracją tomów oraz táocz. i záoc. dekoracja z motywami roĞlinnymi, na wyklejkach
pap. marm. Pieczątki heraldyczne i z monogramem wiązanym „CR”, zapewne Konstancji z Potockich RaczyĔskiej (1781-1852). Majątek Chrząstów (poáoĪony w powiecie wáoszczowskim) naleĪaá do
hr. Henryka Potockiego. Miejscami drobne Ğlady po owadach na opr., poza tym stan bardzo dobry.
àadny komplet.
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62. Ze zbioru Andrzeja S. Zaáuskiego. 1677.

63. S. Ammirato. Traktat polityczny. 1618.

– Z biblioteki Zaáuskich –
62. Desmarets sieur de Saint-Sorlin Jean. Les délices de l’esprit. Dialogues. Paris
(ParyĪ) 1677. Chez Claude Audinet, 12°, k. [12], s. 272, tabl. ryc. 4 (winno byü 5,
miedzioryty), opr. z epoki, skóra.
2400,Z ksiĊgozbioru Andrzeja S. Zaáuskiego: na k. tytuáowej rĊką biskupa literka „Z” i podkreĞlenia
brązową kredką. Na s. 21 sucha pieczĊü „AZEC” [Andreas Zaluski Episcopus Cracoviensis] – znak
wáasnoĞciowy Andrzeja Stanisáawa Zaáuskiego (1695-1758), biskupa cheámiĔskiego i pomezaĔskiego, póĨniejszego biskupa krakowskiego, kanclerza wielkiego koronnego, wielkiego mecenasa kultury
i nauki, biblio¿la, wspóázaáoĪyciela Biblioteki Zaáuskich. Dialogi religijno-¿lozo¿czne autorstwa Jeana
Desmaretsa de Saint-Sorlin (1595-1676), francuskiego pisarza i dramaturga, czáonka Akademii Francuskiej, związanego z kardynaáem Richelieu. Opr.: brązowa skóra, na grzbiecie táocz. i záoc. Otarcia
i defekty opr., brak 1 tabl., zagniecenia, stan dobry.

– Superekslibris z herbem Abdank –
63. Ammirato Scipione. Scipionis Amirati celeberrimi inter neotericos scriptoris, Dissertationes 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 Christophoro PÀugio [...] De regis, ac regni institutione libri III [...] Francofurti (Frankfurt
n. Menem) 1618. Typis Nicolai Hoႇmanni, sumptibus haeredum Iacobi Fischeri,
8°, k. [51], s. 1031, k. [19], opr. z epoki, perg.
3600,-
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àaciĔski przekáad wáoskiego traktatu politycznego w formie komentarza do dzieá Tacyta, autorstwa
Scipione Ammirata (1530-1601), wáoskiego historyka, ¿lozofa i myĞliciela politycznego. Praca byáa polemiką z Machiavellim i pochwaáą republikanizmu, wyáoĪoną w „Discorsi sopra la prima deca di Tito
Livio”. Szybko zdobyáa popularnoĞü w Europie i w ciągu kilkudziesiĊciu lat doczekaáa siĊ kilku edycji po
wáosku oraz przekáadów na áacinĊ i francuski. Doáączono związaną tematycznie rozprawĊ „O królach
i instytucji królestwa”. Opr.: perg. naturalny. W górnej partii grzbietu odrĊcznie wypisana tytulatura.
Na przednim licu superekslibris heraldyczny z herbem Abdank, dewizą „Frustrat vivit qui nemini prodest” w otoku oraz syglami D C D C. Dobór dewizy sugeruje przynaleĪnoĞü wáaĞciciela do
stanu duchownego. Wedáug wczeĞniejszego opisu egzemplarz naleĪaá do Dobiesáawa CiekliĔskiego
de Cieklin, kasztelana czechowskiego. Brzegi k. barw. Na k. tytuáowej zamazane osiemnastowieczne
wpisy wáasnoĞciowe oraz pieczątka dziewiĊtnastowiecznego duchownego Józefa Krasuskiego. Ubytek
dolnej partii grzbietu, zaplamienia, poza tym stan dobry.
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WIEK XV-XVIII
64. [Psaáterz] – Karta z iluminowanego psaáterza. XV w.

900,-

Pergamin; 20,5 x 14 cm, z naturalną nierównoĞcią przy krawĊdzi, zapisany obustronnie.
JĊzyk áaciĔski. Pismo gotyckie káadzione, kodeksowe. Inicjaáy i ozdobniki wyróĪniające poszczególne
wersety wykonane z zastosowaniem barwnego atramentu i záoceĔ. Bogata bordiura z motywami roĞlinnymi, zdobiona licznymi záoceniami. Na oferowanej karcie tekst Psalmu 124 wg numeracji Wulgaty
(oraz fragmenty Psalmów 123 i 125). Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica V)

65. [Psaáterz] – Karta z psaáterza. XV w.

900,-

Pergamin; 37 x 25,5 cm, zapisany obustronnie.
JĊzyk áaciĔski. Pismo gotyckie káadzione, kodeksowe. Rubrykacje, w tym kolorowe inicjaáy wyróĪniające początki poszczególnych wersetów. Na oferowanej karcie wersety 36-55 Psalmu 118. Miejscami
drobne przetarcia atramentu, stan dobry.

66. Paweá V (1552-1621), papieĪ – Informacja o dyspensie na zawarcie maáĪeĔstwa
przez krewnych, wystawiona dla wikariusza generalnego archidiecezji Neapolu.
Dat.: Rzym, luty 1618 r. Podpisy czáonków Penitencjarii Apostolskiej i kancelistów.
Pergamin, 30,5 x 44 cm, passe-partout i ramka.
1800,JĊzyk áaciĔski. Na odwrocie noty dorsalne i zapiski kancelaryjne. Zostawiono puste miejsce na datĊ
dzienną. Dokument wystawiony w imieniu papieĪa Pawáa V (wáaĞc. Camillo Borghese) przez kancelariĊ papieską w odpowiedzi na suplikĊ záoĪoną przez parĊ narzeczonych spokrewnionych w trzecim
stopniu. Prawo kanoniczne zakazywaáo maáĪeĔstw miĊdzy osobami, miĊdzy którymi istniaá czwarty
(lub bliĪszy) stopieĔ pokrewieĔstwa wg rachuby koĞcielnej, a prawo dyspensy w tym wzglĊdzie zarezerwowane byáo ĞciĞle dla Stolicy Apostolskiej (od Ğredniowiecza sprawy te rozpatrywaáa Penitencjaria
Apostolska). Odbiorcą dokumentu byá niewymieniony z imienia wikariusz generalny (vicarius generalis in spiritualibus) archidiecezji Neapolu, który w imieniu metropolity czuwaá m.in. nad sprawami
maáĪeĔskimi (i związanym z nimi sądownictwem). ĝlady skáadania, przetarcia i ubytki pergaminu na
záoĪeniach, poza tym stan dobry.

67. Stanisáaw August Poniatowski (1732-1798), król Polski – Zwolnienie ze sáuĪby
wojskowej wystawione dla pák. Euzebiusza Tomasza Siemianowskiego. Dat.:
Warszawa, 4 grudnia 1794 r. Z autografem króla („Stanisáaw August Krol”)
i sekretarza królewskiego, ksiĊcia Stanisáawa Puzyny. PieczĊü mniejsza koronna.
Papier, záoĪone bifolium, 39 x 24 cm.
5000,Z odrĊcznym podpisem króla. JĊzyk polski. Euzebiusz Tomasz Siemianowski (1765-1840) sáuĪyá
w regimencie pieszym Piotra Potockiego, braá udziaá w kampanii rosyjskiej 1792 r. (pod dowództwem
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66. PapieĪ Paweá V. Dyspensa na zawarcie maáĪeĔstwa. 1618.

gen. Tadeusza KoĞciuszki) i insurekcji koĞciuszkowskiej (bitwa pod Szczekocinami, obrona Warszawy,
bitwa pod Maciejowicami). Po powstaniu otrzymaá zwolnienie z wojska (o czym mówi oferowany dokument) z awansem do stopnia puákownika. PóĨniej sáuĪyá w armii KsiĊstwa Warszawskiego, w trakcie
odwrotu Wielkiej Armii Napoleona do ostatka broniá jedynego mostu na Berezynie, którego ostateczna
utrata doprowadziáa do sáynnej bitwy. W wojsku Królestwa Polskiego peániá m.in. obowiązki komendanta
twierdzy ZamoĞü. W 1821 r. uzyskaá zwolnienie ze sáuĪby. Mimo podeszáego wieku wziąá czynny udziaá
w walkach powstania listopadowego, organizując forty¿kacje Warszawy. PieczĊü odciĞniĊta przez
papier w czerwonym wosku umieszczonym miĊdzy kartami bifolium. ĝlady skáadania, zabrudzenia,
wykruszony fragment pieczĊci, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica V)

68. [Komorowscy herbu Korczak] – Zbiór 16 dokumentów dotyczących genealogii
rodu Komorowskich herbu Korczak z Galicji. XVIII-XIX w. PieczĊü lakowa i opáatkowa, s. [61], róĪne formaty, w tym bifolia.
6000,Dokumenty pochodzą z archiwum Ludwika ZieliĔskiego (1808-1873), ksiĊgarza, wydawcy (m.in.
„Lwowianina…” 1836-1842), kolekcjonera, genealoga i literata. Jego imponująca kolekcja ocaliáa od
zniszczenia wiele archiwaliów galicyjskich w trudnym okresie polskiej historii. Byáa przechowywana
w majątku Lubycza Królewska koáo ZamoĞcia. CzĊĞciowo tylko znalazáa siĊ póĨniej w posiadaniu
Aleksandra Czoáowskiego (dziĞ w AGAD). Zgromadzone materiaáy do genealogii rodów szlacheckich w Galicji byáy przedmiotem kwerendy dla zainteresowanych (zob. doáączony do zbioru wycinek
ogáoszenia z „Lwowianina”). Co najmniej dwie ostatnie pozycje stanowią wypisy odrĊczne Ludwika
ZieliĔskiego. Zespóá obejmuje: 1) Akt intercyzy Ğlubnej sporządzonej w Poznaniu 23 XI 1752 r.
pomiĊdzy Antoniną Pawáowską, kasztelanicówną biechowską a Jakubem Komorowskim, áowczym
lubaczowskim i generaáem adiutantem buáawy polnej. Ekstrakt z akt grodu warszawskiego 1757,
s. [2], 38 x 23,5 cm. JĊzyk áaciĔski. Wypis z epoki; 2) Marianna z Gozdzkich Pawáowska, wdowa po
Michale, kwituje ziĊcia Jakuba Komorowskiego i jego ĪonĊ AntoninĊ z Pawáowskich z sumy 21 tys.
záp. na mocy ugody z 1757 r. Ekstrakt z akt grodzkich poznaĔskich, oblaty z grodu warszawskiego
1758. Wypis z epoki, potwierdzony za zgodnoĞü z oryginaáem Lwów 1784. Na papierze stemplowym,
pieczĊü opáatkowa austriackiego urzĊdu, s. [2], 37,5 x 23,5 cm. JĊzyk áaciĔski; 3) Kwitancja Marianny
z Gozdzkich Pawáowskiej ziĊcia Jakuba Komorowskiego na sumĊ 11 tys. záp. Ekstrakt z akt grodzkich
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68. Genealogia rodu Komorowskich h. Korczak. XVIII-XIX w.

poznaĔskich oblaty z grodu warszawskiego 1758, s. [2]. Bifolium, 29 x 24 cm. Wypis z epoki. JĊzyk áaciĔski; 4) ToĪ., s. [2], 35 x 22 cm. Wypis XIX w.; 5) Dekret Trybunaáu Koronnego Lubelskiego w sprawie
pomiĊdzy Mikoáajem Komorowskim a Rylskimi z 1624 r., s. [20]. Skáadka bifolii, 33 x 21,5 cm. Wypis
z XVIII w. JĊzyk áaciĔski; 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. JĊzyk áaciĔski. Brudnopis; 7) Pozew
Anieli de Chaney O’Rourke przeciwko Teresie z Poletyáów hr. Komorowskiej i maáoletnim 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. JĊzyk áaciĔski. ZastĊpstwo procesowe; 8) Sprawa wierzytelnoĞci Ignacego hr. Komorowskiego na rzecz Korduli hr. Potockiej, dat. 27 III 1832. Na papierze
stemplowym, s. [1], 34 x 22 cm. JĊzyk áaciĔski; 9) Deklaracja majątkowa Franciszki hr. Komorowskiej,
wdowy po Michale hr. Komorowskim, dziedzicu dóbr Bojanów i àuczyce w związku z rezolucją Sądu
Szlacheckiego we Lwowie, dat. àuczyce 18 V 1848. Z odrĊcznym podpisem Franciszki hr. Komorowskiej i autografami Ğwiadków i urzĊdników Tabuli Krajowej. Na papierze stemplowym, pieczĊü herbowa
pod koroną hrabiowską i pieczĊü opáatkowa Tabuli, s. [3]. Bifolium, 34 x 21 cm. JĊzyk polski. PieczĊü
herbowa (lakowa); 10) Copia vidimata. PoĞwiadczenie rodowitoĞci 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. JĊzyk niemiecki. Odpis z oryginaáu z 1845 r.; 11) Wypis, co do
sáowa 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 poá. XVIII w.;
12) Wypis niektórych transakcji ze wszystkich ksiąg majestatycznych koronnych tyczących siĊ
domu hrabiów Komorowskich; XIX w., s. [2]. Bifolium, 35 x 22 cm. JĊzyk áaciĔski; 13) [Genealogia]
Familyi Komorowskich herbu Korczak (XIV-XVIII w.); 2 poá. XVIII w., s. [4]. Bifolium, 34 x 23 cm;
14) Materiaáy 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.
Materiaáy 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 caáoĞci dobry. Istotny
fragment do dziejów rodu polskiego, przodków gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, pochodzący ze
zbiorów galicyjskich.
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69. E. Hutten–Czapski. PamiĊtnik. 1884.

WIEK XIX-XX. (PISARZE. TWÓRCY. UCZENI)
69. Hutten-Czapski hr. Edward (1819-1888) – Uwagi i reÀeksje pisane w Swojatyczach w latach 1884-1885. Stron 262, 15 x 19,5 cm, opr. tekt. z epoki.
2800,Niepublikowany rĊkopis zawierający uwagi na temat bieĪących spraw politycznych, spoáecznych i literackich, pióra Edwarda hr. Hutten-Czapskiego. Czapski urodziá siĊ w Zapolu k. Sáucka jako syn
Stanisáawa, puákownika Wojsk Polskich i Zo¿i Obuchowicz. Byá wnukiem Franciszka i Weroniki Radziwiááówny. Posiadaá majątki k. Wiákomierza i Baranowicz. Skazany na 12 lat zesáania na SyberiĊ za
udziaá w powstaniu styczniowym. Pochowany na Rossie w Wilnie. SpuĞciznĊ po nim odziedziczyáy córki:
hr. Plater-Zyberkowa i hr. PoniĔska. W 1964 r. w Londynie ukazaáy siĊ drukiem jego wspomnienia,
nie obejmujące jednak tego tomu. Autor juĪ na pierwszej stronie diagnozuje, Īe w ciągu ostatniego
üwierüwiecza wszystkie waĪne sprawy polityki wewnĊtrznej i zewnĊtrznej paĔstw byáy kreowane przez
kastĊ polityków przy pomocy przekupnych mediów, natomiast same spoáeczeĔstwa niewiele miaáy do
powiedzenia. „JakĪe tu mówiü o Cywilizacyi – o WolnoĞci – o opinii?” Oddzielny rozdziaá poĞwiĊcony
jest sprawie biskupa wileĔskiego Hryniewieckiego oraz wpáywowi ĩydów na Īycie polityczne i gospodarcze. Na ponad 20 stronach Czapski ocenia teĪ powieĞü „Ogniem i mieczem”, stając w obronie
Sienkiewicza, a wypowiadając siĊ przeciw Prusowi. Autor negatywnie oceniá pisarza Emila ZolĊ,
zarzucając mu demoralizujący wpáyw jego dzieá na rzeszĊ 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 odrĊczne z autografem. Bifolium,
karta o wym. 20 x 13,5 cm.
800,List wybitnego polskiego etnografa Oskara Kolberga, który od ok. 1838 r., podróĪując po kraju w towarzystwie przyjacióá (literatów, malarzy, muzyków), notowaá pieĞni i melodie ludowe. Jego publikowane
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71. O. Kolberg. List. 1880.

72. M. Konopnicka. Listy do E. Orzeszkowej. 1884.

przez wiele lat dzieáa (m.in. jako zeszyty „PieĞni ludu polskiego” oraz tomy „Lud. Jego zwyczaje, ...”)
uwaĪane są za najwaĪniejsze dla polskiej etnogra¿i muzycznej. List, napisany tuĪ 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 „PieĞni ludu krakowskiego”) poznali siĊ w 1841 r. w warszawskim salonie K. W. Wójcickiego. Kolberg wielokrotnie bywaá
w majątku przyjaciela w Mogilanach i Modlnicy (gdzie mieszkaá w latach 1871-1884). Oferowany list
zawiera podziĊkowanie za przesáane bagaĪe, proĞbĊ o wysáanie „jakie muzyki modlnickie, które panna
MĊciĔska raczy napisaü” (Antonina MĊciĔska, rezydentka w Modlnicy, nauczycielka dzieci Konopki),
a takĪe proĞbĊ: „PamiĊtaj o naszym zbiorku Czerskim” (Kolberg i Konopka odwiedzili Czersk wiosną
1841 r.). Doáączono kartĊ (11 x 23 cm), z odrĊcznie napisanym krótkim tekstem w jĊzyku francuskim
oraz dopiskiem: „pisane rĊką Oskara Kolberga w Modlnicy 1869 r.”. Zaplamienia listu (zwáaszcza na
stronie z adresem), poza tym stan dobry.
(Patrz tablica V)

– O wystawie w Koáomyi –
71. Kolberg Oskar (1814-1890), etnograf, etnolog, kompozytor – List do nieznanej adresatki (zapewne Īony Józefa Konopki, Stefanii). Dat. Czortowiec,
27 czerwca 1880 r. Pismo odrĊczne z autografem. Bifolium, trzy karty o wym.
22,5 x 14,5 cm.
800,List wybitnego etnografa Oskara Kolberga, z kondolencjami po Ğmierci Józefa Konopki, wielkiego
przyjaciela badacza (patrz poz. poprzednia). Zawiera takĪe informacje o chorobie brata Józefa, Juliana
Konopki (1814-1899), u którego Kolberg goĞciá w Modlnicy. List pisany z Czortowca, gdzie uczony
podczas kolejnego pobytu zbieraá materiaáy do swojej pracy „Pokucie”. Mieszkaá wówczas w goĞcinnym majątku Heleny (1840-1917) i Wáadysáawa (1830-1908) Przybysáawskich: „znajdujĊ staropolską
goĞcinnoĞü, uprzejmoĞü i nader wdziĊczne dla swoich studiów i zajĊü pole”. Przybysáawski byá przyjacielem Kolberga, bardzo aktywnym dziaáaczem kulturalnym, organizatorem wypraw badawczych, od
1888 r. konserwatorem zabytków Galicji Wschodniej. Majątki Przybysáawskich w Czortowie i UniĪu
byá oazą polskiej kultury i prawdziwymi muzeami. W 1880 r. Przybysáawski, przewodniczący komitetu
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organizacyjnego Wystawy Etnogra¿cznej w Koáomyi, zaprosiá Kolberga do wspóápracy jako patrona naukowego: „zaproszenia zostaáy juĪ rozesáane do wszystkich niemal znakomitych etnografów
europejskich”. W liĞcie wspomniane przygotowania do wystawy oraz nadzieje na odwiedziny samego
cesarza Franciszka Józefa (które rzeczywiĞcie doszáy do skutku). ĝlady skáadania, drobne zabrudzenia
i ubytki pap., poza tym stan dobry.

72. Konopnicka Maria (1842-1910), poetka – PiĊü listów do Elizy Orzeszkowej.
Datowane: Warszawa, 3, 25 marca, 17, 25 kwietnia, 10 wrzeĞnia 1884 r. Listy
2-3 stronicowe na k. o wym. 21 x 13,5 cm.
8000,Pisma odrĊczne poetki z autografami: „Marya Konopnicka”. Korespondencja pomiĊdzy Konopnicką
i Orzeszkową, koleĪankami z lat szkolnych, kiedy w latach 1855-1856 uczĊszczaáy do pensji sióstr
Sakramentek w Warszawie. Listy dotyczą gáównie pracy Marii Konopnickiej przy wydawaniu pisma dla
kobiet „ĝwit”, którego pisarka byáa redaktorką w latach 1884-1886. „ĝwit” byá nieformalnym organem
ksztaátującego siĊ wówczas ruchu kobiecego, waĪnym wsparciem dla emancypacji kobiet. List pierwszy
(dwustronicowy) dotyczy powieĞci Orzeszkowej pt. „Romanowa” (poĞwiĊconej problemowi alkoholizmu,
wydrukowanej w pierwszym numerze „ĝwitu” w kwietniu 1884 r.). Konopnicka pisze, Īe nie zdąĪyáa
zaáatwiü ilustracji Kossaka oraz Īe niecierpliwie czeka na artykuá Orzeszkowej o kobietach. List drugi
(trzystronicowy) zawiera podziĊkowanie za nadesáany tekst o sprawach kobiet („bĊdzie prawdziwą
ozdobą pisma”), proĞbĊ „Przysyáaj zatem dalsze Twoje listy, z których kaĪdy bĊdzie tu powitany
z radoĞcią”. Na zakoĔczenie Konopnicka wspomina o wynagrodzeniu: „ja biorĊ w ĝwicie za pracĊ
po cztery kopiejki od wiersza”. List trzeci (trzystronicowy), na papierze listowym z nadrukiem: „ĝwit.
Czasopismo Tygodniowe Ilustrowane dla Kobiet. Warszawa Nowy ĝwiat Nr 39”. Dotyczy nieporozumienia w sprawie zamieszczenia Listów Orzeszkowej (zamiast nich Konopnicka pomieĞciáa artykuá
BoĪydara – Edmunda Bogdanowicza?). Zapewnia przyjacióákĊ, Īe „kaĪdą pracĊ Twoją natychmiast po
odebraniu drukowaü bĊdziemy”; „Pisz tam znów co áadnego dla nas!”. Ponownie wspomina powieĞü
„Romanowa”: „bardzo siĊ wszystkim podoba”. List czwarty (dwustronicowy) dotyczy publikowania Listów Orzeszkowej począwszy od numeru majowego. Konopnicka prosi o nadsyáanie reportaĪy „jak siĊ
tam Litwinkom mieszka i Īyje”. List ostatni (dwustronicowy) to informacja o zakoĔczeniu drukowania
Listów Orzeszkowej (i o wypáacie honorarium). Konopnicka pisze o swoim pobycie w Karlsbadzie,
gdzie poznaáa Kazimierza Jarochowskiego (historyka z Poznania) i Jarosáawa Vrchlickiego (czeskiego
poetĊ): „Obydwaj czciciele Twoi”. Miejscami drobne zabrudzenia, Ğlady skáadania, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica VII)

73. [Zaáuski Józef Andrzej] – Walewski Cyprian (1820-1873), biblio¿l, kolekcjoner.
Odpis z rĊkopisu: Józef Andrzej Zaáuski. Polska w obszernych wiadomoĞciach
skrócona z podziaáem na III czĊĞci [...]. Dat. 1870 r., s. 252, 28,5 cm, opr.
z epoki, ppá.
800,Wykonany przez Cypriana Walewskiego w 1870 r. odpis niewydanego dzieáa Józefa Andrzeja
Zaáuskiego (1702-1774), biskupa kijowskiego, polityka, historyka, pisarza, biblio¿la, mecenasa kultury
i sztuki, wspóáfundatora Biblioteki Zaáuskich. Praca powstaáa w trakcie wygnania Zaáuskiego w latach
1768-1772 (przebywaá w SmoleĔsku i Kaáudze) – zachowany jest jej pierwotny szkic pod innym tytuáem. Po powrocie do kraju autor znacznie ją przeredagowaá, a nastĊpnie testamentem zobowiązaá
Józefa Minasowicza do przygotowania ostatecznej wersji do druku (do wydania nie doszáo). Oferowany
odpis powstaá z rĊkopisu przygotowanego do druku, znajdującego siĊ obecnie w zbiorach Biblioteki
Publicznej w Warszawie (spadkobierczyni idei Biblioteki Zaáuskich). Nota Walewskiego na koĔcu,
pieczątka wáasnoĞciowa tegoĪ. Naderwania grzbietu, blok lekko poluzowany, poza tym stan dobry.

WIEK XX
74. Andriü Ivo (1892-1975), jugosáowiaĔski pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla
w 1961 r. – Karta z Īyczeniami noworocznymi dla profesora Juliana KrzyĪanowskiego. B.m., b.r. ĩyczenia drukowane w jĊzyku chorwackim z odrĊcznym
podpisem pisarza. Karta o wym. 11,5 x 16,5 cm (rozkáadana).
150,Karta z Īyczeniami szczĊĞliwego Nowego Roku podpisana przez Ivo Andricia, pisarza i poetĊ, absolwenta Uniwersytetu JagielloĔskiego, doktora honoris causa tej uczelni, w okresie miĊdzywojennym
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75. J. Andrzejewski. RĊkopis opowiadania „Synowie”. 1946.
w sáuĪbie dyplomatycznej Królestwa Jugosáawii. Urodzony w BoĞni, w chorwackiej rodzinie, pisaá
w jĊzyku serbskim. Jest pierwszym jugosáowiaĔskim laureatem literackiej Nagrody Nobla. Na kartce
widok czarnogórskiego miasta Herceg Novi w XVII w. Stan dobry.

75. Andrzejewski Jerzy (1909-1983), pisarz – RĊkopis opowiadania „Synowie”
(1946 r.), maszynopis z odrĊcznymi poprawkami opowiadania „Kukuáka” (1944 r.)
oraz list do profesora Juliana KrzyĪanowskiego (1948 r.).
4000,W skáad oferowanego zbioru wchodzą: 1. RĊkopis opowiadania „Synowie”. Na ostatniej karcie
dopiski: „Pisane 8 marca, 24 i 25 kwietnia 1946 Zakopane – Kraków” oraz „Panu prof. Julianowi
KrzyĪanowskiemu z proĞbą o przyjĊcie do swoich zbiorów rĊkopisu opowiadania „Synowie” Jerzy
Andrzejewski Szczecin 2 wrzeĞnia 1948 r.”. Pismo odrĊczne z licznymi poprawkami. Stron 8 (zapisanych dwustronnie), 30 x 21,5 cm; 2. Maszynopis opowiadania „Kukuáka”, datowany czerwiec
1944 r. Z odrĊcznym dopiskiem na ostatniej stronie: „Drugi, ocalony rĊkopis „Kukuáki”, panu prof.
Julianowi KrzyĪanowskiemu o¿arujĊ z wyrazami podziĊkowania za Īyczliwe sáowo o tym utworze.
Jerzy Andrzejewski Szczecin 2 wrzeĞnia 1948 r.”. Maszynopis z licznymi odrĊcznymi poprawkami
i dopiskami. Stron 20 (zapisanych dwustronnie), 29 x 20 cm. 3. List do profesora Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. Szczecin – GáĊbokie, 2 wrzeĞnia 1948 r. Pismo odrĊczne 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, uwaĪanego za jedną z najciekawszych postaci
kultury polskiej XX w. Niejednoznaczny i zmienny w postawach, o zróĪnicowanej twórczoĞci, zapamiĊtany zostaá przede wszystkim jako autor powieĞci „Popióá i diament” (I wyd. 1948 r.). Korespondencja
skierowana do wybitnego historyka literatury polskiej Juliana KrzyĪanowskiego (1892-1976). W liĞcie
wyjaĞnienia dotyczące przesáanych utworów – opowiadanie „Kukuáka” to jedna z wersji (rĊkopis przepadá w Warszawie), poniewaĪ autor stale nanosiá poprawki (I wydanie w „TwórczoĞci”). Opowiadanie
„Kukuáka” ukazaáo siĊ po raz pierwszy na áamach „KuĨnicy” w 1946 r. Poza tym list zawiera serdeczne
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zaproszenie profesora KrzyĪanowskiego do Szczecina, gdzie Andrzejewski mieszkaá do 1952 r. („jest
tu rzeczywiĞcie wyjątkowo piĊknie”), a takĪe wiadomoĞci o jego problemach ze zdrowiem. ĝlady
skáadania, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica VII)

76. BaliĔski Stanisáaw (1898-1984), poeta, prozaik, dyplomata – Kartka pocztowa
do Ludwika Fryde. B.m. (Warszawa), 2 paĨdziernika 1938 r. Pismo odrĊczne
z autografem o wym. 10,5 x 14,5 cm.
200,Kartka pocztowa napisana przez Stanisáawa BaliĔskiego, czáonka poetyckiej grupy Skamander, w okresie miĊdzywojennym dyplomaty, po 1945 r. na emigracji (wspóápracownik Radia Wolna Europa i Gáosu
Ameryki oraz „WiadomoĞci” Stanisáawa Grydzewskiego). Zawiera zgodĊ na publikacjĊ wierszy w antologii wspóáczesnej poezji polskiej (wydawnictwo ukazaáo siĊ w 1939 r.). List skierowany do Ludwika
Fryde (1912-1942), poety, uznawanego za najwybitniejszego krytyka literackiego pokolenia. Stan dobry.

77. BeksiĔski Zdzisáaw (1929-2005), malarz, gra¿k, fotograf – List do Andrzeja
Urbanowicza, dat. Sanok 17-18 listopada 1969 r. Maszynopis z odrĊcznymi
poprawkami oraz autografem na kopercie. S. 4, 29,8 x 21 cm, koperta.
700,Napisany na maszynie list z licznymi odrĊcznymi poprawkami, dotyczący m.in. wymiany paczek pomiĊdzy artystami, przesáanych páyt, technik fotogra¿cznych oraz stosunków towarzyskich w polskim
Ğrodowisku artystycznym. Zdzisáaw BeksiĔski, jeden z najbardziej znanych artystów wspóáczesnych,
na przeáomie lat 60. i 70. pozostawaá pod wpáywem swego przyjaciela, Andrzeja Urbanowicza (19382011), malarza, gra¿ka, twórcy parateatralnego, performera. DziĊki niemu w twórczoĞci BeksiĔskiego
pojawiáy siĊ motywy religii Dalekiego Wschodu. Stan dobry.
(Patrz tablica VI)

78. Bunsch Adam (1929-2005), kwestor UJ, syn artysty Adama Bunscha – Wspomnienie o ojcu Adamie Bunschu. Dat. Kraków 15 III 1986 r. Maszynopis, autograf,
k. [1], oraz:
UrbaĔski Adam. Adam Bunsch – artysta i Īoánierz. Maszynopis, b.m. [Kraków],
b.r. [ok. 1986], s. 4, 21 x 30 cm,
150,Teksty dotyczą sprawy autorstwa odznaki rozpoznawczej 1 Dywizji Pancernej Polskich Siá
Zbrojnych gen. Stanisáawa Maczka, przypisanej báĊdnie przez generaáa w jego wspomnieniach
rtm. S. Glasserowi. W tekĞcie pierwszym syn wspomina rozmowy z ojcem, Adamem Bunschem
(1896-1969), gra¿kiem i malarzem, o jego projekcie tej odznaki oraz cytuje list generaáa. Drugi tekst
omawia bezskuteczne próby sprostowania báĊdu generaáa w pracach poĞwiĊconych falerystyce. Stan
ogólny dobry.

79. Feldman Wilhelm (1868-1919), krytyk i historyk literatury, pisarz – List do nieznanego adresata. Dat. Kraków, 11 marca 1905 r. Pismo odrĊczne z autografem na
papierze listowym z nadrukiem: „Towarzystwo WyĪszych Kursów Wakacyjnych”.
Karta o wym. 28 x 22 cm.
400,List napisany przez Wilhelma Feldmana, cenionego krytyka literackiego pochodzenia Īydowskiego
(aktywnego dziaáacza ruchów asymilacyjnych), związanego z galicyjskimi ugrupowaniami socjalistycznymi i niepodlegáoĞciowymi, Īoánierza Legionów. Na przeáomie 1903/1904 r. Feldman byá jednym
z inicjatorów powstania Towarzystwa WyĪszych Kursów Wakacyjnych w Zakopanem, gdzie wygáosiá wiele popularnych wykáadów. W dziaáanie tego uniwersytetu ludowego wáączyli siĊ czoáowi ludzie kultury i nauki, m.in. wymienieni w liĞcie profesorowie: Oswald Balzer, Tadeusz Korzon, Ludwik
Krzywicki, Adam Mahrburg. List jest zaproszeniem do wygáoszenia wykáadów (w treĞci wspomniany
jubileusz 400. rocznicy urodzin Mikoáaja Reja). List wklejony w teczkĊ, Ğlady skáadania, poza tym
stan dobry.

80. Forst de Battaglia Otto (1889-1965), historyk, pisarz, propagator polskiej kultury – Wizytówka. Kartonik o wym. 5 x 9 cm.
80,-
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79. W. Feldman. List. 1905.

81. W. GrubiĔski. List do J. Lechonia. 1953.

Wizytówka z nadrukiem w jĊzyku francuskim, pochodząca z lat 1940-1947. Otto Forst de Battaglia,
austriacki historyk, historyk literatury, krytyk literacki, eseista i táumacz, pochodziá z Īydowskiej rodziny rodem z PrzemyĞla. Urodzony i wyksztaácony w Wiedniu, w 1938 r. schroniá siĊ w Szwajcarii,
gdzie pracowaá dla ambasady RP. W latach 1940-1947 peániá funkcjĊ peánomocnika Polski do spraw
stosunków kulturalnych z Republiką Helwecką. Po wojnie byá profesorem Katedry Historii i Literatury
Polskiej na Uniwersytecie WiedeĔskim, a takĪe gorącym propagatorem polskiej kultury i historii. Po
jego Ğmierci biblioteka záoĪona z poloników zostaáa przekazana wrocáawskiemu Ossolineum i weszáa
w skáad biblioteki wiedeĔskiej stacji PAN. Stan dobry.

81. GrubiĔski Wacáaw (1883-1973), dramatopisarz, recenzent teatralny – List do
Jana Lechonia. Dat. Londyn 13 lipca 1953 r. Pismo odrĊczne z autografem. Karta
o wym. 17,5 x 13,5 cm.
300,List Wacáawa GrubiĔskiego, dramatopisarza, prozaika, felietonisty i krytyka teatralnego, w okresie
miĊdzywojennym wspóápracującego z wieloma czasopismami, laureata Záotego Wawrzynu Polskiej
Akademii Literatury. W czasie II wojny Ğwiatowej wiĊzieĔ áagru (przeĞladowany jako autor opublikowanej w 1921 r. komedii „Lenin”), po 1945 r. na emigracji. W PRL-u objĊty caákowitym zakazem
cenzorskim. List skierowany do Jana Lechonia (1899-1956), poety związanego ze Skamandrytami,
po wojnie na emigracji w Nowym Jorku. Dotyczy przesáanej ksiąĪki GrubiĔskiego „Lenin” (wznowionej
w Londynie w 1949 r.). W tekĞcie nawiązanie do aresztowania àawrietija Berii: „na Kremlu siedzą
przy ogromnej misie wáadzy nie mĊĪowie stanu i nie ideowcy, lecz ordynarni bandyci, nawzajem
sobie nie ufający”. W tej sytuacji politycznej GrubiĔski prosi Lechonia o pomoc w publikacji dramatu
„Lenin” w USA. Na zakoĔczenie wzmianka o najnowszej powieĞci GrubiĔskiego „Pani Sapowska”,
doskonale nadającej siĊ do s¿lmowania. ĝlad skáadania, stan dobry.

82. Herling-GrudziĔski Gustaw (1919-2000), pisarz, eseista – List do prof. Tadeusza
Chrzanowskiego. Dat. Neapol, 10 stycznia 1993 r. Pismo odrĊczne z autografem.
K. 1, 23 x 16 cm, koperta.
400,List do prof. Tadeusza Chrzanowskiego (1926-2006), historyka sztuki, literata, fotografa, táumacza,
publicysty, związanego m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i paryską „Kulturą”. GrudziĔski odpowiada
na Īyczenia noworoczne i pisze o swoim stanie zdrowia, wspomina o sesji poĞwiĊconej Brunonowi
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82. G. Herling-GrudziĔski. List. 1993.
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83. T. T. JeĪ. „Peczeryczka” i „JabáoĔski”.

Schulzowi oraz o swoich nowych publikacjach wydawanych w Polsce. Ponadto informuje, Īe sugerowaá Jerzemu Giedroyciowi, aby ten poprosiá adresata o artykuá z okazji jubileuszu Jerzego Turowicza.
Stan bardzo dobry.

83. JeĪ Teodor Tomasz (Miákowski Zygmunt, 1824-1915) – Dwa rĊkopisy: „Peczeryczka” oraz „Henryk JabáoĔski. Sylweta ze wspomnieĔ osobistych”.
4000,Dwa rĊkopisy Zygmunta Miákowskiego (znanego jako Teodor Tomasz JeĪ), jednego z najpáodniejszych
pisarzy polskich, polityka i niestrudzonego dziaáacza niepodlegáoĞciowego. Tekst drugi w zbiorze zawiera wspomnienia Miákowskiego o Henryku JabáoĔskim (1828-1869), poecie, związanym ze
Ğrodowiskiem literackim Lwowa, w 1851 r. wydalonym z Galicji i wiĊzionym w Kijowie. W czasie wojny
krymskiej JabáoĔski zbiegá z carskiego wojska do obozu francuskiego. Od 1856 r. mieszkaá w Zanzibarze, gdzie byá konsulem francuskim. Zmará wg Miákowskiego „spiesząc do powstania” w 1864 r.
(a nie jak podają encyklopedie w 1868 r.). Jak okreĞliá go w swoim tekĞcie Miákowski: JabáoĔski
„to poeta zapomniany albo meteor poetyczny”, „jeden z samorodnych polsko-ruskich poetów Rusi”.
Wspomnienia dotyczą lat 1848-1850 – „lat szczĊĞliwych w Galicji” (w treĞci wiele wzmianek o postaciach ze Ğwiata kultury), czasów wojny krymskiej (kiedy Miákowski próbowaá sformowaü legion polski)
i dalszych losów poety. Szkic o tematyce ukraiĔskiej pt. „Peczeryczka” – k. [30], pismo odrĊczne
z licznymi przekreĞleniami i poprawkami; róĪne wymiary kart (ok. 21,5 x 13 cm), naklejone na karty pap. Tekst „Henryk JabáoĔski” – k. 20, pismo odrĊczne z licznymi skreĞleniami i poprawkami
(teksty przekreĞlone zaklejone nowymi), róĪne wym. kart (ok. 27 x 11 cm), naklejone na karty pap.
Na koĔcu autograf autora: „Z. Miákowski (T. T. JeĪ)”. Oba rĊkopisy naklejone na wspóáoprawne,
czyste karty: szerokie ppá. ze záoc. tyt. na licu i grzbiecie, na licach papier ozdobny (oprawa sygnowana pieczątką: „Introligatornia I. WoĨniakowska Zielna 3” – wdowa po Janie WoĨniakowskim, uczniu
F. J. Radziszewskiego, dziaáająca w Warszawie w latach 40. XX w.). Na koĔcu wklejona koperta
o wym. 16,5 x 27 cm, ze skasowanymi znaczkami, dat. 1903 r., adresowana odrĊcznie przez Zygmunta Miákowskiego z Zürichu do Józefa Kallenbacha (1861-1929), historyka literatury polskiej,
profesora Uniwersytetu Lwowskiego. Kilka kart opowiadania „Peczeryczka” z drobnymi ubytkami pap.
(z niewielką stratą tekstu, zachowującego czytelnoĞü), drobne zabrudzenia, uszkodzenia koperty, poza
tym stan dobry.
(Patrz tablica VII)
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84. Kantor Tadeusz (1915-1990), reĪyser, twórca happeningów, malarz, scenograf,
pisarz, teoretyk sztuki, aktor we wáasnych przedstawieniach, wykáadowca krakowskiej ASP – OdrĊczny list do Krystyny ZwoliĔskiej. Dat. Kraków 21 czerwca 1970 r.,
s. [3], 29 x 20,5 cm.
2200,Autor listu prosi adresatkĊ o poparcie máodego czáowieka, zastrzegając siĊ jednoczeĞnie: „Nigdy tego
nie robiĊ, nie z zasady, ale chyba dlatego, Īe znajomi raczej lĊkają siĊ mojego wstawiennictwa, któreby
mogáo przynieĞü wrĊcz odwrotne skutki”. W dalszej czĊĞci listu Kantor pisze o duĪym wsparciu, jakie
on i teatr Cricot 2 otrzymali od ojca rekomendowanego máodzieĔca. SkarĪy siĊ takĪe na swoją obecną
sytuacjĊ zawodową: „odmówiono [mi] wszelkich moĪliwoĞci dziaáalnoĞci teatralnej, uznawszy
ją za destrukcyjną [...]. Spadáo to na mnie doĞü niespodziewanie i chwilowo jestem we wstrĊtnej
depresji”. Na koĔcu listu widnieje dopisek czerwonym pisakiem, w którym Kantor informuje o przesáaniu
wraz z listem swojego manifestu (manifestu nie doáączono). Poprzeczne Ğlady záoĪenia, 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 wrzeĞnia oraz 23 listopada 1938 r. Pismo odrĊczne z autografami. Dwa bifolia,
21 x 13 cm.
400,Dwa krótkie listy Stefana Kisielewskiego, kompozytora, a takĪe bezkompromisowego pisarza i dziennikarza, dziaáacza spoáecznego i politycznego (posáa na Sejm), szykanowanego przez wáadze PRL-u.
Listy dotyczą publikacji artykuáu Kisielewskiego w kwartalniku „Pióro”, wydawanym w latach 1938-1939
przez Józefa Czechowicza. Zawiera m.in. proĞbĊ o przesáanie okazowych numerów do Leona Schillera
(profesora na Wydziale Sztuki ReĪyserskiej w PaĔstwowym Instytucie Sztuki Teatralnej), Konstantego
Régamey’a (kompozytora, redaktora czasopisma „Muzyka Polska”) i profesora UW Tadeusza ZieliĔskiego. Listy napisane tuĪ przed wyjazdem Kisielewskiego na studia kompozytorskie do ParyĪa. 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 odrĊczne 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, dziaáacza niepodlegáoĞciowego, Īoánierza Legionów, wspóáredaktora „Robotnika”, dziaáacza Związku Zawodowego Literatów Polskich, w latach 1928-1939 pracującego w dziale literackim Polskiego Radia. List na papierze ¿rmowym Polskiego Radia, które mieĞciáo
siĊ wówczas na ul. Kredytowej, w budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (obecne Muzeum
Etnogra¿czne). Zawiera ustalenia na temat planowanej audycji radiowej (wspomniany Tadeusz àopalewski, pisarz, wybitny twórca radiowy). List wklejony w teczkĊ, stan dobry.

87. Syga Teo¿l (1903-1983), literat, biblio¿l – Dwa listy do profesora Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. Warszawa, 17 listopada 1966 r., list drugi bez daty i miejsca.
Pismo odrĊczne z autografem, s. [1], [1], 21 x 15 cm.
200,Dwa krótkie, pisane odrĊcznie listy skierowane do wybitnego historyka literatury Juliana KrzyĪanowskiego
(1892-1976), napisane przez Teo¿la SygĊ, dziennikarza, varsavianistĊ, publikującego w tygodnikach „Stolica” i „ĝwiat”, biblio¿la, znawcĊ twórczoĞci Adama Mickiewicza. List pierwszy dotyczy zwrotu „Tygodnika
Ilustrowanego” oraz autoryzacji wywiadu. List drugi zawiera informacje o poszukiwaniach wzmianek o nazwie Warszawa (u Wejnerta, SobieszczaĔskiego, w artykule Doroszewskiego). ĝlady skáadania, stan dobry.

– List Tyrmanda –
88. Tyrmand Leopold (1920-1985), pisarz, poeta, publicysta, jazzman – List do ElĪbiety Chrzanowskiej (wáaĞc. do jej rodziców). Dat. Warszawa, 1 paĨdziernika
1953 r. Maszynopis z autografem oáówkiem. K. 1, 23,5 x 18,2 cm, koperta.
480,-
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86. Z. Kisielewski. List. 1934.
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88. L. Tyrmand. List do niemowlĊcia. 1953.

ĩartobliwy list wysáany z okazji narodzin (wskazanej jako adresatki) ElĪbiety Chrzanowskiej(-Kluczewskiej) (ur. 1953), córki prof. Tadeusza Chrzanowskiego (1926-2006), historyka sztuki, literata,
fotografa, táumacza, publicysty, związanego m.in. z „Tygodnikiem Powszechnym” i paryską „Kulturą”.
Tyrmand zwraca siĊ bezpoĞrednio do niemowlĊcia, wyraĪając wspóáczucie, Īe czeka ją teraz okropny
okres dzieciĔstwa, kiedy bezwolnie bĊdzie musiaáa poddaü siĊ metodom wychowawczym rodziców!
Stan bardzo dobry.

89. WaĔkowicz Melchior (1892-1974), pisarz, dziennikarz i reportaĪysta – List do
profesora Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. Warszawa, 1 maja 1971 r. Maszynopis
z odrĊcznym podpisem na papierze z papeterii wáasnej WaĔkowicza. K. [1],
28 x 21,5 cm.
200,List jednego z najpopularniejszych pisarzy polskich XX w., Melchiora WaĔkowicza. Dotyczy sprostowania báĊdu popeánionego w przedáoĪonej pracy magisterskiej na temat WaĔkowicza. Przodek pisarza,
ceniony malarz portrecista doby romantyzmu (zapamiĊtany m.in. dziĊki portretowi przyjaciela, Adama
Mickiewicza) to Walenty (a nie Jan) WaĔkowicz. List na papierze z nadrukowanym warszawskim
adresem pisarza (przy ul. Puáawskiej). ĝlady skáadania, stan dobry.

90. Wat Aleksander (1900-1967), pisarz, poeta, táumacz – Dwa listy do profesora
Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. Warszawa, 13 stycznia 1948 r., list drugi niedatowany. List pierwszy: maszynopis na papierze ¿rmowym PIW-u z odrĊcznym
podpisem. K. [1], 14,5 x 20,8 cm; list drugi: odrĊczna notatka oáówkiem. K. [1],
14 x 8,5 cm.
100,Dwa listy Aleksandra Wata, pisarza pochodzenia Īydowskiego, początkowo komunizującego poety
futurystycznego, potem wiĊĨnia stalinowskiego, od lat 50. na emigracji. List pierwszy – podziĊkowania
za Īyczenia noworoczne – pochodzi z okresu, kiedy Wat byá redaktorem naczelnym PaĔstwowego
Instytutu Wydawniczego. LiĞcik drugi to krótka, poĞpieszna notatka z przeprosinami za spóĨnione
przybycie na spotkanie. ĝlad skáadania pierwszego listu, list drugi wklejony do teczki.
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91. BáogosáawieĔstwo z KomaĔczy. 1956.

92. St. WyszyĔski. List. 1966.

– Prymas Stefan WyszyĔski –
91. WyszyĔski Stefan (1901-1981), arcybiskup metropolita gnieĨnieĔski i warszawski, Prymas Polski – Karta z báogosáawieĔstwem. Dat. KomaĔcza, 12 maja
1956 r. Pismo odrĊczne na odwrocie obrazka z wizerunkiem Matki Boskiej. K. [1],
11 x 7 cm.
500,Pismo odrĊczne Prymasa WyszyĔskiego: „KaĪdego dnia o godz. 21.00 báogosáawi + Stefan Kardynaá”.
Zapewnienie o modlitwie podczas Apelu Jasnogórskiego (wieczornej modlitwy w intencji Ojczyzny
i KoĞcioáa). Na odwrocie malowany wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Kartka pochodzi z okresu uwiĊzienia prymasa WyszyĔskiego w klasztorze nazaretanek w KomaĔczy (od paĨdziernika
1955 r. do paĨdziernika 1956 r.). Do zatrzymania prymasa WyszyĔskiego przez Urząd BezpieczeĔstwa
doszáo we wrzeĞniu 1953 r., m.in. po uchwaleniu na Konferencji Episkopatu Polski listu do rządu „Non
possumus”. Ksiądz prymas zostaá zwolniony w 1956 r. w wyniku paĨdziernikowej odwilĪy. Stan dobry.

92. WyszyĔski Stefan (1901-1981), arcybiskup metropolita gnieĨnieĔski i warszawski,
Prymas Polski – List do profesora Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. b.m., 3 grudnia
1966 r. Pismo odrĊczne z autografem. K. [1], 14 x 9 cm oraz adresowana odrĊcznie
koperta.
400,Pismo odrĊczne Prymasa WyszyĔskiego. List skierowany do wybitnego historyka literatury polskiej
Juliana KrzyĪanowskiego (1892-1976). Zawiera serdeczne podziĊkowanie za przesáaną ksiąĪkĊ o Henryku Sienkiewiczu: „najbardziej mi bliski po Norwidzie pisarz”. Na koĔcu Īyczenia na BoĪe
Narodzenie i Nowy Rok. List na czarno-biaáej karcie wydanej z okazji 1000-lecia chrztu Polski. Karta
w kopercie ze skasowanymi trzema znaczkami poczty watykaĔskiej (z wizerunkiem Matki Boskiej
CzĊstochowskiej, królowej Jadwigi oraz papieĪa Pawáa VI). Na kopercie wydanej z okazji jubileuszu
chrztu Polski portret królowej Jadwigi wg Matejki. Stan dobry.
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93. WyszyĔski Stefan (1901-1981), arcybiskup metropolita gnieĨnieĔski i warszawski, Prymas Polski – Dwa autoryzowane teksty homilii. Dat. Warszawa,
25 wrzeĞnia 1969 r. oraz 30 listopada 1974 r. Maszynopisy, k. 10 oraz 7,
29 x 20,5 cm.
500,Maszynopis pierwszy to tekst homilii wygáoszonej przez prymasa WyszyĔskiego w koĞciele Ğw. Anny
w Warszawie 25 wrzeĞnia 1969 r., podczas uroczystoĞci báogosáawionego Wáadysáawa z Gielniowa,
patrona stolicy, z udziaáem ksiĊĪy kapelanów Wojsk Polskich i PowstaĔczej Warszawy. Tekst poĞwiĊcony postaci báogosáawionego Wáadysáawa z Gielniowa, którego relikwie znajdują siĊ w koĞciele Ğw.
Anny, o jego twórczoĞci poetyckiej (tu odniesienie do „Historii literatury polskiej” J. KrzyĪanowskiego),
a takĪe o idei o¿ary za Naród i OjczyznĊ i obroĔcach Polski w sutannach. Tekst drugi powstaá na
50-lecie sprowadzenia zwáok Henryka Sienkiewicza z Vevey do Warszawy. Wygáoszony podczas
uroczystej Mszy ĝw. w Archikatedrze Ğw. Jana Chrzciciela: „DziĞ, z inicjatywy wielkiego znawcy i czciciela Henryka Sienkiewicza, profesora Juliana KrzyĪanowskiego, stoimy tutaj w katedrze...”. W homilii
m.in. o „gáĊbokim umiáowaniu ziemi ojczystej”, o związkach Sienkiewicza z Warszawą i z KoĞcioáem
(„kochaá wiarĊ ojców naszych”), czci dla NMP. ĝlad zalania pierwszego tekstu, podkreĞlenia i dopiski
kredką, Ğlad skáadania.

---------------------------------94. Zawieyski Jerzy (1902-1969), prozaik, dramaturg i eseista, poseá na Sejm
i czáonek Rady PaĔstwa PRL – Dwa listy do profesora Juliana KrzyĪanowskiego.
Dat. Kraków, 7 marca 1946 r. oraz Warszawa, 27 lutego 1953 r. Pismo odrĊczne
z autografami. K. [1], [1], 10,5 x 14,5 cm oraz 30 x 20 cm.
200,Dwa listy Jerzego Zawieyskiego, aktora Reduty, wspóáredaktora „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”,
przewodniczącego KIK. List pierwszy (pisany na karcie pocztowej, z napisanym odrĊcznie adresem
i skasowanym znaczkiem) to wiadomoĞü o przesáaniu najnowszej ksiąĪki Zawieyskiego „Droga do
domu”, z proĞbą o powierzenie do zrecenzowania oraz pochwaáa czasopisma „Nauka i Sztuka”, redagowanego przez KrzyĪanowskiego. List drugi zawiera informacjĊ o przesáaniu ksiąĪki dziĊki uprzejmoĞci
Bronisáawa Nycza, aktora i publicysty. ĝlad skáadania drugiego listu, poza tym stan dobry.

95. ZimiĔska-SygietyĔska Mira (1901-1997), aktorka, pieĞniarka, reĪyserka, pedagog, wspóázaáoĪycielka i dyrektor zespoáu pieĞni i taĔca „Mazowsze” – Kartka
pocztowa do profesora Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. Karolin, 13 czerwca 1966 r.
Pismo odrĊczne z autografem. Karta pocztowa o wym. 10,5 x 14,5 cm.
100,„Drogi Profesorze! Kwiatki z MazowszaĔskiego ogrodu przesyáam! Mira SygietyĔska. MarzĊ, Īeby
Pan do nas przyjechaá!”. Na karcie pocztowej wizerunek taĔczącej pary w strojach áowickich (projektu
Janusza GrabiaĔskiego). Stan dobry.

96. ĩukrowski Wojciech (1916-2000), pisarz – RĊkopis opowiadania „ĝwiĊto granic”.
B.m. 20 kwietnia 1947 r. K. 6 (zapisanych obustronnie), 31 x 21,5 cm.
2000,Pismo odrĊczne ĩukrowskiego. RĊkopis opowiadania Wojciecha ĩukrowskiego, prozaika, poety, reportaĪysty, eseisty, krytyka literackiego, scenarzysty ¿lmowego, posáa na Sejmy PRL. Studiowaá polonistykĊ
na UJ oraz Uniwersytecie Wrocáawskim, walczyá w kampanii wrzeĞniowej, nastĊpnie w konspiracji
(pracowaá wraz z Karolem Wojtyáą w kamienioáomie Solvay, gdzie zawará z przyszáym papieĪem dáugoletnią przyjaĨĔ). Po wojnie przebywaá jako korespondent wojenny w Wietnamie i Chinach oraz
pracowaá w polskiej ambasadzie w Delhi. W latach 1953-1956 jego ksiąĪki znalazáy siĊ na indeksie
jako zbyt katolickie i burĪuazyjne. Poza powieĞciami i opowiadaniami pisaá takĪe scenariusze i dialogi
do ¿lmów (np. do „Ogniem i mieczem” oraz „Potopu”), a jego opowiadanie „Lotna” s¿lmowaá Andrzej
Wajda. Na pierwszej karcie wpis: „Wojciech ĩukrowski” i tytuá, na ostatniej data, w tekĞcie liczne
przekreĞlenia i poprawki. Karty wklejone w teczkĊ, wzmocnione pap. (bez szkody dla treĞci). ĝlady
skáadania, nieznaczne zabrudzenia, papier jednolicie poĪóákáy.
(Patrz tablica VI)
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96. W. ĩukrowski. RĊkopis opowiadania „ĝwiĊto granic”. 1947.

97. ĩukrowski Wojciech (1916-2000), pisarz – Dwa listy do profesora Juliana KrzyĪanowskiego. Dat. Oporów koáo Wrocáawia, 4 stycznia oraz 3 marca 1948 r. Pismo
odrĊczne z autografem. K. [2], 26 x 20,5 cm (oba listy) oraz dwie koperty, rĊcznie
adresowane.
300,List pierwszy, utrzymany w minorowym tonie – ĩukrowski pisze: „Nie zostanie po mnie bogata korespondencja, nie lubiĊ pisaü listów, wogóle (!) pisanie jest przykre, dlatego wierzĊ Swinarskiemu,
gdy mówi, Īe prawdziwy autor pisze tylko gdy potrzebuje pieniĊdzy”. Dalej autor wspomina, Īe nic
mu siĊ nie chce (gdyĪ obecnie trwa „antrakt miĊdzy dwoma wojnami”). List drugi dotyczy poĪyczonej
ksiąĪki, zagubionej przez osobĊ poĞredniczącą. ĝlady skáadania, stan dobry.

98. ĩukrowski Wojciech (1916-2000), pisarz – List do Wiktora KoĞciĔskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu. Oporów koáo Wrocáawia, 2 czerwca 1948 r.
Autograf pisarza: „Wojciech ĩukrowski”; maszynopis z odrĊcznymi dopiskami.
K. [1], 28 x 20,5 cm.
150,List Wojciecha ĩukrowskiego do Wiktora KoĞciĔskiego, podsekretarza stanu (Komisarza Rządu do
Spraw Wystawy Ziem Odzyskanych – wystawa ta miaáa miejsce w II póároczu 1948 r.), czáonka
Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy, póĨniejszego dyrektora warszawskiej Filharmonii. Dotyczy powojennych wydaĔ ksiąĪek pisarza i ich zagranicznych táumaczeĔ (tom opowiadaĔ „Z kraju milczenia”,
nagrodzony I miejscem w konkursie tygodnika literackiego „Odrodzenie” na najlepszą ksiąĪkĊ powojenną). List pochodzi z okresu, kiedy ĩukrowski mieszkaá we Wrocáawiu (w latach 1947-1951), na
osiedlu Oporów (gdzie zaprzyjaĨniá siĊ m.in. z Anką Kowalską i Marią Dąbrowską). ĝlady skáadania,
list wklejony w teczkĊ, poza tym stan dobry.
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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 tekĞcie 2 miedzioryty,
12 x 17 cm, opr. z epoki skóra.
16 000,Kieszonkowy atlas Ğwiata, zawierający 123 miedziorytowe mapy (odcisk páyty 9 x 12 cm), w tym
Additamentum (skáadające siĊ z 13 dodatkowych map). Frontispis z przedstawieniem postaci alegorycznych: Geogra¿i i Hydrogra¿i oraz portretami najsáynniejszych geografów, m.in.: Strabona, Klaudiusza Ptolemeusza, Gerarda Mercatora oraz Abrahama Orteliusa. Atlas zawiera m.in.: mapĊ Ğwiata
w rzucie Mercatora, 4 mapy kontynentów (Europa, Azja, Afryka, obie Ameryki) oraz mapy róĪnych
rejonów Europy (w tym Polski i Litwy, Pomorza, Prus, KsiĊstwa OĞwiĊcimsko-Zatorskiego oraz ĝląska). Michel Coignet (1549-1623), matematyk i kartograf, dziaáający w Antwerpii, opublikowaá miĊdzy
1601 i 1612 rokiem miniaturowe wersje map z monumentalnego atlasu Orteliusa. Tekst objaĞniający
w jĊzyku áaciĔskim. 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 zaleĪnoĞci
lennej wáadców Prus od królów Polski), na odwrocie frontispisu (poniĪej dedykacji dla arcyksiĊcia
Alberta VII Habsburga, namiestnika Niderlandów) wpis wáasnoĞciowy (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 rozká.), opr. z epoki, skóra
ze záoc.
3600,Atlas Ğwiata opracowany przez Rigoberta Bonne’a (1727-1795), inĪyniera, matematyka i kartografa
pracującego w sáuĪbie marynarki francuskiej. Zawiera 2 mapy Ğwiata, mapy kontynentów (Ameryka
Póánocna jeszcze nie do koĔca zbadana), mapy krajów i poszczególnych obszarów (m.in. ponad
20 map Ameryki). Na tablicy 22 mapa Polski (wraz z Niemcami, Czechami i WĊgrami). WyraĨne
odbitki na grubym papierze (Ğr. o wym. 22 x 33 cm), numerowane 1-49 oraz 17-bis. Atlas towarzyszyá
pracy Guillaume-Thomasa Raynala (1713-1796), wydanej przez Jeana Leonarda Pelleta (1740-1825)
w Genewie pt. „Histoire philosophique et politique...”. Oprawa z epoki w skórĊ, grzbiet 6-polowy ze
zdobieniami, obciĊcie kart barwione. Komplet map, brak 23 tabel skáadanych. Na kaĪdej karcie pieczątki wáasnoĞciowe, dopiski piórem z epoki. Otarcia oprawy i drobne ubytki skóry, pĊkniĊcia grzbietu,
zabrudzenia początkowych i koĔcowych kart, stan map dobry. NieczĊste.
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99. A. Ortelius. Atlas Ğwiata (123 mapy). 1601.

100. R. Bonne. Atlas Ğwiata (50 miedziorytów). 1780.

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 Wacáawa Grodeckiego (1535-1591), z uzupeánieniami
Andrzeja Pograbki (1540-1602), lekarza i kartografa z Wielkopolski, zaczerpniĊtymi z jego mapy
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101. A. Ortelius. Mapa Polski. 1595.
wydanej w Wenecji w 1569 r. Zamieszczana po 1595 r. w atlasach Abrahama Orteliusa, sáawnego antwerpskiego kartografa i wydawcy. Na odwrocie tekst po áacinie, poĞwiĊcony ziemiom Rzeczypospolitej. ĝlad
skáadania 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 Krakowa, GdaĔska, Poznania, Krosna, Sandomierza i Wrocáawia. Po bokach postacie polskiej szlachty,
gdaĔszczan i mieszkaĔców ĝląska oraz herby Korony i ĝląska. Mapa opracowana przez znanego
angielskiego kartografa Johna Speeda (1551-1629), wydana przez George’a Humble’a (zm. 1640),
londyĔskiego ksiĊgarza, rytowana przez Dircka Grijpa. Stan bardzo dobry. àadny egzemplarz.
Lit.: K. Kozica, Imago Poloniae (ze zbiorów T. NiewodniczaĔskiego), t. II, s. 170, poz. K78/1
(Patrz tablica IX)

103. [Polska] – „Novissima Poloniae Regni Descriptio”. J. Janssonius. 16401647 r.
2800,Miedzioryt kolorowany; 43,5 x 54 (pl. 50 x 56)
Mapa Polski, wraz z Pomorzem i ĝląskiem, ozdobiona rozbudowanym kartuszem tytuáowym (z Oráem
oraz postaciami Īoánierzy i cháopów). W prawym dolnym rogu kartusz dedykacyjny od autora mapy,
Joannesa Janssoniusa (1588-1664), amsterdamskiego kartografa i wydawcy dla burmistrza GdaĔska Mikoáaja Pahla (1595-1649), burgrabiego królewskiego. Stan bardzo dobry. àadny 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)
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103. J. Janssonius. Mapa Polski.1640-1647.
Nad ramką dodatkowo wyrytowany tytuá „Les Estats delà Couronne de Pologne...”. U góry po prawej
stronie, legenda i nota wydawnicza: A Paris Chez H. Jaillot... 1692. Mapa jest kopią i zarazem „wydaniem pirackim” mapy G. Sansona i A. H. Jaillota z 1672 r. Opublikowaá ją w 1692 r. Pieter Mortier
(1661-1712), amsterdamski wydawca i sprzedawca map, którego mapy z pierwszych wydaĔ noszą
paryską notĊ wydawniczą Jaillota (przypuszczalnie by ominąü problem z cáem). Cechą róĪniącą te
wczesne mapy Mortiera od map Sansona – Jaillota jest naniesiona siatka kartogra¿czna z jej opisem.
Dekoracyjny kartusz tytuáowy z elementami orĊĪa, postaciami wojowników i jeĔców, zwieĔczony 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 exacta Tabula ad mentem Starovolcii descripta.” Spadkobiercy J. B. Homanna.
Po 1729 r.
2400,Miedzioryt kolorowany; 49,5 x 56 (w Ğwietle oprawy)
Mapa opracowana przez jednego z najwybitniejszych niemieckich kartografów Johanna Baptista Homanna (1664-1724), zaáoĪyciela sáawnej, najwaĪniejszej ¿rmy wydającej mapy w XVIII-wiecznych Niemczech. Stanowi przykáad uaktualnia treĞci mapy w zaleĪnoĞci od rozwoju sytuacji politycznej. Oferowana
mapa przedstawia ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w najobszerniejszych granicach „od morza
do morza”. W kartuszu tytuáowym w piĊciopolowej tarczy herby Polski i Litwy oraz herb Wettinów.
Nad draperią podtrzymywaną przez wojownika i putta wizerunek trzech uli i walczących ze sobą
dwóch rojów pszczóá, symbolizujących walkĊ Stanisáawa LeszczyĔskiego z Augustem II Sasem,
dwóch pretendentów do tronu polskiego. Stan trzeci z trzeciej páyty (usuniĊto z treĞci mapy nazwĊ
„Livonia Polonica”). Oprawiona w ramĊ 70 x 70,5 cm. Atlasowe skáadanie, na dolnym marginesie
zapiski piórem, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 51, poz. K17/7
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105. Spadkobiercy J. B. Homanna. Polska. Po 1729.

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 Ğwietle oprawy)
Mapa opracowana przez jednego z najwybitniejszych niemieckich kartografów Johanna Baptista Homanna (1664-1724), zaáoĪyciela sáawnej, najwaĪniejszej ¿rmy wydającej mapy w XVIII-wiecznych
Niemczech. Stanowi przykáad uaktualnia treĞci mapy w zaleĪnoĞci od rozwoju sytuacji politycznej. Oferowana mapa przedstawia ziemie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w najobszerniejszych
granicach „od morza do morza”. W kartuszu tytuáowym w piĊciopolowej tarczy herby Polski i Litwy
oraz herb Wettinów – wówczas juĪ króla Augusta III Sasa. Nad draperią podtrzymywaną przez wojownika i putta wizerunek trzech uli i walczących ze sobą dwóch rojów pszczóá, symbolizujących walkĊ
Stanisáawa LeszczyĔskiego z Augustem II Sasem, dwóch pretendentów do tronu polskiego. Stan
piąty z drugiej páyty, z przerobionym kartuszem tytuáowym (z dodaną datą 1739). Oprawiona w ramĊ
66 x 72,5 cm. Atlasowe skáadanie, stan dobry.
Lit.: Imago Poloniae, t. II, s. 51, poz. K17/4

107. [Polska – mapa podróĪna] – „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)
DwuczĊĞciowa mapa przedstawiająca dwie trasy dyliĪansów pocztowych z Drezna do Warszawy,
áączących stolicĊ z siedzibą króla Augusta III w Saksonii. Wydana w Norymberdze przez o¿cynĊ

58

ATLASY. MAPY

108. J. Janssonius. Mapa ĩuáaw WiĞlanych. 1641.

spadkobierców Jana Baptysty Homanna w 1751 roku w atlasie podróĪniczym „Reise Atlas”. Pierwszy
szlak prowadzi przez Wrocáaw i Piotrków Trybunalski, drugi zaĞ przez Leszno i Kalisz. Na mapach
zaznaczono miasta, wsie, osady, stacje pocztowe (przystanki dyliĪansów pocztowych). W nocie wydawniczej podano odlegáoĞci w milach, jak równieĪ czas trwania podróĪy (ponad 136 godzin!). Pierwotny
stan wydawniczy – obie czĊĞci mapy na jednym arkuszu. Stan bardzo dobry.

108. [ĩuáawy WiĞlane] – „Tractuum Borussiae circa Gedanum et Elbingam...” J. Janssonius. 1641 r.
2000,Miedzioryt kolorowany; 41 x 48,5 (pl. 48 x 56)
Stan pierwszy mapy ĩuáaw, opracowanej przez Olofa Hanssona Swarta (1600-1644), wydanej w Amsterdamie przez Johannesa Janssoniusa (1588-1664). Orientacja mapy wschodnia. Obejmuje obszar
delty Wisáy z GdaĔskiem, Elblągiem, Tczewem i Malborkiem, z siatką kanaáów odwadniających, szczególnie gĊsto pokrywającą rejon Elbląga. 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, obejmująca tereny wspóáczesnej Warmii, Mazur i Pomorza
GdaĔskiego (na zachodzie siĊga po àebĊ, na wschodzie do Rajgrodu i Goádapi, na poáudniu po Rypin
i ToruĔ). Póáwysep Helski ukazany jako ciąg wysp. W lewym górnym rogu mapa poboczna Obwodu
Nadnoteckiego (czĊĞci Wielkopolski zagarniĊtej przez Królestwo Prus podczas I rozbioru). Na Baátyku
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110. F. de Wit. Pomorze Zachodnie. Po 1688.

dekoracyjny kartusz tytuáowy z postaciami alegorycznymi i herbem Prus. Mapa wydana w Norymberdze
przez wydawnictwo spadkobierców J. B. Homanna. Atlasowe skáadanie, drobne zabrudzenia, niewielki
ubytek pap., poza tym stan dobry.

– Precyzyjne kolorowanie záotem –
110. [Pomorze Zachodnie] – „Ducatus Pomeraniae Tabula Generalis...”. F. de Wit. Po
1688 r.
4000,Miedzioryt kolorowany rĊcznie w epoce; 50,5 x 58 (pl. 53 x 61,5)
Niezwykle dekoracyjna mapa Pomorza, obejmująca ziemie od Zatoki Puckiej i Póáwyspu Helskiego
po RugiĊ. Na poáudniu siĊga Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego, aĪ po Berlin. Rozbudowany kartusz
tytuáowy na tle nieba, z licznymi puttami podtrzymującymi herby ksiĊstw pomorskich. Efektowne, mocne
kolorowanie z epoki, z wykorzystaniem záota dukatowego (np. w herbach ksiĊstw, oznaczeniach
miast). Peána treĞci mapa, z oznaczoną gĊstą siecią hydrogra¿czną oraz osadniczą, opracowana i wydana w Amsterdamie przez Fredericka de Wita (1630-1706), jednego z najsáynniejszych kartografów
amsterdamskich. Stan dobry. Wyjątkowo dekoracyjna mapa!
Lit.: Pomorze i Szczecin na dawnych mapach, planach i widokach (z kolekcji T. NiewodniczaĔskiego),
Szczecin 1998 r., poz. 23, ilustr.

111. [ĝląsk] – „Silesia Ducatus nova et accurata descriptio”. J. Janssonius i J. Hondius. 1630 r.
1200,Miedzioryt kolorowany; 39 x 50,5 (pl. 41,5 x 52,5)
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111. J. Janssonius. Mapa ĝląska. 1630.
Mapa ĝląska z zaznaczonymi miastami, klasztorami, lasami i górami w postaci kopczyków. Obejmuje
obszar od Konina i Frankfurtu nad Odrą na póánocy po Oáomuniec na poáudniu i od Krakowa na wschodzie po Budziszyn i PragĊ na zachodzie. W prawym górnym rogu kartusz tytuáowy z herbem ĝląska,
wzdáuĪ dolnego marginesu skala i legenda (dekorowana przyrządem kartogra¿cznym). Mapa autorstwa
Johannesa Janssoniusa (1588-1664) i Jodocusa Hondiusa (1563-1612), wydana w Amsterdamie. Verso
blanco. ĝlad skáadania poĞrodku, zabrudzenia i drobne przedarcia marginesów, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Dworsatschek, Imago Silesiae z kolekcji Tomasza NiewodniczaĔskiego, Wrocáaw 20002, s. 37,
poz. 23

112. [ĝląsk] – „Silesia inferior... á Jona Sculteto Sprotta-Silesio”. J. Janssonius.
Ok. poáowy XVII w.
1200,Miedzioryt kolorowany; 41,5 x 51 (pl. 44,5 x 55)
Orientacja wschodnia. Mapa Dolnego ĝląska, obejmująca obszar od Poznania po ĝwidnicĊ, Brzeg i Kowary. Rollwerkowy kartusz tytuáowy z herbem ĝląska oraz dedykacją dla ksiąĪąt legnickich i brzeskich:
Jerzego III, Ludwika IV i Chrystiana. Obok legenda, po drugiej stronie polski Orzeá. W treĞci mapy
gryf czeski, herby àuĪyc 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 niewielką szkodą dla treĞci mapy), Ğlady atlasowego skáadania oraz fragment dolnego marginesu wzmocnione na odwrocie, poza tym stan dobry.
Lit.: Imago Silesiae, s. 44, poz. 40 (wersja z tekstem áaciĔskim na odwrocie)

113. [ĝląsk] – „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 ĝląska, na póánocy siĊgająca po PoznaĔ, na wschodzie po CzĊstochowĊ
i na zachodzie po Drezno. W prawym górnym rogu rozbudowany kartusz tytuáowy z tytuáem na draperii
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113. M. Seutter. ĝląsk. 1742.

podtrzymywanej przez putta oraz symbolicznymi przedstawieniami bogactw ksiĊstwa. W lewym dolnym
naroĪniku plan Wrocáawia zwieĔczony herbem ĝląska, dekorowany postaciami Ateny (bogini wojny
i mądroĞci – obok niej globus i ksiĊga z cyrklem) oraz Merkurego (boga handlu – obok niego kupiec
z belami tkaniny). Mapa wydana przez Mateusza Seuttera (1678-1756/57), augsburskiego rytownika
i wydawcĊ, ucznia, a potem konkurenta Jana Baptysty Homanna. Stan drugi, z dodaniem przywileju
wydawcy. Verso blanco (na odwrocie zapisek piórem: „Ducato di Slesia (!)”. Atlasowe skáadanie, boczne
marginesy wzmocnione pap., drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. àadne, 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 burboĔskimi liliami oraz postaciami fam dmących
w trąby. Mapa opracowana przez Nicolasa Sansona, opublikowana w Rzymie przez Giovanniego
Giacomo de Rossi, dziaáającego w latach 1648-1690 wydawcĊ. Rytowana przez Georgio Widmana.
Atlasowe skáadanie, 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 wydawcĊ,
ucznia J. B. Homanna. Obejmuje obszar od granic Polski na zachodzie aĪ do Kamczatki i Wysp
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116. Polska. 11 map topogra¿cznych. 1933-1938.

JapoĔskich na wschodzie (rejony jeszcze nie do koĔca zbadane). Na poáudniu siĊga po GruzjĊ oraz
Tybet i Uzbekistan (czĊĞci Imperium). W bogatym kartuszu tytuáowym, ze sceną skáadania danin
przez ludy zamieszkujące imperium, umieszczono wizerunek imperatorowej Anny, panującej w latach
1730-1740, oraz jej siostrzenicy Anny z mĊĪem Antonim Ulrykiem, których potomek wyznaczony
zostaá przez carycĊ na nastĊpcĊ tronu (liczyá dwa miesiące, gdy obejmowaá wáadzĊ, a rok, gdy ją
utraciá w wyniku przewrotu paáacowego koĔczącego regencjĊ znienawidzonego Birona). Stan niemal
doskonaáy. Rzadkie w takim stanie.
(Patrz tablica VIII)

WIEK XX
116. [Polska] – Zbiór 11 map topogra¿cznych. Warszawa 1933-1938. Wojskowy Instytut 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 wchodzące w skáad „Mapy
Taktycznej Polski”, obejmujące tereny przy jej poáudniowej granicy. Arkusze: Babia Góra. Pas 50. Sáup
29; ChyĪne. Pas 51. Sáup 29; Cieszyn. Pas 50. Sáup 27; Krynica. Pas 51. Sáup 32; Opawa. Pas 49.
Sáup 26; Skoczów. Pas 49. Sáup 27; Szczawnica. Pas 51. Sáup 31; Tatry Wysokie. Pas 52. Sáup 30;
Ujsoáy. Pas 51. Sáup 28; Zakopane. Pas 51. Sáup 30; ĩywiec. Pas 50. Sáup 28. CzĊĞü map, z nieobciĊtą
dolną ramką, zawiera adnotacjĊ czerwonym drukiem o aktualizacji granic paĔstwa po 10 XII 1938 r.
(m.in. chodzi o wcielone do Polski niewielkie czĊĞci Sáowacji). Kilka map z obciĊciami przy krawĊdzi
ramki, bez objaĞnieĔ (tytuáy przeklejone), niektóre ze Ğladami zagiĊü i záoĪeĔ oraz podklejeniami na
odwrocie, stan ogólny dobry.
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117. Mapa Polski. 1939. (103 x 142 cm)

117. [Polska] – Berlin – Warszawa – Minsk – Krakow – Wien – Shitomir. 3rd Edit.
London 1939. Royal Geographical Society. Arkusze zbiorcze 103 x 142,5 cm
(kolor., rozkáadane), 18 x 26 cm.
460,Skala 1:1.000.000. Arkusze miĊdzynarodowej mapy Ğwiata. Centralne Biuro Mapy ĝwiata umieszczone
zostaáo w londyĔskim Ordnance Survey (OS), stanowiącej agencjĊ i wydziaá rządu bryt. zajmujący siĊ
sporządzaniem map Wielkiej Brytanii. Przy arkuszach ¿guruje równieĪ w charakterze wspóápracującego
sekcja geogra¿czna brytyjskiego Ministerstwa Wojny (War Oႈce). Skáada siĊ ze sklejonych ze sobą
arkuszy róĪnych wydaĔ, przewaĪnie trzeciej edycji z 1939 r., zatytuáowanych Berlin (N.33), Warszawa
(N.34), MiĔsk (N.35), WiedeĔ (M.33), Kraków (M.34) i ĩytomierz (M.35). Sklejone arkusze obejmują
w caáoĞci obszar Polski w granicach z 1939 r. Naklejone na pá. w 32 sekcjach. Na odwrocie mapy
ekslibris wáasnoĞciowy z londyĔskim adresem Wydziaáu Rekonstrukcji Socjalnej Ministerstwa Pracy
i Opieki Socjalnej (1940-1945) Rządu RP na UchodĨstwie. Stan wiĊcej niĪ dobry.

118. [Polska] – Janiszewski Michaá. Fizyczna mapa Polski. Genewa 1943. Wydaw.
WszechĞwiatowego Komitetu Związków MáodzieĪy ChrzeĞcijaĔskiej Y.M.C.A. Arkusz 94 x 125,5 cm (kolor., rozkáadany), 16 x 24 cm, oryg. obwol.
360,Skala 1:1.000.000. Mapa ogólnogeogra¿czna, Ğcienna z uwzglĊdnieniem stanu polityczno-administracyjnego z dn. 1 IV 1939 r. W lewym rogu mapa poboczna: Europa Ğrodkowa – mapa polityczna.
Skala 1:10.000.000, 16 x 17 cm. Nazwy geogra¿czne niemieckiego Pomorza w jĊz. pol. wg oprac.
St. Kozierowskiego. RzeĨbĊ terenu odwzorowano za pomocą barw hipsometrycznych i batymetrycznych, poziomic i punktów wysokoĞci. U doáu mapy napis: „Pomoc dla wojskowych internowanych
w Szwajcarii”. Autorem mapy byá Michaá Janiszewski (1901-1984), geograf regionalny, kartograf i dydaktyk. Mapa, jak wiĊkszoĞü prac autora odznacza siĊ starannym opracowaniem gra¿cznym. Obwoluta
uszkodzona, stan mapy idealny.
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118. M. Janiszewski. Fizyczna mapa Polski. 1943.

119. [Prusy Wschodnie] – Ravensteins Große Rad= und Autokarte. Nr 10. Ostpreussen. Frankfurt a. Main [1941]. Ravensteins Geographische Verlagsanstalt u.
Druckerei, 109 x 81 cm (skáadana kolor.).
340,Niemiecka mapa samochodowa i rowerowa w skali 1: 300 000 obejmująca tereny Prus Wschodnich. Druk barwny. Drobne zagniecenia, zaĪóácenia i podklejenia na odwrocie, poza tym stan dobry.

120. [Mazury] – OkrĊg mazurski. Mapa komunikacyjno-administracyjna wraz ze skorowidzem nazw [oprac. Wá. Chojnacki i M. Kieáczewska; rys. M. RobiĔska]. PoznaĔ
1946. Wydaw. Instytutu Zachodniego. Arkusz 60 x 69 cm (kolor., rozkáadany),
s. 19, [1], 14,5 x 20,5 cm, oryg. oká. brosz.
60,Skala 1:500.000. Mapa administracyjno-komunikacyjna obecnego województwa warmiĔsko-mazurskiego. Nazwy czĊĞciowo jeszcze nieustalone ostatecznie, z dawnymi nazwami mazurskimi. Broszura
obejmuje skorowidz nazw polsko-niemieckich i niemiecko-polskich wg „Sáownika polskich nazw miejscowoĞci w b. Prusach Wschodnich” Wá. Chojnackiego. Grzbiet podklejony, zabrudzenia oká., wewnątrz
czysty egz. Mapa w bardzo dobrym stanie.

121. [ĝląsk Górny] – Województwo Ğląskie oraz ziemie sąsiednie. Oprac. Franciszek
Popioáek; rys. wykonano pod kier. inĪ. Zygmunta Lewickiego w Cieszynie. Katowice 1937 [wáaĞc. 1939]. Druk. Zaká. Graf. KsiąĪnica-Atlas we Lwowie. Arkusz
64 x 45,5 cm (kolorowy).
80,Skala 1:400.000. Mapa ¿zyczna województwa Ğląskiego w granicach z 9 grudnia 1938 r. (z Zaolziem).
PowierzchniĊ odwzorowano za pomocą barw hipsometrycznych i oznaczeĔ punktów wysokoĞci. Arkusz
mapy zrolowany z niewielkimi Ğladami skáadania i zagiĊü oraz podklejeĔ przy krawĊdziach, poza tym
stan dobry.
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120. Mapa Warmii i Mazur. 1946.

122. [Sáowacja] – Strassen-Übersichtkarte Slowakei mit angrenzenden Gebiete. Wien
[WiedeĔ 1941] Freytag & Berndt. Mapa 79 x 55 cm (trójbarwna, rozkáadana),
12 x 28 cm, oryg. oká. brosz.
60,Skala 1:600.000. Mapa przeglądowa dróg Sáowacji z obszarami przylegáymi. Obejmuje pogranicze
polsko-sáowackie uksztaátowane po wrzeĞniu 1939 r. W prawym górnym rogu mapa czĊĞci dawnej Rusi
Zakarpackiej z Husztem i Munkaczem, wcielonej do paĔstwa wĊgierskiego po 1938 r. oraz pogranicza
(przed 1939 wspólnej granicy polsko-wĊgierskiej). Nieaktualny wpis wáasnoĞciowy. Podklejenia na
krawĊdziach mapy, poza tym stan bardzo dobry.

123. [CzĊstochowa – powiat] – Mapa powiatu czĊstochowskiego. CzĊstochowa
1937. Wydaw. W. Nagáowski i S-ka. Arkusz 52,5 x 72,5 cm (kolor., rozkáadana),
13,5 x 19 cm, oryg. oká. brosz.
100,Skala 1:100.000. Mapa administracyjno-drogowa powiatu czĊstochowskiego, wchodzącego ówczeĞnie
w skáad województwa kieleckiego. Niewielkie podklejenia, gáównie oká. Okáadka z notatkami kredką.
Wewnątrz 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 (wielobarwny).
120,Skala 1:100.000. Mapa Turki i okolic wcielonych do ZSRR z ówczesnym pograniczem niemiecko-wĊgiersko-sowieckim po ostatecznym przeksztaáceniu linii demarkacyjnej wojsk najeĨdĨczych z 1939 r.
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123. Mapa powiatu czĊstochowskiego. 1937.

we wspólną granicĊ niemiecko-sowiecką. Arkusz zbiorczy z tzw. serii Karte des Deutschen Reiches
(Großblatt, Nr 426). Odwzorowanie zbiorcze trzech arkuszy mapy taktycznej Wojskowego Instytutu Geogra¿cznego i jednego arkusza mapy Sáowacji 1:75.000, pomniejszego do poprzednich skali.
RzeĨba terenu zostaáa odwzorowana za pomocą kreskowaĔ, poziomic i punktów wysokoĞci. Opisy
w jĊz. niem., legenda równieĪ w jĊz. pol., czes. i wĊg. TreĞü mapy w jĊzyku polskim i wĊgierskim.
Na odwrocie tegoĪ wydawnictwa jeden z czterech arkuszy mapy Bóbrka, o skali 1:25.000 obejmujący
rejon Szczerca. Stanowi on powiĊkszoną mapĊ WIG-owskiej 1:100.000. Arkusz jednobarwny. Skala
1:25.000. Zagniecenia i Ğlady skáadania oraz podklejenia na mapie jednobarwnej. Stan dobry.
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– 84 widoki miast Ğląskich –
125. [Atlas miast ĝląska] – „Scenographia Urbium Silesiae”. F. B. Werner. Norymberga, 1737-1752 r. O¿cyna J. B. Homanna. Tablice I-XI (miedzioryty kolorowane
w epoce), 56 cm, luksusowa opr. wspóácz., szeroki pásk z tyt. na licu. 15 000,Komplet. Wielki atlas 84 wedut miast Ğląskich na 11 planszach, wyrytowany i opublikowany w Norymberdze, w znanej o¿cynie kartogra¿cznej spadkobierców J. B. Homanna. Plansze zawierające po kilka
(od 7 do 9) piĊknie kolorowanych widoków miast, zamków, klasztorów, powstaáych wedáug rysunków
wybitnego rysownika Friedricha Bernharda Wernera (1690-1778), wieloletniego wspóápracownika
norymberskiego warsztatu. Dzieáo stanowi cenne Ĩródáo ikonogra¿czne, ukazujące architekturĊ miast
Ğląskich z poáowy XVIII w. Tablice zawierają widoki miast, m.in.: Bolesáawiec, Brzeg, Cieplice, Cieszyn,
DzierĪoniów, Gáogów, Gáogówek, Henryków (klasztor), Jawor, Jelenia Góra, Karkonosze (panorama),
Kowary, KoĪuchów, KoĨle, KsiąĪ, Legnica, LubiąĪ (klasztor), Lubin, Milicz, Namysáów, Nysa, OleĞnica,
Opole, Otmuchów, Paczków, Prudnik, Racibórz, Strzegom, Strzelin, Syców ĝroda ĝląska, ĝwidnica,
ĝwiebodzice, Trzebnica (klasztor), Wąsosz, Woáów, Wrocáaw, Ząbkowice ĝląskie, Záotoryja, ĩagaĔ.
Luksusowa oprawa wspóáczesna w póáskórek z szerokimi pasami skóry zachodzącymi na obie
okáadziny, skórzane naroĪniki, grzbiet piĊciopolowy podzielony zwiĊzami wypukáymi, záocona tytulatura
na skórze przedniej okáadziny. Stan zachowania bardzo dobry. Kompletne egzemplarze naleĪą
do rzadkoĞci antykwarycznych.
(Patrz tablica X i ilustr. na stronie nastĊpnej)

126. [Czarnca] – „Czarnce (!) (Polska) Gubernia Kielecka”. N. Orda. 18811882 r.
300,Litogra¿a na tincie; 20 x 28,5 (pl. 31 x 45)
Widok wczesnobarokowego koĞcioáa NMP i Ğw. Floriana, ufundowanego przez hetmana Stefana
Czarnieckiego. W jego podziemiach znajduje siĊ krypta rodu Czarnieckich z grobem hetmana.
Czarniecki byá ostatnim z rodu wáaĞcicielem wsi, obecnie znajdującej siĊ w województwie ĞwiĊtokrzyskim. Rysowaá z natury Napoleon Orda (1807-1883), litogra¿a autorstwa Alojzego Misierowicza (ok.
1825-po 1900), odbita w zakáadzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Pochodzi z monumentalnego
wydawnictwa „Album widoków Polski” (seria siódma). Niewielkie Ğlady zalania dolnego marginesu,
drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

127. [Duszniki Zdrój] – „Bad Reinerz”. F. Koska. Poáowa XIX w.

440,-

Litogra¿a na tincie; 19 x 25 (w Ğwietle oprawy)
Panorama Dusznik Zdroju – znanego uzdrowiska dolnoĞląskiego, którego walory lecznicze ceniono
od XV w. W XIX w. leczyá siĊ tu m.in. máody Fryderyk Chopin. Gra¿ka wedáug rysunku Ferdinanda
Koski (1808-1862), litografowaá Wilhelm Loeillot w Berlinie. Pochodzi z „Sudeten-Album”, wydanego
we Wrocáawiu w latach 1846-1862. Stan dobry, oprawiona w ramĊ 37,5 x 43 cm.
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125. F. B. Werner. Kompletny atlas miast ĝląska. 1737-1752.

127. F. Koska. Duszniki-Zdrój. Poáowa XIX w.
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128. [GdaĔsk – 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 czĊĞci panorama miasta od strony Grodziska, widziana z dolnego tarasu Bastionu Jerozolimskiego, ukazana doĞü wiernie – umocnienia, za nimi sylwetki koĞcioáów. Na pierwszym planie
przedpole miasta z szerokim traktem ku Oliwie oraz liczne scenki rodzajowe (m.in. Willer szkicujący
widok). PoniĪej panoramy plan miasta, ujĊtego pierĞcieniem forty¿kacji, z Wisáą, na której liczne statki.
W prawym górnym rogu róĪa wiatrów, u doáu herb GdaĔska i kartusz tytuáowy, po stronie prawej opis
69 waĪniejszych obiektów. Peter Willer, czynny w latach 1651-1700, budowniczy przybyáy z Holandii na
dwór Jana Kazimierza, pracowaá jako architekt w GdaĔsku. Willer jest autorem rysunków stanowiących
ilustracje do dzieáa Rajnolda Curickego „Historyczny opis miasta GdaĔska”, wydanego w 1687 r., gdzie
zamieszczono oferowany plan. Nasz egzemplarz wydano jako luĨną kartĊ w 1688 r. w Amsterdamie
(róĪni siĊ od wydawnictwa ksiąĪkowego zmienionym kartuszem). ĝlady skáadania, poza tym stan
dobry. PiĊkny, stary kolor. Rzadkie.
Lit.: Dantiscum Emporium, s. 265, poz. G100/1 (wersja z Curickego).
(Patrz tablica XI)

129. [GdaĔsk] – „Dantzic”. R. Bowyer. 1814 r.

600,-

Akwatinta barwna; 22,5 x 32 (26 x 34,5 w Ğwietle oprawy)
Panorama miasta z romantycznym sztafaĪem, z widocznymi na pierwszym planie murami obronnymi.
PoniĪej tytuá oraz adres wydawniczy: „Published by R. Bowyer, Pall Mall 1814”. Gra¿ka pochodzi
z dzieáa T. Bensleya „An Illustrated Record of important events in the Annals of Europe...”, wydanego w Londynie w 1815 r., poĞwiĊconego Europie czasów napoleoĔskich, zawierającego widoki najwiĊkszych miast europejskich. Robert Bowyer (1758-1834), malarz i wydawca angielski. Stan dobry,
oprawiona w ramĊ 46 x 54 cm.

130. [GdaĔsk] – „Danzig vom Bischoႇsberge gesehen...” F. E. Meyerheim. Ok.
1840 r.
1400,Litogra¿a; 24,5 x 32 (pl. 34 x 49)
Oddana z pedantycznym realizmem panorama GdaĔska z Biskupiej Górki. Ukazuje od zachodu oblane
fosą i otoczone waáami miasto z zespoáem forty¿kacji Bramy WyĪynnej. Autorem rysunku byá zdolny
malarz Friedrich Eduard Meyerheim (1808-1879), twórca wielu gwaszy i litogra¿i z widokami GdaĔska,
utrwalający obraz miasta przed jego póĨniejszymi, nieuniknionymi zmianami. Stan bardzo dobry.
Lit.: GdaĔsk i okolice. Paáac Opatów w Oliwie. 1997, poz. 49, s. 12 – ilustr.

131. [GdaĔsk-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 Ğwietle oprawy)
Rozlegáa panorama ukazująca klasztor cystersów w Oliwie (wraz ze sáynącym z organów koĞcioáem),
w oddali widoczna zatoka ze statkami. PoniĪej tytuá oraz sygnatury – rysowaá z natury niemiecki artysta Christian Gottlieb Ludwig (1803-1877). W latach 1824-1827 pracowaá w GdaĔsku jako nauczyciel
rysunków, tworząc takĪe widoki miasta i okolic. W sierpniu 1830 r. gdaĔskie wydawnictwo Gerhard’s
Buchhandlung wydaáo dwie serie litogra¿i z jego rysunkami z lat 1825–1826 (litografowaá Carl August Helmsauer, ok. 1789-1844). Charakterystyczne plamki na marginesach, poza tym stan dobry.
Oprawiona w ramĊ 65 x 74 cm. Rzadkie.

132. [GdaĔsk – Oliwa] – „Kloster Oliva”. Lit. F. H. Bils. 1838 r.

600,-

Litogra¿a; 14 x 20 (17 x 22 w Ğwietle oprawy)
Widok koĞcioáa opackiego (obecnie archikatedry) oraz klasztoru cystersów w Oliwie. PoniĪej tytuá i sygnatury, gra¿ka powstaáa wedáug rysunku Alberta Juchanowitza (1817-przed 1863), malarza i gra¿ka
gdaĔskiego, wyksztaáconego w Berlinie, póĨniej czynnego w Rzymie. Litografowaá Friedrich Heinrich
Bils (1801-1853), rysownik i litograf, dziaáający okoáo poáowy XIX w. w Królewcu. Wydana przez
C. G. Kantera w Kwidzynie. Stan dobry, oprawiona w ramkĊ 30 x 35 cm.

133. [Jerozolima] – „Ierusalem”. D. Stoopendaal. I poáowa XVIII w.
Miedzioryt kolorowany rĊcznie; 30,5 x 46 (pl. 34 x 47,8)

1200,-
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130. F. E. Meyerheim. Panorama GdaĔska. Ok. 1840.

131. C. G. Ludwig. Panorama Oliwy. 1830.

WIDOKI MIAST

71

134. M. Merian. Koáobrzeg. Poá. XVII w.

Fantastyczny plan Jerozolimy czasów biblijnych, autorstwa Daniela Stoopendaala (1672-1726),
holenderskiego gra¿ka i kartografa pracującego na początku XVIII w. w Amsterdamie. W swojej pracy
opará siĊ na opisach w Biblii (KsiĊdze Ezechiela), wczeĞniejszych opracowaniach, m.in. hiszpaĔskiego
jezuity Juana Bautisty Villalpadno oraz dzieáach Józefa Flawiusza. W centrum planu ukazano ĞwiątyniĊ
Salomona (widok fasady ukazano ponad planem). WaĪniejsze budynki opisane w obszernej legendzie.
Po obu bokach przedstawienia związane ze Ğwiątynią, m.in. posąg króla Salomona, arcykapáan, Arka
Przymierza, Menora (Ğwiecznik ze ĝwiątyni Jerozolimskiej). Rycina sygnowana na páycie, pochodzi
z Biblii opublikowanej przez wydawnictwo braci Jacoba i Pietera Keur. Na odwrocie tekst holenderski
(opisanie Jerozolimy). ĝlady skáadania (wzmocnione na odwrocie), drobne zabrudzenia, poza tym stan
dobry. Mocne, dekoracyjne kolorowanie. Rzadkie.
(Patrz tablica X)

134. [Koáobrzeg] – „Kolbergh An der Ost See”. M. Merian. Poá. XVII w.

700,-

Miedzioryt; 19 x 31,8 (20 x 32,5 w Ğwietle oprawy)
Panorama uforty¿kowanego miasta, waĪniejsze budowle oznaczone i opisane w legendzie w lewym
dolnym rogu (m.in. ratusz, máyn). W oddali na Baátyku okrĊty. W prawym górnym rogu pusty kartusz
herbowy. Gra¿ka sygnowana na páycie: „Erich Jönson delineavit” (byü moĪe Erik Jönson Dahlbergh
(1625-1703), szwedzki malarz, rysownik i architekt). Rycina zamieszczona w sáynnym dziele „Topographia Electoratus Brandenburgici et Ducatus Pomeraniae” M. Zeillera, wydanym przez spadkobierców
Mateusza Meriana w 1652 r. ĝlady skáadania, niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. Oprawiony
w ramĊ 38 x 49,5 cm. Rzadkie.

135. [Koáobrzeg – wybrzeĪe morskie] – „Plan des verschantzten Lagers vor Colberg...”. Ryt. M. Keyl. 1784 r.
1500,Miedzioryt kolorowany; 42 x 87 (pl. 46 x 91)
Orientacja poáudniowa, odbity z dwóch páyt. Mapa fragmentu wybrzeĪa Morza Baátyckiego od Koáobrzegu po Trzebiatów i ujĞcie rzeki Regi, wraz z jeziorem Resko Przymorskie. Pochodzi z czasów
wojny siedmioletniej – drugiego oblĊĪenia twierdzy przez wojska rosyjskie od sierpnia do grudnia
1761 r., zakoĔczonego kapitulacją pruskiej zaáogi. Na lądzie ukazano rozmieszczenie wojsk, na tle
morza liczne okrĊty wojenne. W prawym dolnym naroĪniku sceny walk oraz tytuá. Gra¿ka rytowana

72

WIDOKI MIAST

135. M. Keyl. Koáobrzeg. Widok z czasów wojny siedmioletniej. 1784.
przez Michaela Keyla (1722-1798), artystĊ niemieckiego, związanego z akademią wojskową w DreĨnie.
Opracowaá Johann Gottlieb Tielke, o¿cer wojsk pruskich i pisarz. Po konserwacji, marginesy boczne
i dolny dorabiane, Ğlady skáadania. Rzadkie.
Lit.: R. Skrycki, Koáobrzeg w wojnie siedmioletniej 1756-1763. ħródáa kartogra¿czne do dziejów miasta
w XVIII wieku. Koáobrzeg 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 Ğwietle oprawy)
Widok sáynnego zamku krzyĪackiego w Malborku, w ksztaácie, jaki nadano mu w XIX w. PoniĪej
tytuá oraz sygnatury. Litogra¿a wedáug rysunku z natury C. A. Manna wykonana przez Ottona Grote,
odbita w zakáadzie C. G. Kantera w Kwidzynie. Pochodzi z dzieáa F. A. Brandstädtera „Die Weichsel
historisch, topographisch, malerisch...”, wydanego w Kwidzynie w 1855 r. Drobne zabrudzenia, poza
tym stan dobry, oprawiona w ramĊ 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 maáopolskim. Zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, nastĊpnie w rĊkach MelsztyĔskich, TĊczyĔskich, Bonerów, Firlejów,
Myszkowskich. Splądrowany w latach potopu szwedzkiego, od XIX w. w ruinie. Rysowaá z natury
Napoleon Orda (1807-1883), litogra¿a autorstwa Alojzego Misierowicza (ok. 1825-po 1900), odbita
w zakáadzie Maksymiliana Fajansa w Warszawie. Pochodzi z monumentalnego wydawnictwa „Album
widoków Polski” (seria siódma). ĝlady 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 legendą objaĞniającą najwaĪniejsze budowle. Na odwrocie tekst áaciĔski poĞwiĊcony miastom. Pochodzi z wydawanego w Kolonii (w latach 1572-1618)
sáawnego dzieáa G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates orbis terrarum“, ukazującego miasta Ğwiata
tamtej epoki. ĝlad skáadania poĞrodku, poza tym stan bardzo dobry.

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

500,-
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138. G. Braun, F. Hogenberg. Sandomierz i Biecz. 1617.
Widok z lotu ptaka miasta, otoczonego potĊĪnymi murami i fosą. Rycina powstaáa wedáug rysunku
geometry i rytownika gdaĔskiego Jakuba Hoႇmana (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 najpiĊkniejszych 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 najpiĊkniejszych panoram Warszawy od strony Pragi, z czasów potopu szwedzkiego (w kartuszu tytuáowym data dzienna 22 czerwca 1656 r.). Na brzegu praskim wojownicy polscy konni i piesi, zdąĪający do przeprawy promowej. Na tle nieba ozdobny kartusz tytuáowy z elementami orĊĪa.
Pochodzi z dzieáa S. Pufendorfa „De rebus a Carolo Gustavo gestis... commentariorum libri septem”,
wydanego w Norymberdze w 1696 r. PanoramĊ wedáug rysunku z natury Erika Jönsona Dahlbergha
(1625-1703), malarza i architekta w sáuĪbie króla Karola X Gustawa, gáównego kwatermistrza wojska szwedzkiego w czasie potopu, sztychowaá znany gra¿k francuski Nicolas Perelle (1635-1695),
specjalizujący siĊ w widokach architektonicznych – gra¿ka sygnowana na páycie. Obecnie rysunek
Dahlbergha znajduje siĊ w Królewskiej Bibliotece w Sztokholmie. Rycina odbita z dwóch páyt. Drobny
Ğlad po korniku na marginesie dolnym, lewy margines fachowo uzupeániony. 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 Wisáy miasta, od Paáacu Kazimierzowskiego po koĞcióá NMP na
Nowym MieĞcie (8 x 33,8). PowyĪej plan Warszawy (z zaznaczeniem gáównych budynków: Zamku
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141. A. Coquart. Panorama z planem Warszawy. 1705-1735.

142. J. F. Piwarski. Paáac Kazimierzowski. (Uniwersytet Warszawski). 1840.
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Królewskiego, ratusza, katedry i Kolumny Zygmunta). Gra¿ki wzorowane na sztychach z dzieá G. Bodenehra (panorama) i E. J. Dahlberga (plan miasta). Dodatkowo w górnych rogach ryciny umieszczono
widok i plan zamku w àowiczu. Sygnowana na páycie – rytowaá Antoine Coquart (1668-1707), gra¿k
i rysownik francuski. Pochodzi z dzieáa kartografa Nicolasa de Fera „L’Atlas Curieux”, wydanego
w ParyĪu. Drobne zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: K. WardziĔska, Dawne widoki Warszawy, s. 40, poz. 8

142. [Warszawa] – „Paáac Kazimierzowski. Gimnazium Guberni Mazowieckiej w Warszawie”. J. F. Piwarski. 1840 r.
1800,Akwatinta, akwaforta; 24,5 x 34,5 (pl. 31 x 38,5)
Widok Paáacu Kazimierzowskiego (obecnie siedziba rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego), od strony
fasady gáównej, z o¿cynami po bokach i dziedziĔcem z grupkami máodzieĪy akademickiej. Rycina
wykonana w 1840 roku, na podstawie rysunku J. F. Piwarskiego, w najznakomitszym warszawskim
zakáadzie gra¿cznym rodziny Dietrichów, upowszechniających w Polsce trudną technikĊ akwatinty.
Dorobek Dietricha ojca, Fryderyka Krzysztofa (1779-1847) i syna, Adolfa Fryderyka (1817-1860),
stanowi do dziĞ najlepsze Ĩródáo 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 Ğwietle oprawy)
Jeden z najefektowniejszych i najbardziej znanych portretów Augusta III (zwany portretem
z Murzynkiem). Máody nastĊpca tronu przedstawiony w zbroi i páaszczu królewskim, z Orderem Oráa
Biaáego, obok Murzynek trzymający heám z piórami. U doáu napis: „Auguste III Roi de Pologne Electeur
de Saxe ...”. Sygnowany na páycie – rycina powstaáa wedáug obrazu Hyacinthe’a Rigauda (1695-1743),
nadwornego malarza królów Francji, który sportretowaá Augusta III (jeszcze jako królewicza i przyszáego elektora) w czasie jego pobytu w ParyĪu w 1715 r. Rytowaá Jean-Joseph Balechou (1719-1764),
gra¿k francuski, czáonek Akademii. Balechou zobowiązaá siĊ wobec króla do zniszczenia páyty po
zrobieniu niewielkiej iloĞci odbitek, jednak z powodów ¿nansowych sáowa nie dotrzymaá i sprzedawaá
portrety Augusta III. Efektem byá proces przeciw artyĞcie i usuniĊcie go z Akademii. Mocna odbitka.
Po konserwacji, oprawiony w ramĊ 101 x 75,5 cm.
Lit.: E. àomnicka-ĩakowska, Gra¿czne portrety Augusta II i Augusta III Wettynów, Warszawa 1997 r.,
s. 404, poz. 58, ilustr.
(Patrz tablica XIII)

144. BrodziĔski Kazimierz (1791-1835), poeta, historyk literatury, krytyk. Akwarela
J. F. Piwarskiego. 1830 r.
2000,Akwarela, tusz, oáówek; 21,2 x 13,6 cm (caáa plansza)
Miniaturowe popiersie Kazimierza BrodziĔskiego, uwaĪanego za najwybitniejszego poetĊ polskiego
preromantyzmu. W latach 1809-1813 BrodziĔski sáuĪyá w armii KsiĊstwa Warszawskiego (ranny w bitwie
pod Lipskiem), braá udziaá w wyprawie Napoleona na MoskwĊ. Akwarela sygnowana: „JP 1830” (monogram wiązany) – byü moĪe Jan Feliks Piwarski (1794-1859), gra¿k, malarz, pedagog i muzeolog.
Piwarski i BrodziĔski zetknĊli siĊ podczas pracy na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, gdzie
poeta od 1822 r. wykáadaá literaturĊ, a Piwarski peániá funkcjĊ kustosza Gabinetu Rycin. Obaj takĪe
publikowali na áamach „Gazety Literackiej”. Piwarski, jako artysta, kolekcjoner i aktywny uczestnik Īycia
artystycznego, utrzymywaá kontakty z licznymi przedstawicielami polskiej kultury. Drobne zabrudzenia, stan dobry. Dobrej klasy akwarelowy portret wybitnej postaci warszawskiego Ğrodowiska
artystycznego.

145. Jan III Sobieski (1629-1696), król Polski. Ryt. J. van Luyken. 1685 r.

400,-

Akwaforta; 17,9 x 14,4 (przyciĊta)
Król Jan III Sobieski ukazany na wspiĊtym koniu, z szablą w prawej rĊce, we wzorzystym Īupanie
i delii. W tle scena batalistyczna, powyĪej szeroka wstĊga z napisem: „Leven en Daden van Johannes
Sobietzki (!) de III Konig van Polen”. Rycina niesygnowana, jest dzieáem Jana van Luykena (16491712), 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). Stanowiáa
kartĊ tytuáową dzieáa C. v. der Lindego o Īyciu i czynach Sobieskiego, wydanego w Amsterdamie
w 1685 r. Rycina przyciĊta (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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144. K. BrodziĔski. Mal. J. F. Piwarski. 1830.

77

145. Jan III Sobieski. Ryt. J. van Luyken. 1685.

146. Karol Ferdynand Waza (1613-1655), królewicz polski, syn Zygmunta III, biskup
wrocáawski i páocki. Ryt. B. Moncornet. 1654 r.
240,Miedzioryt; 16,5 x 12 (pl. 19,8 x 14,5)
Karol Ferdynand Waza byá królewiczem polskim, biskupem wrocáawskim, biskupem páockim, ksiĊciem
nyskim, ksiĊciem opolsko-raciborskim, ksiĊciem puátuskim, opatem czerwiĔskim, mogilskim i tynieckim. Nigdy nie przyjąá ĞwiĊceĔ kapáaĔskich. Prowadziá wystawny dwór w Ujazdowie. Zasáynąá m.in.
dziĊki uroczystemu powitaniu Ludwiki Marii w GdaĔsku. W 1648 r. ubiegaá siĊ o tron polski. Od
1651 r. opiekowaá siĊ osieroconym Michaáem Korybutem WiĞniowieckim. Rycina sygnowana na páycie:
„B. Moncornet excudit...”. Balthazar Moncornet (1598-1668), paryski rysownik, rytownik i wydawca,
autor setek portretów wybitnych osobistoĞci. Dobra, wyraĨna odbitka, stan dobry.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 2, s. 206, poz. 2027 (inne obramienie, wersja bez daty na páycie)

147. [Katarzyna Jagiellonka i Jan III Waza] – Nagrobki królewskie w katedrze
w Uppsali. Ryt. E. Reitz. 1695 r.
400,Dwa miedzioryty na jednej karcie; kaĪdy 25,5 x 16 (oba 27 x 34 w Ğwietle oprawy)
Dwie ryciny ukazujące nagrobki króla Szwecji Jana III Wazy (1537-1592) oraz jego Īony Katarzyny
Jagiellonki (1526-1583), najmáodszej córki Zygmunta Starego i Bony Sforzy, matki króla Zygmunta
III Wazy. UwagĊ zwraca wystawnoĞü nagrobka królowej, ozdobionego m.in. herbami Polski i Litwy.
Nagrobek jej mĊĪa ukazany na gra¿ce jest duĪo skromniejszy (monument zamówiony u gdaĔskiego
rzeĨbiarza Willema van dem Blocke zamontowano dopiero w XIX w.). Obok znajduje siĊ grób zaáoĪyciela szwedzkiej dynastii Wazów – Gustawa I. Ryciny sygnowane na páycie, są dzieáem gra¿ka Eryka
Reitza, pochodzą ze sáynnego dzieáa „Suecia Antiqua…”, sáawiącego potĊgĊ Szwecji. Stan dobry,
oprawione w ramĊ 40 x 47 cm.

148. Kątski Apolinary (1825-1879), skrzypek wirtuoz, kompozytor. Z „Albumu
WileĔskiego”. 1857 r.
400,Litogra¿a; 57 x 40 (caáa plansza)
Portret Apolinarego Kątskiego, najwybitniejszego (obok Karola LipiĔskiego) polskiego skrzypka XIX
wieku. Kątski byá jednym z nielicznych uczniów Paganiniego i otrzymaá po Ğmierci mistrza (w 1840 r.)
w spadku jego skrzypce Stradivariusa. Ponadto Paganini dedykowaá mu FantazjĊ na temat modlitwy
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148. A. Kątski. Album WileĔskie. 1857.

149. KoĞciuszko pod Maciejowicami. XIX w.

z „MojĪesza” G. Rossiniego. Popiersie kompozytora, poniĪej przedstawienia: „Apolinary Kątski + Apollinaire de Kontski / Violon Solo de J. M. l’Empereur de toutes les Russies / publié par J. K. WilczyĔski
/ 56”. Sygnowana na kamieniu: „Lafosse lith.” (Adolphe Lafosse, 1810-1879, malarz i litograf francuski); „Imp. Lemercier Paris”. Pochodzi z: „Album WileĔskie”, wydawanego przez Jana Kazimierza
WilczyĔskiego w ParyĪu. Zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: J. Jaworska. Album WileĔskie [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, t. XX s. 307,
poz. 115; Katalog portretów BN, t. 2, s. 239, poz. 2169.

149. [KoĞciuszko pod Maciejowicami] – Portret konny Tadeusza KoĞciuszki na tle
bitwy pod Maciejowicami. Wg V. Adama. II üwierü XIX w.
460,Litogra¿a; 25 x 20,5 (pl. 38 x 24,5)
Naczelnik ukazany na padającym koniu, na tle bitwy. PoniĪej: „Kosciuszko Né en 1746; mort le
15 Octobre 1817”. Litogra¿a sygnowana na kamieniu oraz poniĪej kompozycji. Autorem portretu byá
Victor Adam (1801-1866), znany francuski malarz batalista i jeden z najwybitniejszych litografów swojej
epoki. Litogra¿a wydana przez Goupila w ParyĪu (suchy táok na dolnym marginesie). Prawy margines
przyciĊty, drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: M. Gumowski, Portrety KoĞciuszki, Lwów 1917, s. 47; Katalog BN, t. 2, s. 320, poz. 2518 (inne
wydanie)

150. Radziejowski Michaá Stefan (1645-1705), prymas Polski. 1686 r.

800,-

Miedzioryt, kolorowany w epoce; 31,8 x 21,1 (pl. 37,6 x 24,7)
Kardynaá ukazany w caáej postaci, siedzący w fotelu przy stole na tle wnĊtrza paáacowego. Sygnowany monogramem na páycie: „F. P. ¿ e. Cur.”; adres wydawniczy w ParyĪu (F. Nolin) przekreĞlony
i obok inny (N. Langlois) dopisany piórem. Kardynaá Michaá Stefan Radziejowski, brat cioteczny Jana
III Sobieskiego, początkowo związany z dworem królewskim, od lat 80. w opozycji. Zasáynąá nie tylko
z dziaáalnoĞci politycznej, ale takĪe dziĊki swemu mecenatowi artystycznemu – wzniósá wiele sáawnych
budowli, m.in. paáac (obecnie Czapskich) w Warszawie, paáac w Nieborowie, liczne fundacje w àowiczu,
Warszawie (koĞcióá Ğw. KrzyĪa). Stan dobry. Rzadkie – katalog BN nie notuje.

151. Radziwiáá Krzysztof (1585-1640), wojewoda wileĔski, hetman wielki litewski.
B. Moncornet. 1657 r.
300,-
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150. Prymas M. S. Radziejowski. 1686.
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151. K. Radziwiáá. Ryt. B. Moncornet. 1657.

Miedzioryt; 16,3 x 11,7 (pl. 26,2 x 18,5)
Popiersie Radziwiááa na tle kotary z chwostem oraz pejzaĪu. PoniĪej napis w czterech wierszach: „Très
haut & Très Puissant Seigneur Christophle Radziuil...”. Portret ksiĊcia Krzysztofa II Radziwiááa, z linii
birĪaĔskiej (syna Krzysztofa zw. Piorunem, ojca Janusza), wyznawcy i protektora kalwinizmu na Litwie
(w Kiejdanach), wodza (m.in. w wojnach ze Szwecją i Rosją; dowodziá w zwyciĊskiej bitwie pod
SmoleĔskiem w 1634 r.). Sygnowany na páycie przez Balthazara Moncorneta (1598-1668), paryskiego
rysownika, rytownika i wydawcĊ, autora setek portretów wybitnych osobistoĞci. Drobne zabrudzenia
szerokich marginesów, poza tym stan dobry. Mocna odbitka.
Lit.: Katalog portretów BN, t. 4, s. 159, poz. 4404

– Ostatni portret króla –
152. Stanisáaw 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 prawą rĊką wsuniĊtą za poáĊ fraka, lewą wysuniĊtą w kierunku widza, z wstĊgą
Orderu Oráa Biaáego, w páaszczu gronostajowym, w póápostaci 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
páycie – wedáug obrazu Louise Élisabeth Vigée-Le Brun z 1797 r. rytowaá Ignaz Sebastian Klauber
w Petersburgu w 1798 r. I. S. Klauber (1753-1817), niemiecki sztycharz pracujący w Petersburgu
dla Katarzyny II, rektor tamtejszej Akademii Malarskiej. Jest to sztych wedáug ostatniego portretu
malowanego z natury niedáugo przed Ğmiercią króla, jedynego juĪ po abdykacji, przez Ğwietną
portrecistkĊ francuską Louise Élisabeth Vigée-Le-Brun (1755-1842), zaprzyjaĨnioną z monarchą (portret
obecnie w zbiorach Luwru). Obraz oraz rycina wysoko cenione przez badaczy. Egzemplarz avant la
lettre, bez dedykacji sztycharza i adresu wydawniczego w Augsburgu. Drobne plamki na szerokich
marginesach, poza tym stan dobry. RzadkoĞü!
Lit.: Czapski. Portrety, poz. 1834; Katalog portretów BN, poz. 5024.
(Patrz tablica XIII)
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154. St. A. Poniatowski. Ryt. Teigl. 1783.

155. St. A. Poniatowski. Ryt. C. T. Warren.

153. Stanisáaw August Poniatowski (1732-1798), ostatni król Polski. Ryt. S. Kütner.
1784 r.
4000,Miedzioryt, akwaforta; 40 x 31,5 (w Ğwietle oprawy)
Popiersie w owalnej, pro¿lowanej ramie na tle prostokątnej páyciny. U doáu napis: „Stanislaus Augustus
D. G. Rex Poloniae”, przedzielony owalnym medalionem z piĊciopolową tarczą herbową z Oráem,
Pogonią i Cioákiem, zwieĔczoną koroną królewską. Sygnowany na páycie: „M. Bacciarelli pinxit” – Marcello Bacciarelli (1731-1818), nadworny malarz i doradca w sprawach artystycznych króla Stanisáawa
Augusta; „S. Kütner sculpsit 1784” – Samuel Gottlob Kütner (1747-1828), miedziorytnik niemiecki,
specjalizujący siĊ w twórczoĞci portretowej. Stan dobry, oprawiony w ramĊ 63 x 53 cm. Rzadkie.
Lit.: H. Widacka, Katalog portretów, t. 4, s. 334, poz. 5027
(Patrz tablica XIII)

154. Stanisáaw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Ryt. Teigl.
1783 r.
600,Miedzioryt, akwaforta; 20 x 15,2 (pl. 26,8 x 19,6)
Król ujĊty w póápostaci, przepasany wstĊgą Orderu Oráa Biaáego, w páaszczu królewskim z Oráami
(z haftowaną inskrypcją: „Rex Stanis. Aug. Pol.”). Portret ujĊty w owal wpisany w architektoniczną
ramkĊ, w zwieĔczeniu orzeá z gaáązkami laurowymi. PoniĪej na cokole napis: „Stanislaus Augustus
King of Poland”, przedzielony tarczą herbową z Oráem, Pogonią i Cioákiem. Sygnowany na páycie,
rytowaá angielski sztycharz Teigl. Jest to swobodna trawestacja miedziorytu Bartolomea Folino z 1778 r.,
powstaáego wedáug obrazu Marcella Bacciarellego (zbrojĊ zastąpiono strojem francuskim). Rycina
zamieszczana w tomie I dzieáa W. Coxe’a „Travels into Poland...”. Stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Splendor i niesáawa, Warszawa 2008, s. 110, poz. 45

155. Stanisáaw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Ryt. C. T. Warren.
1789 r.
460,-
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Miedzioryt, akwaforta; 20 x 12,5 (pl. 35,5 x 23,5)
Jedna z nielicznych rycin ukazujących wáadcĊ w caáej postaci. Król w stroju francuskim, przepasany
wstĊgą z Orderem Oráa Biaáego i szpadą u boku. PoniĪej napis: „Stanislaus Augustus King of Poland”,
przedzielony tarczą herbową z Oráem, Pogonią i Cioákiem Poniatowskich (o odwróconym ukáadzie).
Sygnowany na páycie, rytowaá Charles Turner Warren (1762-1823), gra¿k angielski, wedáug rysunku
Jeana-Baptiste’a-Pierre’a Le Bruna (1748-1813), francuskiego malarza i sztycharza (mĊĪa sáynnej
malarki Elisabeth Vigée). Rycina z pracy P. Barlowa „The General History of Europe...”, wydanej
w Londynie. Stan dobry.
Lit.: H. Widacka, Splendor i niesáawa, Warszawa 2008, s. 116, poz. 48

156. Stanisáaw August Poniatowski (1732-1798), król Polski. Lit. H. Grévedon.
1826 r.
400,Litogra¿a; 31 x 22,5 (caáa karta)
Popiersie, w narzuconym páaszczu gronostajowym, z widoczną gwiazdą Oráa Biaáego. Pod ryciną napis: „Stanislas-Auguste” i sygnatury: „H. Grevedon 1826”; „Lith. de C. Motte”. Portret wykonaá wysoko
ceniony w tamtym czasie francuski malarz i gra¿k Henri Grévedon (1776-1860), dziaáający jako litograf
w latach 1822-1845, tworzący gáównie portrety – wizerunki czáonków rodziny królewskiej i arystokracji,
aktorów, artystów i kompozytorów, odznaczony za swą twórczoĞü Legią Honorową. Autorką portretu,
stanowiącego wzór dla artysty, byáa Louise Élisabeth Vigée-Le-Brun (1755-1842) – patrz poz. 152.
Portret przyciĊty, z niewielką stratą treĞci ryciny, naroĪniki wzmacniane, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Benezit, t. 5, s. 202.

157. [Stanisáaw August Poniatowski] – „Fürst Wappen von Poniatowsky” (Herb
ksiąĪĊcy Poniatowskiego).
240,Miedzioryt, akwaforta; 19 x 15,5 (pl. 23,5 x 19,8)
Herb wáasny rodziny Poniatowskich – odmiana herbu Cioáek (na páaszczu gronostajowym, zwieĔczonym
mitrą ksiąĪĊcą). Stan dobry.

158. Stanisáaw ze Szczepanowa Ğw. (ok. 1030-1079), biskup krakowski, jeden
z przywódców opozycji przeciwko Bolesáawowi ĝmiaáemu. 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 wnĊtrzu koĞcioáa. Biskup z pastoraáem w lewej rĊce báogosáawi wstającego z grobu
Piotrowina. Pod ryciną napis: „S. Stanislus Episcopus Cracoviensis et Martyr Regni, et Ecclesice
Regiae Polonorum in Urbe Patronus”. Rycina sygnowana, rytowaá Carlo Grandi (1729-1767), gra¿k
dziaáający w Rzymie, znany m.in. dziĊki 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 (przyciĊty i naklejony na karton 39,5 x 25)
Popiersie króla z parą rĊkawiczek w prawej dáoni, lewa przytrzymująca futrzany koánierz. Portret w owalnej ramie z napisem: „Sigismundus Aug. Rex Poloniae Magnus Dux Litua. Russi. Pruss. Masoniae ac
Samagitiae C. D. et Haeres.” Rycina wyciĊta i naklejona na karton z dorysowaną odrĊcznie ramką.
Na odwrocie napisany starą rĊką tekst poĞwiĊcony Zygmuntowi III Wazie. Portret niesygnowany.
Ubytek prawego dolnego naroĪnika (uzupeániony), drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Gra¿ka
reprodukowana w: Anna Sucheni Grabowska, Zygmunt August król Polski i wielki ksiąĪĊ litewski
1520-1562. Warszawa 1996.

160. Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski i Szwecji. Wyd. D. Custos. 15871612 r.
460,Miedzioryt; 17,2 x 13,5 (pl. 18,6 x 15,2)
Popiersie w wysokiej czapce z kitą, ujĊte w owal z napisem: „Sigismundus III D. G. Rex Poloniae...”.
Niesygnowany; wzdáuĪ dolnej krawĊdzi adres wydawniczy: „Dominicus Custodis excud. Augustae
vindelicore”. Dominicus Custos (Custodis; 1560-1615), rysownik, gra¿k i wydawca niemiecki. Gra¿ka
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158. ĝw. Stanisáaw. Ryt. Carlo Grandi. 1750.

160. Zygmunt III Waza. D. Custodis. 1612.

powtarza schemat portretu Zygmunta III Wazy opracowany przez nadwornego malarza króla Marcina
Kobera (ok. 1550-ok. 1597), wielokrotnie póĨniej kopiowany przez rytowników. Katalog Czapskiego
notuje portret wáadcy sygnowany przez Custodisa jako rytownika (s. 355, poz. 2253). Drobne uszkodzenia pap. (poza portretem), poza tym stan dobry.

161. [Tablica genealogiczna wáadców Polski] – „Carte généalogique de Pologne et
les principales branches de ses Rois”. N. Gueudeville. I poáowa XVIII w. 600,Miedzioryt kolorowany; 37 x 46 (pl. 41 x 50,5)
Tablica genealogiczna wáadców Polski, począwszy od czasów legendarnych (wymienieni m.in.: Popiel,
Krak, Wanda, pierwszy koronowany wáadca to Piast z Kruszwicy) po Stanisáawa LeszczyĔskiego. Obszerne noty m.in. o Sobieskim, Jagiellonach, rodach LeszczyĔskich i Batorych. W czĊĞci górnej herb
Rzeczypospolitej oraz herby LeszczyĔskich, Batorych, WiĞniowieckich i Sobieskich, a takĪe Francji
i Saksonii. Karta pochodzi z dzieáa „Atlas historique...”, wydanego w Amsterdamie przez Henri’ego
Abrahama Châtelaina. Opracowana przez Nicolasa Gueudeville (1652 – 1721), francuskiego pisarza
i historyka. Atlasowe skáadanie (wzmacniane pap. na odwrocie), górny margines wzmocniony pap. na
odwrocie, papier jednolicie poĪóákáy, 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 Ğwietle oprawy)
Alegoryczna rycina poĞwiĊcona zwyciĊstwu nad Moskwą w 1610 r., kiedy po bitwie pod Káuszynem
wojska hetmana ĩóákiewskiego zajĊáy miasto i okupowaáy je do 1612 r. W centrum ryciny tarcza
herbowa z Oráem, Pogonią i herbem Wazów, Àankowana przez SáawĊ i ChwaáĊ. Po stronie lewej Apollo
na rydwanie, po prawej alegoria zwyciĊstwa (Atena z Nike) w otoczeniu jeĔców. Dookoáa na bordiurze herby ziem polskich. PoniĪej tekst w jĊzyku áaciĔskim, poĞwiĊcony wyprawie moskiewskiej. Pod
herbem dedykacja rytownika dla Zygmunta III Wazy. Autorem gra¿ki byá rzymski rytownik i wydawca
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161. Tablica genealogiczna wáadców Polski. N. Gueudeville. I poáowa XVIII w.

162. Wiktoria moskiewska. Ryt. Giacomo Lauro. 1611.
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163. JeĨdziec polski. Stefano della Bella.

164. Szlachcice polscy. Stefano della Bella. 1641.

Giacomo Lauro (czynny ok. 1584-1637), czĊsto pracujący na zamówienie polskiej klienteli, m.in. dla
kanclerza Jana Zamoyskiego i jego syna Tomasza, dla wojewody krakowskiego i ruskiego Stanisáawa
Lubomirskiego. Rycina zostaáa zamieszczona w „Antique Orbis splendor”, nastĊpnie doáączona do
dzieáa „Cosmogra¿a di Moscovia”. Niewielka zasklepiona dziurka na linii dolnego odcisku páyty bez
szkody dla kompozycji. Stan dobry.

163. [Rotmistrz Pieczowski] – JeĨdziec polski z buzdyganem (z cyklu „JeĨdĨcy
polscy”). Ryt. Stefano della Bella. 1648-1652 r.
2400,Akwaforta; tondo o Ğrednicy 17,5 (páyta 18,5 x 18,7; pl. 32,5 x 22,8)
Sygnowana na páycie: „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 (czĊĞü
z nich z przywilejem królewskim), zatytuáowanego „JeĨdĨcy polscy, wĊgierscy i czarnoskórzy”. Prace
ujĊte kompozycyjnie w koáa, naleĪą do najsáawniejszych i najlepszych dzieá della Belli. Ukazując
bogactwo typów, strojów, broni są niezwykle cennym Ĩródáem wiadomoĞci o Polakach XVII w. Cykl zostaá wykonany na podstawie rysunków autora, bĊdącego Ğwiadkiem wjazdu poselstwa Rzeczypospolitej
do ParyĪa w 1645 r., prowadzonego przez Krzysztofa OpaliĔskiego (tu na rycinie ukazany rotmistrz
Pieczowski, szlachcic z Cheámna, towarzyszący biskupowi Wacáawowi LeszczyĔskiemu). Stan dobry,
oprawiona w ramĊ 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 OssoliĔskiego 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 páycie: „Stef. della Bella fec.”; „Cum privil.”; „N. Langlois ex.” oraz numery 19 i 20.
Stefano della Bella (1610-1664) uznawany jest za jednego z najwiĊkszych europejskich gra¿ków
XVII w. Byá mistrzem techniki akwaforty, dziaáaá we Florencji, Rzymie oraz na dworze królewskim
w ParyĪu. W jego dorobku szczególne miejsce zajmują prace o tematyce polskiej, powstaáe pod
wpáywem wjazdu poselstwa Krzysztofa OpaliĔskiego do ParyĪa w 1645 r. oraz Jerzego OssoliĔskiego
do Rzymu w 1633 r. BĊdący Ğwiadkiem tych gáoĞnych w Europie wydarzeĔ artysta sporządziá szkice
rysunkowe, które póĨniej wykorzystywaá do tworzenia gra¿k. Oferowane ryciny pochodzą z cyklu
„Diversi Capricci”, záoĪonego z 24 akwafort, czĊĞciowo powstaáych wáaĞnie pod wraĪeniem wjazdu
OssoliĔskiego (stan IV/V). Gra¿ki zamontowane na jednej planszy, niewielki ubytek naroĪnika 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

PORTRETY. SCENY HISTORYCZNE. UBIORY

165. PamiĊtniki J. Ch. Paska. 1853.
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167. Z Īycia dawnej szlachty. Ryt. H. Redlich. 1882.

165. [Wojna z Moskwą] – „Rok 1661”. Ryt. J. N. Lewicki. 1853 r.

360,-

Akwaforta, akwatinta; 52 x 36,3 (pl. 60 x 42)
Plansza z dzieáa „Ilustracje do pamiĊtników Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana
Kazimierza, Michaáa Korybuta i Jana III”, wydanego w Poznaniu w latach 1850-1853 przez Jana
Konstantego ĩupaĔskiego (druk Drouarta w ParyĪu). Karta nr 17 – jedna z dwóch ostatnich, wykonanych w 1853 r. Nawiązuje do czasów zwyciĊskiej bitwy pod Kuliszkami niedaleko Poáocka,
gdzie wojska Jana Kazimierza i Stefana Czarneckiego rozbiáy wojska moskiewskie. Dzieáo Jana
Nepomucena Lewickiego (1802-1871), wybitnego gra¿ka emigracyjnego, które zapewniáo autorowi gáoĞne imiĊ w dziejach polskiej gra¿ki ilustracyjnej. Ilustracje oraz tekst stanowiące jednolitą kompozycjĊ
w caáoĞci opracowano metodą akwaforty. „Autor z caáym poĞwiĊceniem staraá siĊ przetáumaczyü tekst
siedemnastowieczny na plastykĊ. I dziĞ, szukając realiów do Paskowych czasów, moĪemy siĊgnąü do
kart Lewickiego” (Banach). Przedarcia marginesów (podklejone), zabrudzenia, stan dobry.
Lit.: Banach, Polska ksiąĪka ilustrowana, s. 432, poz. 423

166. [ZwyciĊstwo 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 wspiĊtym koniu,
z szablą w prawej rĊce, na tle nieba i rozlegáego widoku pola bitwy. PoniĪej 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), malarzowi i gra¿kowi holenderskiemu. Pochodzi z dzieáa J. P. Valckeniera „Das Verwirrte Europa. Oder
Politische und Historische Beschreibung”, wydanego w Amsterdamie w latach 1677-1683. Gra¿ka
Luykena stanowi pomniejszoną i zredukowaną kopiĊ „Glory¿kacji Sobieskiego na tle bitwy chocimskiej”
autorstwa Romeyna de Hooghe. Kilka przedarü 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 Īycia szlachty] – „PrzyjĊcie do konwiktu”. Ryt. H. Redlich wg obrazu J. MaszyĔskiego. 1882 r.
800,-
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Miedzioryt; 46,5 x 36,5 (w Ğwietle oprawy)
Scena przyjĊcia máodego szlachcica do szkoáy prowadzonej przez cystersów. Gra¿ka stanowiáa premiĊ
dla czáonków Towarzystwa ZachĊty Sztuk PiĊknych w Królestwie Polskim za rok 1882. Powstaáa wedáug
wczesnego obrazu Juliana MaszyĔskiego (1847-1901), popularnego malarza warszawskiego, czáonka
i aktywnego dziaáacza TZSP. Malarz, ilustrator, rysownik, jeden z ulubionych uczniów W. Gersona,
nastĊpnie wyksztaácony w Akademii monachijskiej, szczególnie chĊtnie malowaá sceny z Īycia szlachty
z róĪnych epok. Obraz „PrzyjĊcie do konwiktu”, powstaáy w 1879 r. (obecnie w zbiorach Muzeum
Narodowego w Warszawie), naleĪaá do jednego z ulubionych przez warszawską publicznoĞü. Rytowaá
Henryk Redlich (1838-1884), uwaĪany za czoáowego polskiego gra¿ka reprodukcyjnego, cenionego za umiejĊtnoĞü przeáoĪenia na jĊzyk gra¿ki walorów malarskich. Stan dobry, oprawiony w ramĊ.
Lit.: J. WierciĔska, Towarzystwo ZachĊty Sztuk PiĊknych w Warszawie, Wrocáaw 1968, s. 192.

168. [Alegoria pierwszego rozbioru Polski] – Koáacz królewski. Ryt. J. E. Nilson.
Ok. 1773 r.
1200,Miedzioryt; 29 x 19,3 (pl. 30,3 x 20,4)
Sáynna gra¿ka w alegoryczny sposób przedstawiająca I rozbiór Polski. Król Stanisáaw August Poniatowski oraz monarchowie paĔstw rozbiorowych (Katarzyna II, Józef II i Fryderyk II), wskazujący na
mapĊ Polski. KompozycjĊ uzupeánia unosząca siĊ ponad wáadcami Fama, dmąca w trąby. Rycina
sygnowana na páycie: „J. E. Nilson fec. et excud. A.V.” Autorem pierwotnej koncepcji byá Francuz
Jean Michel Moreau (1741-1814). Jego gra¿ka, zapowiadana w prasie francuskiej w lutym 1773 r.,
z powodu zarekwirowania przez cenzurĊ i zniszczenia páyty, ukazaáa siĊ w bardzo niewielkiej liczbie
egzemplarzy. DziĊki swej sugestywnoĞci zyskaáa jednak duĪą popularnoĞü i byáa wielokrotnie kopiowana przez róĪnych artystów – jeszcze w koĔcu XVIII w. oraz przez caáy wiek XIX, stanowiąc wyraz
zainteresowania Europy sprawami Polski. Oferowana rycina zostaáa wykonana (z jedynie niewielkimi
zmianami) i wydana w Augsburgu przez Johannesa Esaiasa Nilsona (1721-1788), niemieckiego miniaturzystĊ, 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 napoleoĔska] – KsiąĪĊ Józef pod Raszynem. Malowaá S. Haykowski.
1937 r.
1200,Akwarela, tusz, papier; 16 x 26,5 cm
Sygnowana: „St. Haykowski 37”. Stanisáaw Haykowski (1902-1943), urodzony w Mohylewie Podolskim,
uczyá siĊ w warszawskim gimnazjum M. Rycháowskiego (póĨniejszym liceum im. T. Reytana). W latach
I wojny Ğwiatowej walczyá w szeregach I Puáku Uáanów Krechowieckich i VI Puáku Strzelców Konnych.
Po 1922 r. studiowaá w PaĔstwowej Szkole Przemysáowej we Lwowie. Malarz batalista w okresie
miĊdzywojennym wspóápracowaá z czasopismami wojskowymi, byá autorem opracowania gra¿cznego m.in. „KsiĊgi Jazdy Polskiej”. Zamordowany przez Niemców za dziaáalnoĞü konspiracyjną
w AK. Ilustracja przygotowana do teki „Mundury wojska polskiego 1700-1937”, z tekstem Wáadysáawa
Dziewanowskiego, przygotowywanej do wydania w 1939 r., nieukoĔczonej z powodu wybuchu wojny. Tablica XIX z opisem na maszynie poniĪej kompozycji (akwarela naklejona na wiĊkszy karton,
18 x 29 cm w Ğwietle oprawy). PieczĊü kolekcjonerska architekta warszawskiego Kazimierza Sulikowskiego, stan dobry. Oprawiona w ramĊ 32,5 x 45 cm.
(Patrz tablica XII)

170. [Epoka napoleoĔska] – Legia NadwiĞlaĔska i artyleria KsiĊstwa Warszawskiego.
Malowaá S. Haykowski. 1937 r.
800,Akwarela, tusz, papier; 20,5 x 30 cm (w Ğwietle oprawy)
Sygnowana: „St. Haykowski 37” oraz „St. H.”. Ilustracja przygotowana do teki „Mundury wojska
polskiego 1700-1937” Wáadysáawa Dziewanowskiego. Tablica XXII z opisem na maszynie poniĪej
kompozycji (grenadier i saper Legii NadwiĞlaĔskiej; o¿cer artylerii konnej; kanonier artylerii pieszej).
PieczĊü kolekcjonerska architekta warszawskiego Kazimierza Sulikowskiego, stan dobry. Oprawiona
w ramĊ 36 x 46 cm.

171. [Epoka napoleoĔska] – „Mon mari les aime singulièrement! ... les Lanciers!” (Mój
mąĪ bardzo ich kocha!... SzwoleĪerów!). N. T. Charlet. 1827 r.
300,Litogra¿a; 16 x 18 (pl. 24 x 31,5)
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171. Podboje sercowe szwoleĪerów. Lit. N. T. Charlet. 1827.

ĩartobliwa scena odnosząca siĊ do sukcesów sercowych szwoleĪerów – dama Àirtująca z Īoánierzem
w obecnoĞci zazdrosnego mĊĪa. Autorem gra¿ki jest Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845), rysownik,
litograf i malarz francuski, znany gáównie dziĊki scenom batalistycznym oraz cyklom poĞwiĊconym
umundurowaniu. Odbita przez Jeana-François Villaina, wydana przez braci Gihaut. Charakterystyczne
plamki, poza tym stan dobry.

POWSTANIE LISTOPADOWE
172. [Powstanie listopadowe] – „WnĊtrza zbrojowni warszawskiej” (trzy ryciny). Ryt.
F. K. Dietrich. 1829 r.
900,Trzy akwatinty z akwafortą; Ğr. o wym. 21,5 x 30,5 (pl. 38 x 50)
Seria trzech rycin z przedstawieniami warszawskiego Arsenaáu z okresu tuĪ przed wybuchem powstania listopadowego (do kompletu brakuje karty tytuáowej oraz widoku zewnĊtrznego Arsenaáu). Gra¿ki
ukazują: 1. SalĊ Jazdy (na parterze); 2. SalĊ ĝrodkową (na piĊtrze, gdzie záoĪono mundur polski cara
Aleksandra I); 3. SalĊ Piechoty (takĪe na piĊtrze); wszystkie ryciny opatrzone opisem po polsku i francusku oraz sygnowane. Rytowaá Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779-1847), gra¿k pochodzący z Niemiec,
od 1819 r. pracujący w Polsce. Jako pierwszy na naszych ziemiach tworzyá akwatinty. Szczególnie
czĊsto wspóápracowaá z Janem Feliksem Piwarskim (1794-1859), wydawcą oferowanego zespoáu
i autorem rysunków, na podstawie których wykonano ryciny. WnĊtrza zbrojowni, urządzone na wzór
wiedeĔski, gromadziáy takĪe broĔ i pamiątki historyczne (m.in. lance szwadronu Jana Kozietulskiego,
bohatera spod Somosierry). Komendantem Arsenaáu byá Ignacy Ledóchowski, puákownik artylerii Królestwa Polskiego (uwieczniony w postaci jednonogiego o¿cera wchodzącego do Sali ĝrodkowej). Wobec
zniszczeĔ podczas kolejnych wojen, widoki Arsenaáu mają dziĞ duĪą wartoĞü dokumentalną. Ryciny
stanowią duĪą rzadkoĞü, gdyĪ nakáad zostaá skon¿skowany i zniszczony na rozkaz cenzury
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173. Bitwa pod Grochowem. Ryt. G. B. Wunder. Po 1830.
w 1832 r., a ich posiadanie i rozpowszechnianie byáo zakazane i groziáo zsyáką. Odbitki póĨniejsze.
Po konserwacji (przedarcia podklejone, ubytek naroĪnika planszy III fachowo uzupeániony), 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.
360,Staloryt rĊcznie kolorowany akwarelą; 19 x 25 (pl. 21 x 27,5)
Powstanie listopadowe znalazáo szczególne odzwierciedlenie w Zachodniej Europie w aktywnoĞci
Fryderyka Campego (1777-1846), przedsiĊbiorcy i reformatora ksiĊgarstwa, wydawcy rozlicznych
popularnych serii albumowych, przewaĪnie o tematyce historycznej. Autorem wiĊkszoĞci rycin o tej
tematyce byá Georg Benedikt Wunder (1786-1858), na staáe związany z wydawnictwem. Stan dobry.
Mocny kolor.

174. [Obrona Warszawy] – „Die Erstürmung von Warschau den 7t September 1831”.
Ryt. G. B. Wunder. Po 1830 r.
300,Staloryt rĊcznie kolorowany akwarelą; 15,2 x 22,9 (pl. 19,7 x 25,1)
Rycina opublikowana przez wydawnictwo Friedricha Campego, najprawdopodobniej dzieáo Georga
Benedikta Wundera. Drobne zaplamienia, niewielkie przedarcia bez straty dla kompozycji, plansza
zdublowana bibuáką japoĔską.
(Patrz tablica XII)

175. [Matka Polka broniąca dzieci przed porwaniem do Rosji] – „Die Polnischen
Mutter Heldenmuth bei Abführung ihrer Kinder nach Russland”. Ryt. G. B. Wunder.
Po 1830 r.
300,Staloryt rĊcznie kolorowany akwarelą; 14,8 x 22,4 (pl. 20,4 x 25,5)
Rycina znana takĪe pod tytuáem „Bohaterska postawa matki Polki podczas uprowadzenia jej dzieci
do Rosji”, opublikowana przez wydawnictwo Friedricha Campego, najprawdopodobniej dzieáo Georga
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175. Porywanie polskich dzieci przez Moskali. Ryt. G. B. Wunder. Po 1830.
Benedikta Wundera. Dwa przedarcia podklejone bibuáką japoĔską, niewielkie zaplamienia, poza tym
stan dobry. Mocny kolor.
Lit.: Katalog zbiorów Ludwika Gocla, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 1987, t. 2, poz. 539

176. [Tuáacz polski] – „Le Refugié Polonais”. H. Bellangé. 1831 r.

300,-

Litogra¿a; 37,5 x 28 (caáa plansza)
WieĞniak zapraszający do swego domu inwalidĊ w polskim mundurze, otoczonego przez wiwatujący
táum. PoniĪej tytuá oraz wiersz o zdradzonym wygnaĔcu, w jĊzyku francuskim, podpisany „Beranger”
– Pierre Jean de Beranger (1780-1857), poeta francuski, autor licznych, popularnych piosenek, sáawiących rewolucjĊ i Napoleona. Gra¿ka sygnowana na kamieniu – autorem sceny jest malarz i gra¿k
francuski Joseph-Louis-Hippolyte Bellangé (1800-1866), znany jako doskonaáy ilustrator, a takĪe malarz scen z epoki napoleoĔskiej; praca wydana w ParyĪu 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. Raffet. Ok. 1831 r.
300,Litogra¿a; 23,8 x 33,5 (caáa plansza)
Scena w wiejskiej gospodzie – weterani i máodzi Īoánierze francuscy wznoszący toast za zmartwychwstanie Polski. PoniĪej tytuá oraz sygnatury. Autorem sceny jest malarz i gra¿k francuski Auguste Denis
Marie Raႇet (1804-1860), bardzo popularny dziĊki ilustracjom o tematyce napoleoĔskiej. 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 polską
kawaleriĊ pod Komarowem dnia 31 sierpnia 1920”. Wg J. Kossaka. Ok.
1938 r.
500,-
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178. Polska kawaleria pod Komarowem. Wg J. Kossaka. 1938.

Artystyczny druk barwny; 43 x 66 (w Ğwietle oprawy)
Reprodukcja Ğrodkowej czĊĞci tryptyku Jerzego Kossaka (1886-1955), malarza batalisty ze sáynnego
rodu Kossaków (wnuka Juliusza, syna Wojciecha), namalowanego w 1938 r. (obecnie zaginionego).
PoniĪej kompozycji tekst: „Dziewiąty puák uáanów pod dowództwem majora Stefana DembiĔskiego
wspiera szarĪą 2 puák szwoleĪerów walczący z ogromną przewagą bolszewickiej jazdy, na póánoc od
Woli ĝniatyckiej”. Obraz ukazuje najwiĊkszą, a zarazem ostatnią bitwĊ kawaleryjską XX w. Stan
dobry, oprawiony w ramĊ (drobne ubytki záoceĔ).

179. [Wojna 1920 roku] – „Cud nad Wisáą 1920 r.”. Wg J. Kossaka. Ok. 1930 r.

500,-

Artystyczny druk barwny; 47 x 63 (w Ğwietle oprawy)
Reprodukcja peánego treĞci religijnych i patriotycznych obrazu Jerzego Kossaka (1886-1955), malarza
batalisty ze sáynnego rodu Kossaków. Obraz, uwaĪany za jeden z najciekawszych w jego dorobku,
namalowany w 10 rocznicĊ bitwy w 1930 r., ukazuje w alegoryczny sposób BitwĊ Warszawską (jako
walkĊ siá niebiaĔskich i piekielnych). Ponad walczącymi unosi siĊ Matka Boska, wysyáająca ku ziemi
oddziaáy husarii. WĞród walczących sportretowany ksiądz Ignacy Skorupka, a takĪe skaut i máoda
dziewczyna w mundurze. W oddali Marszaáek Józef Piásudski na czele konnego oddziaáu. Stan dobry,
oprawiony w ramĊ (drobne ubytki záoceĔ).

180. [ĝwiĊto Kawalerii Polskiej w Krakowie] – „ĝwiĊto Kawalerii Polskiej” Wg W. Kossaka. Ok. 1934 r.
500,Druk artystyczny barwny; 38 x 74 (w Ğwietle oprawy)
Artystyczna reprodukcja obrazu jednego z najsáynniejszych polskich malarzy batalistów – Wojciecha Kossaka, przedstawiająca obchody ĞwiĊta Kawalerii Polskiej, które odbyáy siĊ w Krakowie
w 1933 r., dla uczczenia 250. rocznicy Wiktorii WiedeĔskiej. Po prawej stronie trybuny: Prezydenta Rzeczypospolitej, dostojników paĔstwowych, korpusu dyplomatycznego oraz nieco niĪej
trybuna Marszaáka Piásudskiego, odbierającego de¿ladĊ. Ponad caáoĞcią góruje Kopiec KoĞciuszki. Malarz zamieĞciá na páótnie dedykacjĊ: „Miastu mojemu pracĊ tĊ poĞwiĊcam Wojciech Kossak 1934” (obraz obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie). Stan dobry, oprawiony
w ramĊ 54 x 90 cm.
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181. J. Amman. ĝląska narzeczona. 1577.
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182. J. Amman. Cyganka. 1577.

UBIORY
181. [ĝląska narzeczona] – „Sponsa in Silesia quando in templum ire solet”.
H. Weigel. 1577 r.
400,Drzeworyt kolorowany rĊcznie; 29,8 x 19,8 (caáa plansza)
Panna máoda ze ĝląska, w stroju z poáowy XVI w. Gra¿ka pochodzi ze sáynnego dzieáa „Habitus praeciuorum populorum...”, wydanego w 1577 r. przez Hansa Weigla (1549-1578) w Norymberdze. Ryciny
wykonaá Jost Amman (1539-1591), malarz i gra¿k szwajcarski, od 1560 r. pracujący w Norymberdze.
Artysta zasáynąá dziĊki licznym drzeworytom ilustrującym ówczesne publikacje (w tym m.in. poĞwiĊcone
strojom kobiecym) oraz pracom ukazującym waĪne wydarzenia historyczne. Po konserwacji, stan dobry.

182. [Cyganka] – „Zingara vulgo dicta”. H. Weigel. 1577 r.

400,-

Drzeworyt kolorowany rĊcznie; 29 x 19,8 (caáa plansza)
Kobieta z dzieckiem na rĊku, ukazana w caáej postaci, w tunice i z bukáakiem na wodĊ przewieszonym
przez ramiĊ. Plansza z wydanego w 1577 r. w Norymberdze dzieáa „Habitus praecipuorum populorum”
(patrz poz. poprzednia). Drobne przedarcie marginesu (podklejone), stan dobry.

183. [Dziewczyna z KamieĔca Podolskiego] – „Une Fille Polonoise de Snanietz”.
F. Smith. III üwierü XVIII w.
360,Miedzioryt; 27,5 x 20,5 (pl. 39,5 x 27,5)
Dziewczyna z okolic KamieĔca Podolskiego, ze ĩwaĔca – wsi nad Dniestrem, na terenie obecnej
Ukrainy, niegdyĞ kresowej twierdzy na pograniczu Rzeczypospolitej i Imperium OtomaĔskiego. W tle
miasteczko z wieĪami koĞcioáa oraz minaretami (widok fantastyczny). PoniĪej tytuá w jĊzyku wáoskim
i francuskim oraz sygnatury – rycina powstaáa wedáug szkicu z natury Francisa Smitha (zm. przed
1780), malarza angielskiego dziaáającego w latach 60. XVIII w., który odbyá podróĪ do Lewantu.
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Pochodzi z serii „Raccolta di 120 stampe...”, wydanej przez Teodoro Viero (1740-1819) w Wenecji,
poĞwiĊconej 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 rĊcznie kolorowana; 18,5 x 25 (pl. 30,5 x 43,8)
Rycina ukazująca taĔczących wieĞniaków, sygnowana poniĪej na páycie. Rysowaá i rytowaá John
August Atkinson (1775-1830), angielski malarz, gra¿k i wydawca, który w latach 1784-1801 odbyá
podróĪ po Rosji. Po powrocie do Londynu wydaá tekĊ z tekstem Johna Walkera, zawierającą 100 tablic
z ilustracjami powstaáymi podczas podróĪy 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. Początek XX w.

460,-

Litogra¿a barwna; 34 x 86 cm
Przedstawienie wáoĞcian z Krakowskiego w odĞwiĊtnych strojach, uczestniczących w procesji BoĪego
Ciaáa. Autorem kompozycji jest Gustaw Pillati (1874-1931), malarz, rysownik i pedagog, pochodzący
ze znanej artystycznej rodziny. Artysta malowaá gáównie pejzaĪe oraz typy ludowe. Gra¿ka odbita
w warszawskim zakáadzie Bolesáawa Wierzbickiego (dziaáającym w latach 1897-1944 – pierwszym
w Królestwie Polskim zakáadzie fotochemigra¿cznym, po 1918 r. zajmującym czoáowe miejsce w drukarstwie polskim). Praca wydana przez Dom Wydawniczy A. Chlebowski w Warszawie. Kilka niewielkich
plamek, marginesy wzmocnione bibuáką japoĔską. Stan dobry.

186. [Stroje ludowe] – Górny ĝląsk. G. Pillati. Początek XX w.

460,-

Litogra¿a barwna; 33,5 x 81 cm
Przedstawienie wáoĞcian z Górnego ĝląska w odĞwiĊtnych strojach, zmierzających do koĞcioáa. Dekoracyjna gra¿ka powstaáa wedáug pracy Gustawa Pillatiego (1874-1931), malarza i rysownika. Litografowaá
Feliks Walkiewicz, gra¿k pracujący w Warszawie na początku XX w. Odbita w Drukarni i Zakáadzie
Litogra¿cznym Jana Cotty. Praca wydana przez Dom Wydawniczy A. Chlebowski „ĝwit” w Warszawie.
Drobne uszkodzenia krawĊdzi bez szkody dla kompozycji, równomierne zaĪóácenie papieru, marginesy
wzmocnione bibuáką japoĔską. Stan dobry.
(Patrz tablica XII)
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187. Bartáomiejczyk Edmund (1885-1950) – „Kozy w Kazimierzu nad Wisáą”. Ok.
1931 r.
600,Drzeworyt; 12 x 7,3 (13,5 x 8,5 w Ğwietle oprawy)
Sygnowany oáówkiem: „E. Bartáomiejczyk” oraz monogramem na klocku. Charakterystyczne dla
Kazimierza Dolnego drewniane domy, ukazane w drzeworycie Edmunda Bartáomiejczyka. Motywy
z Kazimierza czĊsto pojawiaáy siĊ w twórczoĞci artystów okresu miĊdzywojennego, takĪe w gra¿kach
Bartáomiejczyka, który chĊtnie powracaá do tego urokliwego nadwiĞlaĔskiego miasta. Praca wystawiona na Salonie Gra¿ki w 1931 r. Oprawiony w ramkĊ 22 x 16 cm, na odwrocie naklejone wycinki
z przedwojennej prasy dotyczące gra¿ka („Artysta o Ğwiatowej sáawie”). Papier równomiernie poĪóákáy, stan dobry.

188. Chagall Marc (1887-1985) – Zakochani.

1200,-

Litogra¿a; 34 x 24 (38,5 x 27,5 w Ğwietle oprawy)
PoniĪej kompozycji nakáad oáówkiem: 534/750; suchy táok: „Marc Chagall” oraz drugi suchy táok. Marc
Chagall, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli École de Paris, a jednoczeĞnie jeden z najoryginalniejszych artystów, budujących wáasny, odrealniony Ğwiat, silnie związany z tradycyjną kulturą
Īydowską. Stan dobry, oprawiony w ramĊ.

189. Chodowiecki Daniel (1726-1801) – JeĨdĨcy 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 páycie: „DCh”; „D. Chodowiecki”; trzecia, najmniejsza niesygnowana. Daniel Chodowiecki, gra¿k, jeden z najwybitniejszych artystów XVIII w., urodzony i wychowany w GdaĔsku, od
1743 r. mieszkający w Berlinie, gdzie odniósá sukces dziĊki ilustracjom do ksiąĪek i niezwykle popularnym ówczeĞnie kalendarzom. Trzy maáe ryciny odbite na jednej planszy, bĊdące przeróbką gra¿ki
ilustrującej sztukĊ „Wielki Roland”. Drobne plamki, poza tym stan dobry.
Lit.: E. àomnicka-ĩakowska, Ryciny Daniela Chodowieckiego, Warszawa 2010, s. 335, poz. 418, ilustr.

190. Duda-Gracz Jerzy (1941-2004) – „Máoteczku bij” (z cyklu „Judaica”).
1964 r.
1400,Linoryt; 14,5 x 10,5 (18,5 x 11,5 w Ğwietle oprawy)
Sygnowany piórem: „Judaica / Máoteczku bij / 13/20 linoryt Duda G. 1964”. Gra¿ka z cyklu „Judaica”,
powstaáego w latach 1964-1965, jeszcze w czasie studiów artysty na Wydziale Gra¿ki ¿lii krakowskiej
Akademii Sztuk PiĊknych w Katowicach. Jerzy Duda Gracz zajmowaá siĊ malarstwem, rysunkiem,
scenogra¿ą oraz pracą pedagogiczną. Po uzyskaniu dyplomu w 1968 r. pracowaá na swej macierzystej uczelni, nastĊpnie wykáadaá na Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie oraz Uniwersytecie
ĝląskim w Katowicach. Znany i ceniony, wiele wystawiaá (m.in. na Biennale w Wenecji w 1984 r.),
a jego prace znajdują siĊ w kolekcjach najwaĪniejszych polskich muzeów. Gra¿ka to ilustracja do
Īydowskiej piosenki „Máoteczku bij” (PieĞĔ szewca). Stan dobry, oprawiony w ramĊ 32,5 x 22,5 cm
(drobne uszkodzenia ramki).
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187. E. Bartáomiejczyk. Kazimierz nad Wisáą.

188. M. Chagall. Zakochani.

191. JasiĔski Feliks Stanisáaw (1862-1901) – „La bête à bon Dieu” (BoĪa krówka).
1884 r.
1200,Akwaforta z akwatintą na pergaminie; 24,5 x 17 (pl. 40 x 28)
Odbitka luksusowa na pergaminie, sygnowana oáówkiem: „Félix JasiĔski”. Wczesna praca Feliksa
Stanisáawa JasiĔskiego, jednego z najdoskonalszych gra¿ków odtwórczych w Europie. Syn powstaĔca
1863 r., osiadá na staáe w ParyĪu w 1882 r. Cieszyá siĊ miĊdzynarodową sáawą i uznaniem, otrzymując
m.in. záoty medal na wystawie wszechĞwiatowej. Na zamówienie tygodnika „L’Art” przygotowaá prezentowaną gra¿kĊ wedáug obrazu z 1881 r. pĊdzla cenionego malarza belgijskiego Alfreda Stevensa
(1823-1906). Stan dobry.
Lit.: L. Wellisz, Félix-Stanislas JasiĔski graveur, Paris 1934, s. 71, poz. 4

192. JasiĔski Feliks Stanisáaw (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 Stanisáawa JasiĔskiego, jednego z najdoskonalszych gra¿ków odtwórczych w Europie.
Wobec zmierzchu gra¿ki odtwórczej, artysta w latach 90. XIX w. zacząá podejmowaü próby tworzenia gra¿ki autorskiej w archaicznej wówczas technice drzeworytu langowego, nawiązując m.in. do
twórczoĞci nabistów, a zwáaszcza jego przyjaciela Felixa Vallottona; do grupy tej naleĪy oferowana
praca (niesygnowana). Odbitki z klocków JasiĔskiego wykonywaá ok. 1906-1907 r. wielki kolekcjoner
i znawca twórczoĞci JasiĔskiego Leopold Wellisz. Stan dobry.
Lit.: L. Wellisz, Félix-Stanislas JasiĔski graveur, sa vie et son oeuvre, ParyĪ 1934, s. 140, poz. B 13

193. JasiĔski Feliks Stanisáaw (1862-1901) – „Sur le chemin” (Na drodze). 18991900 r.
500,Drzeworyt na báĊkitnym papierze; 15,2 x 29,7 (pl. 22 x 34,7)
Widok z Ballancourt, miejscowoĞci, do której artysta przeniósá siĊ z ParyĪa w 1893 r. Klocek powstaá
w latach 1899-1900, odbitka z 1908 r., wykonana na zlecenie Leopolda Wellisza (z niedokoĔczonego
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190. J. Duda-Gracz. Máoteczku bij. 1964.
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191. F. S. JasiĔski. Odbitka na pergaminie. 1884.

przez artystĊ klocka, zwáaszcza w czĊĞci prawej). Klocki drzeworytnicze oraz páyty naleĪące do JasiĔskiego przejąá po jego Ğmierci Leopold Wellisz (1882-1972), prawnik i przedsiĊbiorca, a takĪe wielki
miáoĞnik i kolekcjoner gra¿ki. NastĊpnie kilkakrotnie, na róĪnych, starannie dobieranych papierach,
zlecaá wykonywanie odbitek (m.in. w 1908 r. oraz w 1931 r., podczas prac nad monogra¿ą twórczoĞci
artysty). Klocki te zaginĊáy podczas wojny w 1939 r. Klocek do oferowanego drzeworytu zostaá w 1929 r.
dokoĔczony na polecenie Wellisza przez gra¿ka Onufrego Kieresant-WiĞniewskiego. Stan dobry.
Lit.: MiáoĞnicy gra¿ki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2006
[red. A. Grochala, E. Frąckowiak], s. 284, VIII. 6 stan I B

194. Kisling MojĪesz (1891-1953) – Akt kobiecy.

2400,-

Litogra¿a; 49,5 x 58,5 (caáa plansza)
Sygnowana na kamieniu „Kisling” oraz numer odbitki „44/100”. Gra¿ka wybitnego artysty MojĪesza
Kislinga, urodzonego w Polsce, wyksztaáconego w krakowskiej ASP. Od 1911 r. Kisling mieszkaá we
Francji, gdzie byá jednym z gáównych reprezentantów École de Paris. Stan dobry.

– Barworyt Janiny Konarskiej –
195. Konarska Janina (1900-1975) – WioĞlarstwo (Regaty). 1928 r.

1400,-

Drzeworyt barwny; 30 x 23 (w Ğwietle oprawy)
Sygnowany oáówkiem: „1928 Janina Konarska”. Jedna z najwaĪniejszych gra¿k artystki, pochodząca
z cyklu sportowego. Janina Konarska, Īona poety Antoniego Sáonimskiego, uczennica Wáadysáawa
Skoczylasa, wspóázaáoĪycielka i czáonkini Stowarzyszenia Polskich Artystów Gra¿ków „Ryt”. W okresie
miĊdzywojennym tworzyáa przede wszystkim barwne drzeworyty, w których osiągnĊáa doskonaáoĞü.
W 1925 r. otrzymaáa Grand Prix na ĝwiatowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w ParyĪu, w 1937 r.
ponownie Grand Prix na MiĊdzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki. Po wojnie zajĊáa siĊ przede
wszystkim ilustracją ksiąĪkową. Stan dobry, oprawiony w ramĊ 40 x 32 cm. Bardzo rzadkie.
Lit.: WieloĞü w jednoĞci. Drzeworyt polski po 1900 roku, s. 79, poz. 118
(Patrz tablica XIV)
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196. J. Mehoႇer. Hymen. 1913.

199. S. MroĪewski. SzarĪa pod Rokitną. 1936.

– Páyta gra¿czna Józefa Mehoႇera –
196. Mehoႇer Józef (1869-1946) – „Hymen” (páyta oraz odbitka). 1913 r.

4000,-

Páyta miedziana o wym. 32 x 23,5; gra¿ka: sucha igáa, akwaforta na papierze Īeberkowym; 31,5 x
23,5 (pl. 42 x 31)
Páyta do máodopolskiej gra¿ki „Hymen” (PieĞĔ weselna) oraz póĨniejsza odbitka. Józef Mehoႇer,
malarz, rysownik, gra¿k, witraĪysta, uczeĔ Wáadysáawa àuszczkiewicza i Jana Matejki, czáonek zaáoĪyciel Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli symbolizmu
i Máodej Polski. Gra¿ką zainteresowaá siĊ pod wpáywem swego przyjaciela, malarza krakowskiego
Jana Stanisáawskiego. WiĊkszoĞü prac gra¿cznych Mehoႇera pochodzi z lat 1902-1912. Tematem
jego prac byáy portrety, pejzaĪe (czĊsto symboliczne) oraz motywy z wáasnych obrazów. Stan páyty
dobry, zabrudzenia marginesów gra¿ki, Ğlad skáadania poĞrodku. RzadkoĞü.
(Patrz tablica XVI)

197. Mehoႇer 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 Mehoႇer 1903”. Litogra¿a bĊdąca kartą tytuáową „Sztuki polskiej” –
wydawnictwa wychodzącego u Altenberga we Lwowie, pod kierunkiem Feliksa JasieĔskiego i Adama
Cybulskiego. Autorem projektu jest Józef Mehoႇer, czoáowy przedstawiciel sztuki Máodej Polski. Stan
dobry.

198. Modigliani Amedeo (1884-1920) – Akt leĪącej kobiety.

1500,-

Litogra¿a barwna; 27 x 42 (30 x 44 w Ğwietle oprawy)
PoniĪej kompozycji sygnatura („Modigliani”) oraz oáówkiem nakáad („470/495”), suchy táok. Charakterystyczna dla malarza, wydáuĪona, uproszczona postaü kobieca, dzieáo Amedeo Modiglianiego, wáoskiego malarza, rysownika i rzeĨbiarza, związanego ze Ğrodowiskiem École de Paris. Stan dobry,
oprawiona w ramĊ.
(Patrz tablica XVI)

199. MroĪewski Stefan (1894-1975) – „SzarĪa pod Rokitną”. 1936 r.
Drzeworyt na bibuáce; 25,5 x 29,2 (pl. 27,8 x 30,8)

1000,-

GRAFIKA ARTYSTYCZNA

97

201. R. OlbiĔski. Harfa. 2002.

Sygnowany oáówkiem: „SzarĪa pod Rokitną”; „Stef. MroĪewski Londyn 1936” oraz monogramem na
klocku. Stefan MroĪewski, wielka postaü wĞród polskich drzeworytników okresu miĊdzywojennego,
uczeĔ Wá. Skoczylasa, czáonek ZPAG i Rytu. Przed 1939 r. mieszkaá i tworzyá w ParyĪu, Londynie
i Amsterdamie. Oferowana gra¿ka, z cyklu „Historia Polski”, ukazuje sáynną szarĪĊ uáanów 2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich pod dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza
na pozycje Rosjan w dniu 13 czerwca 1915 r. Po konserwacji, stan dobry.

200. MroĪewski Stefan (1894-1975) – Piásudski na áoĪu Ğmierci. 1935 r.

750,-

Drzeworyt na japoĔskim papierze; 8,6 x 11,6 (pl. 15,5 x 18)
Sygnowany oáówkiem: „Stef. MroĪewski Londyn 1935” oraz na klocku charakterystycznym monogramem wiązanym. Gra¿ka z 1935 r., kiedy artysta osiedliá siĊ w Londynie. Wspóápracowaá tam z licznymi
wydawnictwami i prasą, publikując m.in. portrety znanych osobistoĞci, a takĪe wiele wystawiaá. Stan
dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. Pietrzak, Czarodziej rylca, s. 92, poz. 153

201. OlbiĔski Rafaá (ur. 1943) – Harfa. 2002 r.

1200,-

Litogra¿a barwna; 66 x 46 (pl. 79,5 x 59)
Sygnowana oáówkiem: „OlbiĔski”; numerowana „2/350”. Autorem pracy jest Rafaá OlbiĔski, uznawany
za jednego z najwybitniejszych polskich wspóáczesnych malarzy i gra¿ków. Jego metaforyczne i poetyckie obrazy zdobyáy uznanie na caáym Ğwiecie. Artysta tworzyá od 1981 r. na emigracji, od 1985 r.
byá wykáadowcą Szkoáy Sztuk PiĊknych w Nowym Jorku. Stan dobry.

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

Sygnowana oáówkiem: „Pankiewicz”. Józef Pankiewicz, malarz, gra¿k, pedagog, uczeĔ W. Gersona,
od 1906 r. wykáadowca ASP w Krakowie. Przez wiele lat mieszkaá i pracowaá we Francji, od 1924 r. byá
kierownikiem paryskiej ¿lii krakowskiej Akademii. Jego twórczoĞü i dziaáalnoĞü pedagogiczna wywaráy
duĪy wpáyw na rozwój sztuki gra¿cznej na ziemiach polskich. Gra¿ka ukazuje skwer na paryskiej
wyspie Cité, kompozycja rysowana na páytce wprost z natury (odwrócona). Na marginesie pieczątka
wydawcy – oferowana gra¿ka pochodzi z teki „Quatorze eaux-fortes”, wydanej w ParyĪu w 1905 r.
Stan dobry.
Lit.: Józef Pankiewicz – ĩycie i dzieáo. ArtyĞcie w 140 rocznicĊ urodzin. Katalog wystawy Muzeum
Narodowego w Warszawie. 2006, s. 301, 309, poz. 43, 58, ilustr.

203. PáoĔski Michaá (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 nastĊpnie ponownie w 1805 r. w ParyĪu. Michaá PáoĔski, uczeĔ Jana Piotra Norblina, jest jednym
z najciekawszych polskich gra¿ków, kontynuujących tradycje rembrandtowskie. Wizerunek starszej
kobiety czytającej ksiąĪkĊ, nazywany portretem matki Rembrandta, w rzeczywistoĞci powstaá wedáug
obrazu holenderskiego malarza Gerarda Dou (1613-1675). Stan dobry.

204. Rassalski Stefan (1910-1972) – „Miasteczko” (Kazimierz nad Wisáą).
1959 r. (?)
900,Drzeworyt; 28,5 x 28,5 (pl. 30,5 x 29,5)
Sygnowany oáówkiem: „Rassalski” oraz datowany (1959 r.?). Widok kazimierskiego rynku, z charakterystyczną studnią, w oddali fara oraz wzgórze z ruinami zamku. Stefan Rassalski, gra¿k, malarz,
publicysta i krytyk sztuki. Drzeworyt zacząá uprawiaü w 1932 r., jeszcze podczas studiów w Lublinie,
pod silnym wpáywem twórczoĞci Kulisiewicza i Skoczylasa. Gra¿ka naklejona na karton starej oprawy,
stan dobry.

205. Rosensohn Lennart (1918-1994) – Grupa ĩydów.

440,-

Akwatinta barwna; 19,7 x 24,5 (pl. 32,5 x 34,5)
Sygnowana oáówkiem: „Rosensohn” oraz „8/100”. Gra¿ka szwedzkiego artysty Īydowskiego pochodzenia – Lennarta Rosensohna, urodzonego i pracującego w Malmö. Malarz i gra¿k tworzyá dzieáa
o tematyce Īydowskiej, silnie osadzone w tradycji, nawiązujące do twórczoĞci Marca Chagalla. Byá
czáonkiem licznych grup artystycznych, wiele wystawiaá, wielokrotnie nagradzany, jego prace znajdują
siĊ w zbiorach muzeów m.in. w: Sztokholmie, Helsingborgu, Landskronie i Malmö. Stan dobry. Rzadkie
na polskim rynku.
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204. S. Rassalski. Kazimierz nad Wisáą. 1959.
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205. L. Rosensohn. Grupa ĩydów.

206. Rózga Leszek (1924-2015) – „Impromptu – Matce mojej”. 1975 r.

500,-

Akwaforta barwna; 32 x 25,3 (pl. 38 x 29,2)
Sygnowana oáówkiem: „Impromptu – Matce mojej / akwaforta barwna / Leszek Rózga XI/imp. 1975”
oraz „é. a.” (próbna odbitka autorska). Sygnowana na páycie monogramem artysty. Leszek Rózga,
malarz, gra¿k, rysownik, profesor áódzkiej PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Sztuk PiĊknych, kierownik Katedry Gra¿ki Warsztatowej. Swoje prace prezentowaá na 170 wystawach indywidualnych, byá laureatem
wielu nagród i wyróĪnieĔ. Przedarcie marginesu (podklejone), poza tym stan dobry.

207. Skoczylas Wáadysáaw (1883-1934) – „Spichlerze w Kazimierzu”. 1929 r. 1200,Drzeworyt; 23 x 32,5 (25 x 34 w Ğwietle oprawy)
Niesygnowane dzieáo jednego z najwybitniejszych gra¿ków polskich Wáadysáawa Skoczylasa, twórcy polskiej szkoáy drzeworytu, utalentowanego malarza, pedagoga, czáonka grupy Formistów Polskich, wspóázaáoĪyciela „Rytmu” i „Rytu”. Papier jednolicie poĪóákáy, stan dobry, oprawiony w ramĊ
39 x 48 cm (drobne uszkodzenia ramy).
Lit.: M. Sitkowska, Wáadysáaw Skoczylas. Warszawa 2015, s. 239, poz. 156, ilustr.
(Patrz tablica XIV)

208. Skoczylas Wáadysáaw (1883-1934) – „Miasteczko na górze” (z rybakiem).
1929 r.
2400,Drzeworyt; 23 x 32,5 (pl. 32 x 42)
Sygnowany oáówkiem: „W. Skoczylas”. Fantastyczny pejzaĪ z motywem sandomierskiego ratusza.
Praca Wáadysáawa Skoczylasa, gra¿ka, malarza, pedagoga, organizatora Īycia artystycznego, czynnego w Warszawie, czoáowego reprezentanta drzeworytnictwa warsztatowego w latach 20. Drobne
zabrudzenia szerokich marginesów, stan dobry.
Lit.: M. Sitkowska, Wáadysáaw 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 (caáa plansza)
Sygnowana dáugopisem: „Vasarely”; „20/200”; suchy táok wydawcy (Editeur Denise René – francuska marszandka, nazywana papieĪem abstrakcji, zaprzyjaĨniona z Vasarelym i innymi czoáowymi
artystami awangardowymi). Victor Vasarely, artysta pochodzenia wĊgierskiego, pracujący we Francji,
czoáowy przedstawiciel abstrakcji geometrycznej, prekursor op-artu. Artysta sformuáowaá szereg manifestów artystycznych, w których rozwijaá koncepcjĊ sztuki kinetycznej (stwarzającej wraĪenie ruchu).
Stan bardzo dobry.
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207. W. Skoczylas. Miasteczko z motywem sandomierskiego ratusza. 1929.

210. Visscher Claes Janszoon (zw. Piscatorem) (1587-1652) – Wniebowstąpienie
Chrystusa. Poáowa XVII w.
2000,Miedzioryt; 40,5 x 51,5 (pl. 44 x 54)
Sygnowany na páycie: „C. I. Visscher Excudit”; „Diepenbeeck Inven.”. Scena z Nowego Testamentu,
ukazująca wstąpienie do nieba zmartwychwstaáego Chrystusa na Górze Oliwnej koáo Jerozolimy.
Claes Janszoon Visscher (zw. Piscatorem), znany i páodny rytownik, rysownik i wydawca, dziaáający
w Amsterdamie. O¿cyna Visschera wydaáa kilka ilustrowanych Biblii, z których najbardziej efektowne
zawieraáy duĪe ryciny formatu folio. Páyty przygotowane przez cenionych artystów niderlandzkich tamtej
epoki, byáy nastĊpnie wykorzystywane wielokrotnie aĪ do II poáowy XVII w. Rycina pochodzi z „The
Holy Bible”, wydanej w Oksfordzie w 1686 r. Powstaáa wedáug dzieáa Abrahama van Diepenbeecka
(1596-1675), Àamandzkiego malarza, rysownika i gra¿ka, pracującego w Antwerpii w sáynnej o¿cynie
Plantina, ucznia i naĞladowcy Rubensa i van Dycka. ĝlad skáadania poĞrodku (niewielkie pĊkniĊcie
pap.), drobne uszkodzenie powierzchni gra¿ki, poza tym stan dobry.

211. Visscher Claes Janszoon (zw. Piscatorem) (1587-1652) – ĝwiĊty Paweá na
Malcie. Poáowa XVII w.
2000,Miedzioryt; 41 x 52 (pl. 44 x 54,5)
Sygnowany na páycie: „Nic: Visscher excud.”; „Theodorus Barnardi inventor”. Scena z Dziejów Apostolskich, ukazująca ĞwiĊtego Pawáa na Malcie. Po stronie prawej gra¿ki przedstawiony okrĊt wiozący
uwiĊzionego apostoáa do Rzymu (statek cudownie ocalaáy podczas burzy). Po stronie lewej widoczny
ĞwiĊty Paweá siedzący wraz z rozbitkami przy ognisku, ciskający w ogieĔ ĪmijĊ (wg legendy od tego
wydarzenia wĊĪe na Malcie przestaáy byü jadowite). ĝwiĊty Paweá uznawany jest za najwaĪniejszego
maltaĔskiego ĞwiĊtego, który przyniósá na wyspĊ chrzeĞcijaĔstwo. Wydawcami gra¿ki są Claes Janszoon Visscher (zw. Piscatorem) oraz jego syn, Nicolaes Visscher I, rytownicy i wydawcy, dziaáający
w Amsterdamie. Rycina pochodzi z „The Holy Bible”, wydanej w Oksfordzie w 1686 r. Powstaáa
wedáug dzieáa Dircka Barendsza (1534-1592), holenderskiego malarza, urodzonego w Amsterdamie,
pracującego w Rzymie, Wenecji (w warsztacie Tycjana) oraz Amsterdamie. Barendsz wykorzystaá
wczeĞniejszą kompozycjĊ Harmena Jansza Mullera (ok. 1539-1617), amsterdamskiego rytownika
i wydawcy. ĝlad skáadania poĞrodku, stan dobry.
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209. V. Vaserely. Kompozycja kinetyczna.

211. C. Janszoon Visscher. ĝwiĊty Paweá na Malcie. Poáowa XVII w.
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– Wczesna praca Leona Wyczóákowskiego –
212. Wyczóákowski Leon (1852-1936) – Krakowianka w chuĞcie. 1908 r.

5000,-

MiĊkki werniks; 32,5 x 24,8 (pl. 40 x 30)
Wczesna, mistrzowska praca jednego z najlepszych polskich gra¿ków, Leona Wyczóákowskiego. Gra¿ką
zainteresowaá siĊ ok. 1900 r., juĪ jako dojrzaáy malarz, profesor ASP w Krakowie. Pierwsze próby podjąá
za namową kolekcjonera Feliksa JasieĔskiego, korzystaá takĪe ze wskazówek Ignacego àopieĔskiego.
Prowadziá nieustanne eksperymenty w dziedzinie technik gra¿cznych, mistrzostwo osiągając przede
wszystkim w litogra¿i. Technika miĊkkiego werniksu pozwalaáa artyĞcie na tworzenie zbliĪonych do
rysunku portretów, m.in. máodych góralek, Hucuáów, ukraiĔskich rybaków. Do grupy tej naleĪy takĪe
oferowana gra¿ka, znana równieĪ pod tytuáem „Popiersie krakowskiej dziewczyny” (byü moĪe Marysia z BieĔczyc, obecnie dzielnicy Krakowa). Niewielki ubytek pap. lewego marginesu, Ğlady zalania,
przedarcia i ubytki pap. uzupeánione masą pap. Bardzo rzadkie.
Lit.: I. Kossowska, Narodziny polskiej gra¿ki artystycznej, Kraków 2000, s. 217, poz. 319
(Patrz tablica XV)

213. Wyczóákowski Leon (1852-1936) – Dachy Starego Miasta w Warszawie.
1915 r.
6500,Litogra¿a; 51,5 x 64,5 (caáa plansza)
Sygnowana oáówkiem: „L. Wyczóá.”. Gra¿ka ukazująca dachy kamienic po stronie Dekerta na Rynku
Starego Miasta w Warszawie. Pochodzi z teki „Stara Warszawa”, wydanej w 1915 r., záoĪonej z 8
litogra¿i z widokami Warszawy czasów I wojny Ğwiatowej. Szczególnie wiele miejsca artysta poĞwiĊciá
w niej dachom staromiejskim, które widziaá ze swojej facjatki. Wyczóákowski znalazá siĊ wówczas
w Warszawie, „uwiĊziony” z powodu wojny. Gra¿ka naklejona na plecy starej oprawy, uszkodzony
prawy dolny naroĪnik, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: GroĔska, s. 298, poz. 625; Muszanka, s. 43, ilustr. 20; Warszawa w starych albumach, s. 77,
poz. 344, ilustr.
(Patrz tablica XV)

214. Wyczóákowski Leon (1852-1936) – KoĞcióá Mariacki w Krakowie od strony
absydy. 1924 r.
4000,Litogra¿a; 30,5 x 38 (pl. 32,5 x 40)
Sygnowana oáówkiem: „L. Wyczóá1924” oraz „Kreda”. Praca jednego z najwybitniejszych polskich
gra¿ków i malarzy, profesora ASP w Krakowie i Warszawie, pochodząca z póĨniejszego okresu jego
twórczoĞci. Malowniczy widok krakowskiego koĞcioáa Mariackiego na tle szerokiej panoramy miasta
– jeden z ulubionych motywów mistrza. Nieznaczne zabrudzenie górnego marginesu, stan dobry.
Lit.: D. Muszanka, Litogra¿a Leona Wyczóákowskiego, Wrocáaw 1958, s. 61

---------------------------------215. [ĩaglowiec] – „Das Englische Admiral-Schiႇ.” Ch. Weigel. 1719 r.

2400,-

Miedzioryt kolorowany w epoce; 32 x 40 (pl. 35 x 44)
Rycina z przedstawieniem angielskiego okrĊtu wojennego pod peánymi Īaglami, z armatami gotowymi
do strzaáu. Pochodzi z: „Historischer Zeitungs-Atlas”, wydanego w Norymberdze w 1719 r. Christoph
Weigel (1654-1725), miedziorytnik i wydawca dziaáający w Norymberdze. Stan bardzo dobry.

216. [Masoneria] – „Les Free-Massons”. B. Picart. II üwierü XVIII w.

300,-

Miedzioryt; 33,2 x 42,2 (pl. 42,5 x 54)
Karta z dzieáa „Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde”, poĞwiĊconego
zwyczajom i praktykom religijnym róĪnych cywilizacji. Byáo to opus vitae Bernarda Picarta (16731733), wybitnego francuskiego rytownika, który podczas wizyty w Londynie przygotowaá jedyną
ilustracjĊ odnoszącą siĊ do rodzącej siĊ dopiero masonerii. Na tablicy ukazano portret Richarda
Steele’a (1672-1729), jednego z ojców brytyjskiego oĞwiecenia oraz 129 odznak lóĪ angielskich,
a takĪe ceremoniĊ masoĔską. Rycina sygnowana na páycie, jest dzieáem Louisa Fabrice’a Dubourga
(1693-1775), malarza i gra¿ka holenderskiego. Atlasowe skáadanie, drobne uszkodzenia i zabrudzenia
krawĊdzi, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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214. L. Wyczóákowski. KoĞcióá Mariacki w Krakowie. 1924.

215. Ch. Weigel. ĩaglowiec. 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
caáym Ğwiecie pianisty i kompozytora, mĊĪa stanu, premiera i ministra spraw zagranicznych, wielkiego
orĊdownika spraw polskich w czasie I i II wojny Ğwiatowej. Szkic datowany 18 lutego 1905 r., jest
studium do portretu Paderewskiego, obecnie w zbiorach muzeum w Bajonnie. Dzieáo Leona Bonnata
(1833-1922), malarza francuskiego, niezwykle popularnego w II poáowie XIX w. dziĊki portretom sáynnych osób (m.in. Wiktora Hugo, Ludwika Pasteura, H. A. Taine’a). Artysta wyksztaácony w Madrycie
i ParyĪu (uczeĔ L. Cognieta), byá czáonkiem i profesorem tamtejszej Akademii. Portret olejny Paderewskiego (78 x 58 cm), namalowany w 1905 r., wystawiony zostaá na Salonie w 1907 r. Stan dobry,
oprawiony w ramkĊ 18,5 x 15,5 cm. Bardzo rzadka pamiątka związana z wielkim Polakiem, dzieáo
cenionego francuskiego malarza.
(Patrz tablica XIII)

218. [Brandt Józef – naĞladownictwo] – Przerwa w podróĪy. Koniec XIX w.

800,-

Olej na páótnie; 31 x 22,5 cm
Sygnowany: „Józef Brandt” (sygnatura pod werniksem, umieszczona podczas malowania obrazu).
Trzech odpoczywających szlachciców polskich na tle pejzaĪu. Obraz jest naĞladownictwem z epoki
dzieá wybitnego malarza Józefa Brandta (1841-1915), przywódcy polskiej kolonii artystycznej w Monachium. Bardzo wysoko ceniony juĪ przez wspóáczesnych, odnosiá sukcesy nie tylko artystyczne,
ale takĪe ¿nansowe. Cieszyá siĊ uznaniem publicznoĞci i krytyków, w 1892 r. otrzymaá szlachectwo
Królestwa Bawarii. Powierzchnia obrazu pofalowana, liczne spĊkania, drobne wykruszenia warstwy
malarskiej. Oprawiony w ramĊ z epoki 40 x 31 cm.

219. Flisak Jerzy (1930-2008) – „Wesoáego Alleluja”.

440,-

Rysunek (tusz, papier); 30 x 24 cm
Sygnowany tuszem, charakterystycznym monogramem wiązanym: „JF”. Autorem pracy jest Jerzy
Flisak, rysownik, autor plakatów i scenogra¿i. Absolwent Wydziaáu Architektury Politechniki Warszawskiej, uznanie zyskaá dziĊki charakterystycznym ilustracjom ksiąĪek 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 Ğwietle oprawy)
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218. J. Brandt – naĞladowca. Koniec XIX w.
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219. J. Flisak. Wesoáego Alleluja.

Sygnowana: „F. Hayder 69”. Fryderyk Antoni Hayder, malarz i gra¿k, wyksztaácony w krakowskiej
ASP pod kierunkiem J. Mehoႇera, X. Dunikowskiego i J. Wojnarskiego. Od 1935 r. mieszkaá i tworzyá
w Warszawie, gdzie wiĊkszoĞü jego dorobku spáonĊáa podczas Powstania Warszawskiego. Po 1945 r.
pracowaá jako kustosz w Muzeum w Gliwicach. Artysta zajmowaá siĊ malarstwem monumentalnym,
witraĪownictwem, ilustratorstwem, projektowaniem mebli i wnĊtrz, gra¿ką uĪytkową i artystyczną. Stan
dobry, oprawiona w ramĊ.
(Patrz tablica XIV)

– Rysunek Tadeusza Kantora –
221. Kantor Tadeusz (1915-1990) – „Czáowiek-pakunek. Wariant 1”. 1963 r.

8000,-

Rysunek (brązowy Àamaster, bibuáa); 28,5 x 20 cm (w Ğwietle oprawy)
Sygnowany: „T. Kantor. 1963”. Tadeusz Kantor, malarz, reĪyser i scenograf teatralny, teoretyk sztuki,
pedagog. W latach 1934-1939 studiowaá na ASP w Krakowie. W czasie okupacji stworzyá w Krakowie
eksperymentalny teatr, którego kontynuacją byá powstaáy w 1956 r. Cricot 2. Po wojnie wspóátworzyá
GrupĊ Máodych Plastyków, a w 1957 r. GrupĊ Krakowską. Byá jedną z najwaĪniejszych postaci Īycia
artystycznego w Krakowie. Jego twórczoĞü przebiegaáa dwutorowo – malowaá, tworzyá asamblaĪe oraz
happeningi; drugą dziedziną jego wypowiedzi artystycznej byá teatr. Stan dobry, oprawiony w ramĊ
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 páótnie naklejonym na tekturĊ; 24 x 36 cm (w Ğwietle oprawy)
Sygnowany: „L. Kunka”. Lech Kunka, malarz, uczeĔ Wáadysáawa StrzemiĔskiego, pracownik naukowy
PWSSP (obecnie ASP). Studiowaá równieĪ w ParyĪu w pracowni Fernanda Légera. Zajmowaá siĊ
malarstwem, rysunkiem, scenogra¿ą i kostiumologią (pracowaá m.in. przy realizacji ¿lmu „O dwóch
takich, co ukradli ksiĊĪyc”). Tworzyá początkowo pod wpáywem swego mistrza, Wáadysáawa StrzemiĔskiego, kompozycje unistyczne, byá jedną z gáównych postaci áódzkiej awangardy. Stan dobry,
oprawiony w ramĊ 33 x 44,5 cm.
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222. L. Kunka. Martwa natura z kwiatami.

223. OleszczyĔski Antoni (1794-1879) – Gáowa máodego mĊĪczyzny (wg Leonarda
da Vinci). 1853 r.
500,Rysunek (oáówek, 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 OleszczyĔskiego, dziaáającego na emigracji znakomitego
rytownika i kolekcjonera. Artysta przez caáe Īycie gromadziá, w celach dokumentacji i wykorzystania
w dalszej twórczoĞci, prace innych artystów, wycinki z gazet, rysunki, listy, fotogra¿e. Oferowany rysunek starannie opisany w jĊzyku francuskim (o postaci genialnego Leonarda da Vinci), na ozdobnym
kartonie. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

224. Skoczylas Wáadysáaw (1883-1934) – Wawel od ulicy Kanoniczej. Okres miĊdzywojenny.
900,Rysunek (oáówek, papier); 21,7 x 18 cm
Niesygnowany rysunek przedstawiający Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie, na pierwszym
planie kamienice ulicy Kanoniczej. Praca Wáadysáawa Skoczylasa, wybitnego gra¿ka, malarza, pedagoga i organizatora Īycia artystycznego, czoáowego reprezentanta drzeworytnictwa warsztatowego.
Marginesy dorobione, stan dobry.

225. Uniechowski Antoni (1903-1976) – PaĔska przejaĪdĪka.

1500,-

Tusz, akwarela, papier; 21 x 34 cm
Scenka z dawnej Rzeczypospolitej – dwaj szlachcice konno wizytujący wáoĞci w czasie Īniw, w oddali
widoczna charakterystyczna bryáa paáacu z dwuspadowym dachem i naroĪnymi wieĪami alkierzowymi.
Autorem pracy jest Antoni Uniechowski, wybitny polski rysownik, autor doskonaáych rysunków z przeszáoĞci Polski. Przez wiele lat wspóápracowaá z „Przekrojem”, projektowaá plakaty, scenogra¿e, ale
przede wszystkim ilustrowaá klasyczne dzieáa literatury polskiej i Ğwiatowej. Papier lekko pofaádowany,
na odwrocie zapiski edytorskie (zapewne rysunek przygotowany dla „Przekroju”), poza tym stan dobry.

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

1600,-

RYSUNKI. AKWARELE. MALARSTWO
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225. A. Uniechowski. PaĔska przejaĪdĪka. Akwarela.

226. A. Uniechowski. Stara Warszawa. Rysunek.

Sygnowany tuszem charakterystycznym monogramem: „AU”. Peáen wdziĊku i uroku rysunek wielkiego mistrza Antoniego Uniechowskiego – widok warszawskiej ulicy XIX w., z charakterystycznym
sáupem ogáoszeniowym (oraz panną sáuĪącą ochlapaną przez doroĪkĊ). Rysunek na odwrocie papieru
milimetrowego, papier lekko poĪóákáy, stan dobry.
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WIEK XIX
227. CegliĔski Julian. Matuszkiewicz Alfons. Album widoków i okolic Warszawy.
Rysowane i litografowane z natury przez... Warszawa b.r. [1860]. WáasnoĞü 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 najwaĪniejszych albumów widoków XIX-wiecznej Warszawy. Album otwiera panorama Warszawy od strony rogatek praskich. Inne widoki przedstawiają m.in.: Zamek
(z fontanną otaczającą KolumnĊ Zygmunta), panoramĊ Pragi od Nowego Zjazdu (z parostatkiem na
WiĞle), àazienki, Wilanów, Krakowskie PrzedmieĞcie, nieistniejący Dwór GoĞcinny za ĩelazną Bramą,
dworzec kolei Īelaznych. Wszystkie litogra¿e (Ğr. 10 x 18 cm), opatrzone tytuáem w jĊzyku polskim
i francuskim oraz sygnowane na kamieniu; tytuá na okáadce oraz na litografowanej karcie tytuáowej
takĪe po polsku i francusku. Rysowaá z natury Alfons Matuszkiewicz (ok. 1822-1878), warszawski
malarz, litograf i fotograf. Litografowaá Julian CegliĔski (1827-1910), malarz i gra¿k, uczeĔ Piwarskiego. Odbito w zakáadzie Adolfa Pecqa, najwaĪniejszej obok M. Fajansa ¿rmie litogra¿cznej, przejĊtej
nastĊpnie przez A. Dzwonkowskiego. Na karcie tytuáowej oraz na 3 kartach stempel kolekcji Jana
Sas-Zubrzyckiego. Na okáadce oraz karcie tytuáowej dopiski piórem, zabrudzenia atramentem (bez
uszczerbku dla gra¿k), zaplamienia. Rzadkie.
Lit.: A. Banach, Polska ksiąĪka 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 akwatintą, kolorowane rĊcznie przez autora), folio, opr.
wspóácz. skóra.
8000,Cykl 28 rycin wydanych w czasie powstanie listopadowego, powstaáych wedáug rysunków Jana Feliksa
Piwarskiego (1794-1859), Ğwiadka wydarzeĔ, dedykowany przez autora „w dowód uznania” generaáowi
Janowi Skrzyneckiemu. Autorem rycin jest Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779-1847), gra¿k pochodzenia
niemieckiego, od 1819 r. związany z Polską. Przez wiele lat prowadziá w Warszawie wraz z synem sztycharniĊ, której prace wyróĪniaáy siĊ wysokim poziomem artystycznym. Jako jedyny w Polsce uprawiaá
wówczas technikĊ akwatinty. Caáy cykl obejmowaá 30 rycin, które Dietrich wáasnorĊcznie kolorowaá
z pomocą syna, póĨniej takĪe sztycharza. Album oprawiony wspóáczeĞnie w skórĊ z bogatymi táocz.
i záoc. na licu i grzbiecie. Brak 2 rycin przedstawiających artyleriĊ Gwardii Narodowej oraz artyleriĊ
waáową. Kilka rycin przyciĊtych do brzegów páyty, wiĊkszoĞü z szerokimi marginesami. Stan caáoĞci
bardzo dobry. Tylko niewielka czĊĞü egzemplarzy cyklu byáa kolorowana. Nawet niewielkie zespoáy
rycin stanowią dziĞ rzadkoĞü antykwaryczną.
Lit.: H. Widacka, Dietrichowie rytownicy warszawscy, Warszawa 1989, s. 162-163.
(Patrz tablica XVII)
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229. W. Gerson. Widoki Warszawy (20 litogra¿i barwnych). 1852.

229. [Gerson Wojciech]. Widoki Warszawy. Rys. z natury Gerson et Lerue. R. 1852.
Warszawa 1852. Nakáadem Juljusza Schmidta, tabl. ryc. 20 (litogra¿e barwne),
16,5 x 22 cm, opr. z epoki pásk, zachowane lico opr. wyd. brosz. z widokiem
Warszawy.
12 000,Kompletny album widoków Warszawy, zawierający 20 litogra¿i barwnych wykonanych wedáug
rysunków Wojciecha Gersona (1831-1901) i Adama Lerue (1825-1863). Litografowali: Jean Jacottet
i Charles Rivière w zakáadzie Alfreda Leona Lemerciera w ParyĪu. Zawiera nastĊpujące widoki: Targ za
ĩelazną Bramą, KoĞcióá Ewangelicki, Bank Polski, Stacja kolei Īelaznej, Widok Zamku Królewskiego,
KoĞcióá XX Karmelitów, KoĞcióá XX Reformatów, KoĞcióá XX Bernardynów, KoĞcióá Ğw. Aleksandra,
Saski Plac, Katedra Trójcy ĝw., Widok Rynku Starego Miasta, Widok Rynku Nowego Miasta, Plac
przed Teatrem, KoĞcióá Ğw. Karola Boromeusza, KoĞcióá Ğw. KrzyĪa, Paáac w Wilanowie, àazienki
Królewskie, Obserwatorium Astronomiczne, Paáac w Królikarni. Zabrudzenia páótna 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. àoski Józef. Jan Sobieski. Jego rodzina, towarzysze broni i wspóáczesne zabytki. Dzieáo ozdobione 50 rycinami. Warszawa 1883. Drukiem Józefa Ungra,
s. 136, tabl. ryc. 48 (drzeworyty, winno byü 50), 45 cm, opr. z epoki, pásk z táocz.
i záoc.
1800,Imponujący album wydany dla uczczenia dwusetnej rocznicy zwyciĊstwa Jana Sobieskiego pod Wiedniem. Jedno z piĊkniejszych wydawnictw ilustrowanych lat 1870-1890, ksiąĪka wyróĪniająca siĊ nakáadem pracy, wartoĞcią dokumentalną i estetyczną (Banach s. 317). Dzieáo ozdobiono drzeworytami
m.in.: A. Regulskiego, J. Sty¿ego i A. Zajkowskiego na podstawie obrazów olejnych znajdujących
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230. J. àoski. Jan Sobieski. 1883.

231. J. U. Niemcewicz. ĝpiewy historyczne. 1836.

siĊ w najbogatszych zbiorach polskich. Poza portretami i pamiątkami po Janie III, pokazano m.in.
zamki i paáace związane z osobą króla (Olesko, Podhorce, ĩóákiew, Wilanów), a takĪe plan batalii
pod Wiedniem, scenĊ bitewną i zdobyte trofea. Przed k. tyt. portret konny króla wykonany przez J. Sty¿ego na podstawie sztychu Karola de la Haye. Na koĔcu kilka portretów mniej znanych uczestników
wypraw Sobieskiego, nigdy wczeĞniej niesztychowanych (J. àąckiego, J. GorzeĔskiego, Z. Zbierzchowskiego i in.). Oprawa: pásk z táoczeniami i záoceniami, na licach táoczona dekoracyjna bordiura
(pieczątka introligatora z Odessy). Zachowane oká. broszurowe. Nieaktualne ekslibrisy i pieczątki
wáasnoĞciowe. Przetarcia i niewielkie ubytki grzbietu i rogów opr., rdzawe plamki. Stan ogólny dobry.
Lit.: A. Banach, Polska ksiąĪka ilustrowana, poz. 790.

– „ĝpiewy 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 (ParyĪ) 1836. Firmin Didot et al., s. XXVI,
27-266, 33, [1], tabl. ryc. 36 (litogra¿e), 33 cm, opr. wspóácz., pásk.
3600,WstĊp i komentarz historyczny opracowaá Charles Forster. Wielka, piĊknie ilustrowana francuska edycja
„ĝpiewów historycznych” Juliana Ursyna Niemcewicza (1757-1841), poety, powieĞciopisarza, dziaáacza
spoáecznego i niepodlegáoĞciowego. „ĝpiewy historyczne” byáy najgáoĞniejszym dzieáem autora, jak
równieĪ jedną z najpopularniejszych polskich ksiąĪek XIX w. Powstaáy na zamówienie Towarzystwa
Przyjacióá Nauk. W poetyckich pieĞniach Niemcewicz przedstawiá w sposób wyidealizowany najwaĪniejsze momenty i postaci z historii Polski (przede wszystkim wáadców). We francuskiej edycji znalazáy
siĊ poetyckie przekáady i utwory parafrazujące poszczególne pieĞni polskiego oryginaáu, autorstwa
wybitnych francuskich twórców okresu, m.in. A. Dumasa ojca. Ozdobą dzieáa jest 36 litografowanych
ilustracji wykonanych wg prac m.in.: Wáadysáawa OleszczyĔskiego (1807-1866), polskiego rzeĨbiarza,
medaliera i gra¿ka; Sebastiana Norblina (1796-1884), syna Jana Piotra. Wydanie drugie (pierwsze
ukazaáo siĊ w 1833 r.), w którym usuniĊto nazwisko Niemcewicza z karty tytuáowej! Wspóáczesna
oprawa artystyczna wykonana w introligatorni Librarium (sygnowana nalepką): brązowy pásk, z táocz.
i zdobieniami na grzbiecie. Na licach i wyklejkach pap. marm. ZaĪóácenia papieru, Ğlad zalania górnego
marginesu kilkudziesiĊciu kart, na kilkunastu kartach ubytek pap. (uzupeániony), poza tym stan dobry.
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232. J. F. Piwarski. Kram malowniczy.
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234. L. Gottlieb. Legiony Polskie. 1936.

232. Piwarski Jan Feliks. Kram malowniczy warszawski czyli obrazy miejscowe
z ubiegáych czasów obejmujące typy ludowe warszawskie i postronne... Warszawa
1855-1859. Okáadka (litogra¿a), karta tyt. (litogra¿a), tablic ryc. 20 (winno byü 24,
19 litogra¿i tonowanych, 1 miedzioryt), 50 cm, opr. wspóácz. pásk.
12 000,Jedno z najwaĪniejszych dzieá w dorobku Jana Feliksa Piwarskiego (1794-1859), gra¿ka, malarza,
pedagoga. Artysta peániá obowiązki kustosza Gabinetu Rycin przy Uniwersytecie Warszawskim; naleĪaá do pionierów techniki litogra¿i w Polsce, osiągając w tej technice doskonaáoĞü wysoko cenioną
przez wspóáczesnych. Za jego najlepsze prace uwaĪa siĊ dwa albumy: „Album cynkogra¿czno-rysunkowe warszawskie” z 1841 r. oraz prezentowany „Kram malowniczy”, stanowiące do dziĞ cenne
Ĩródáo do ikonogra¿i Warszawy poáowy XIX w. Album zawiera sceny z Īycia codziennego miasta
oraz charakterystyczne typy jego mieszkaĔców. Szczególne miejsce w tej galerii zajmują ĩydzi –
rzemieĞlnicy, handlarze, antykwariusze. Na okáadce ukazany malowniczy „Dawny Pociejów” (okolice
ratusza i ul. Senatorskiej, gdzie mieĞciá siĊ „caáy handel Īydowski”). Litogra¿e odbite w Cynkogra¿i
Banku Polskiego, zakáadzie M. Fajansa, A. Pecqa, A. F. Dietricha oraz w Berlinie. Wszystkie prace
sygnowane na kamieniu oraz suchym táokiem 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. CzermaĔski Zdzisáaw. Józef Piásudski w 13 planszach. Warszawa 1935. Wydawnictwo J. Przeworskiego, k. [2], tabl. ilustr. 13, 67 cm, opr. wyd. karton.
900,Teka poĞwiĊcona Īyciu Marszaáka Józefa Piásudskiego, zawierająca prace autorstwa popularnego
w okresie miĊdzywojennym rysownika i karykaturzysty Zdzisáawa CzermaĔskiego (1901-1970), Īoánierza Legionów, ucznia K. Sichulskiego i F. Legéra w ParyĪu. Zawiera: Szkic portretowy (1935); Pasjans
(1931); Na Wawelu (1928); W okopach (1914); Sulejówek (1925); W ParyĪu (1921); Z Beliniakami
(1915); 19 Marca. Laurka; Pierwszy Marszaáek Polski (1921); Rewja (1934); Studjum portretowe
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(1928); W Alejach Ujazdowskich (1934); W Krakowie (1933). Plansze wykonane techniką foto-oႇsetową w Zakáadach Gra¿cznych Straszewiczów w Warszawie. Na pierwszej planszy faksymile wpisu
marszaáka Rydza-ĝmigáego. Rysunki CzermaĔskiego zaprezentowano po Ğmierci Piásudskiego na wystawie w Instytucie Propagandy Sztuki w Warszawie we wrzeĞniu 1935 r., pod protektoratem Edwarda
Rydza-ĝmigáego. Okáadka reperowana, stan plansz dobry.

234. [Gottlieb Leopold]. Legiony Polskie. 22 litogra¿e barwne Leopolda Gottlieba
Īoánierza I Brygady L.P. Wspomnienie: J. Kaden-Bandrowski Akademik Literatury.
Synteza twórczoĞci: Jan KleczyĔski. Warszawa 1936. Gáówna KsiĊgarnia Wojskowa, s. [6], 9, [2], tabl. ryc. 22 (litogra¿e barwne), folio, teka wyd. z warsztatu
B. ZjawiĔskiego, pásk z táocz. i záoconą tytulaturą.
12 000,Egzemplarz nr 17. Jeden z 50 wydanych na grubym papierze japoĔskim! Teka zawiera 22 litogra¿e barwne, sygnowane na kamieniu, Ğrednio o wym. 45 x 33 cm, wklejone wydawniczo w papierowe passe-partout: Wódz [Józef Piásudski], Szef – K. Sosnkowski, E. Rydz-ĝmigáy, L. Berbecki,
W. Belina-PraĪmowski, J. Haller, B. Roja, Na posterunku, Obserwatorzy, W peánym rynsztunku,
W marszu, Pionier, Raport, Ordynans konny, Na placówce, Maáy dobosz, Ostatni strzaá, W drodze
do okopu, Mandolinista, PoĪegnanie, ĝpij kolego w ciemnym grobie, Cmentarz bohaterów. Autorem
prac jest Leopold Gottlieb (1879-1934), malarz i gra¿k, w latach 1914-1918 sáuĪący w I Brygadzie
Legionów. Artysta studiowaá w krakowskiej ASP, nastĊpnie w Monachium. Od 1904 r. mieszkaá na
staáe w ParyĪu, stale utrzymując kontakt z krakowskim Ğrodowiskiem artystycznym. Poza malarstwem
zajmowaá siĊ takĪe litogra¿ą. W czasie sáuĪby w Legionach powstaáy jego najbardziej znane gra¿ki oraz
rysunki, stanowiące cenny dokument historyczny z walk tego okresu. Poza licznymi portretami, zarówno
dowódców, jak i zwykáych Īoánierzy, tworzyá takĪe szkice uwieczniające codziennie Īycie w okopach.
Teka Legionów ukazaáa siĊ po raz pierwszy w 1916 r. w Zurychu. Ponownie wydano ją 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 Marszaáka Piásudskiego, artykuá krytyka sztuki Jana KleczyĔskiego, a takĪe spis litogra¿i.
Oprawa wykonana w Zakáadach Introligatorskich Bolesáawa ZjawiĔskiego w Warszawie (na licu teki
záocony napis: „Legiony Polskie” oraz táoczony Orzeáek legionowy). Stan bardzo dobry. Rzadkie.
Lit.: M. GroĔska, Gra¿ka w ksiąĪce, tece i albumie, s. 230, poz. 221.
(Patrz tablica XVII)

235. Gumowski Jan Kanty. Kraków. Zeszyt 1. Kraków 1929. Odbito w Litogra¿i
Fr. ZieliĔskiego i Sp., tabl. ryc. 6 (litogra¿e barwne), 47 cm, opr. wyd. teka
karton.
900,Kompletna teka zawierająca 6 plansz z litogra¿ami barwnymi sygnowanymi na kamieniu, przedstawiającymi widoki najwaĪniejszych zabytków Krakowa: wieĪe Wawelu, katedra Ğw. Stanisáawa, koĞcióá
Mariacki, Brama FloriaĔska, Sukiennice, gáowa Chrystusa UkrzyĪowanego z koĞcioáa Mariackiego. Jan
Kanty Gumowski (1883-1946), malarz, gra¿k i rysownik, wyksztaácony w krakowskiej ASP, w ParyĪu,
Monachium i we Wáoszech. W czasie I wojny Ğwiatowej walczyá w I Brygadzie Legionów, po wojnie
związaá siĊ z Krakowem. Gáównym tematem jego twórczoĞci byáa architektura, od 1915 r. zacząá wydawaü teki poĞwiĊcone zabytkom Polski. Planowany drugi zeszyt nigdy siĊ nie ukazaá. Uszkodzenia
teki (po konserwacji), stan plansz dobry.
Lit.: M. GroĔska, Gra¿ka w ksiąĪce, tece i albumie, Wrocáaw 1994 r., poz. 228, s. 232

236. Kasprowicz Jan. Taniec zbójnicki. Cztery plansze, inicjaáy, zakoĔczenia i okáadkĊ
wykonaá w drzeworycie Wáadysáaw Skoczylas. Warszawa – Kraków 1929. Wyd.
J. Mortkowicza, s. [8], 32, [6], tabl. ryc. 4 (drzeworyty, w tym 2 rozkáadane),
inicjaáy i ¿naliki w drzeworycie, 31,5 cm, opr. wyd. brosz.
2400,Egzemplarz nr 29, táoczony na rĊcznie czerpanym papierze dąbrowickim, z puli 200 (wydano
áącznie w nakáadzie 1200 egzemplarzy). Poemat Jana Kasprowicza (1860-1926), jednego z czoáowych
poetów Máodej Polski, wielkiego miáoĞnika Tatr. PiĊkne typogra¿cznie dzieáo ozdobione czterema caáostronicowymi drzeworytami Wáadysáawa Skoczylasa, naleĪącymi do najsáynniejszych prac tego
artysty. Wáadysáaw Skoczylas (1863-1934), inicjator nowoczesnego drzeworytu w Polsce, zwolennik
sztuki narodowej. KsiąĪka zawiera nastĊpujące drzeworyty: W murowanej piwnicy (15 x 21 cm); Po-
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236. J. Kasprowicz. Taniec zbójnicki. 1929.

chód zbójników (21 x 28 cm); Scena miáosna (16,5 x 22,5 cm); Zbójnicy pod zamkiem (20,5 x 25 cm)
oraz piĊü duĪych inicjaáów (6 x 6 cm) i cztery zakoĔczenia (9,5 x 10,5 cm). Skáadki luzem. Niewielkie
zabrudzenia i uszkodzenia okáadek broszurowych, drobne plamki na kilku kartach, poza tym stan dobry.
Lit.: M. GroĔska, Gra¿ka w tece, ksiąĪce i albumie, poz. 505.
(Patrz tablica XVII)

237. Wilder Hieronim. Gra¿ka. Drzeworyt, miedzioryt, litogra¿a. Wskazówki dla bibliotekarzy i miáoĞników sztuki. 37 ilustracyj, z tych 2 oryg. drzeworyty J. HolewiĔskiego
i Wá. Skoczylasa oraz 2 autolitografje L. Wyczóákowskiego. Lwów 1922. KsiĊgarnia
Wydawnicza H. Altenberga, s. 87, tabl. ilustr. 37 (w tym 2 oryg. drzeworyty
i 2 litogra¿e), 28 cm, opr. wspóácz. pásk z táocz., zach. lico oká. wyd.
700,Pierwszy w literaturze polskiej podrĊcznik poĞwiĊcony technikom gra¿cznym, napisany przez Hieronima
Wildera (1876-1941), historyka sztuki i najwybitniejszego antykwariusza polskiego XX w. Do 1906 r.
Wilder pracowaá w Bibliotece KrasiĔskich jako kierownik dziaáu gra¿ki i rycin, w latach 1906-1932
prowadziá w Warszawie sáynny antykwariat, w którym zajmowaá siĊ przede wszystkim dziaáem rycin.
W pracy „Gra¿ka” omawia najwaĪniejsze techniki gra¿czne (m.in.: drzeworyt, drzeworyt japoĔski,
miedzioryt, staloryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, litogra¿a), wskazuje ich cechy i róĪnice. KaĪda
technika zilustrowana jest ryciną. WĞród ilustracji znajdują siĊ 2 autolitogra¿e Leona Wyczóákowskiego oraz 2 oryginalne drzeworyty Wáadysáawa Skoczylasa i Józefa HolewiĔskiego. Praca zawiera
takĪe bibliogra¿Ċ, polsko-francusko-niemiecko-angielski sáowniczek gra¿czny oraz wiele praktycznych
porad dotyczących kolekcjonowania gra¿ki. Oprawa w jasnobrązowy póáskórek, na grzbiecie táoczona
tytulatura oraz motywy geometryczno-kwiatowe, powtórzone równieĪ na skórze nachodzącej na lico
oprawy, na okáadzinach papier marmurkowy. Stan bardzo dobry.
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238. [Zakopane] – Sanatorium dla chorych piersiowych pod kierunkiem Dra K. Dáuskiego w Zakopanem [Sanatorium pour maladies de poitrine. Directeur Dr K. Dáuski
à Zakopane]. Kraków, 1914; 101 x 71 cm.
12 000,Plakat sygnowany „Foltz”, odbity w Artystycznej Litogra¿i Karola Kranikowskiego w Krakowie (zakáadzie
dziaáającym na przeáomie XIX i XX w., znanym z wydawnictw patriotycznych). Plakat projektu Piotra
Stachiewicza (1858-1938), malarza i ilustratora krakowskiego (ucznia Matejki), który zajmowaá siĊ
takĪe gra¿ką uĪytkową i plakatem (jego pierwszy plakat powstaá w 1894 r. na Powszechną WystawĊ
Krajową). Artysta zasáynąá dziĊki obrazom religijnym oraz ilustracjom do ksiąĪek, np. „Quo vadis”
i Trylogii Henryka Sienkiewicza. Plakat reklamujący sáynne sanatorium przeciwgruĨlicze w KoĞcielisku, otwarte w 1902 r. z inicjatywy Kazimierza Dáuskiego (1855-1930), lekarza, dziaáacza
niepodlegáoĞciowego, jednej z najwaĪniejszych postaci Zakopanego. BudowĊ sanatorium wspieraáa
Maria Skáodowska-Curie, szwagierka Dáuskiego. Na odwrocie pieczątka kolekcjonerska i zapisany odrĊcznie numer. ĝlad skáadania poĞrodku, nieznaczne uszkodzenia krawĊdzi oraz powierzchni plakatu,
poza tym stan dobry. Wersja francuska jednego z najwczeĞniejszych i najwaĪniejszych polskich
plakatów. Bardzo rzadkie.
Lit.: A. A. Szablowska, Plakat polski w Bibliotece Polskiej w ParyĪu, 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. ĩmuda – Kraków” – Alfred ĩmuda (1897-1966), malarz i gra¿k
krakowski, uczeĔ J. Mehoႇera, w latach miĊdzywojennych projektujący plakaty, a takĪe porcelanĊ
w ûmielowie. Plakat reklamujący konkurs skoków narciarskich w Krynicy, jeszcze na skoczni prowizorycznej, przed wybudowaniem najwiĊkszej w ówczesnej Polsce nowej skoczni. Po konserwacji
(zdublowany na páótnie), drobne ubytki pap. marginesów oraz przedarcia (podklejone). Rzadkie.
Lit.: Plakaty w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie, s. 260, ilustr.

240. [Wisáa] – Basen kąpielowy w WiĞle. Cieszyn, b.r. (po 1934); 63 x 46 cm. 5500,Litogra¿a barwna, niesygnowana, na dolnym marginesie: „Artyst. Zakáad Litogra¿czny H. Nowaka
Nast. w Cieszynie”. Nowoczesny w formie plakat reklamujący basen kąpielowy w WiĞle, zbudowany
w latach 1931-1935. Obok basenu z wieĪą do skoków w 1934 r. wzniesiono widoczną na plakacie
kawiarniĊ i szatniĊ dla hokeistów – budynki uznawane za jedne z najciekawszych realizacji polskiego modernizmu. Poza tymi obiektami w Parku Kąpielowym znajdowaáy siĊ takĪe korty tenisowe
(zimą lodowiska) i tor hokejowy. Plakat zdublowany na páótnie, po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.

241. [Sáawsko] – Sáawsko. Wyciąg saniowy na KiczerkĊ otwarty. Warszawa, 1938;
100 x 61,5 cm.
7500,Plakat turystyczny sygnowany: „Osiecki – 38” – Stefan Osiecki (1902-1977), taternik, alpinista, narciarz, gra¿k i ¿lmowiec, wyksztaácony na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, czáonek
KAGR, laureat wielu nagród za plakaty w latach 30. XX w., po wojnie na emigracji. Plakat odbity
w Litogra¿i Artystycznej W. Gáówczewskiego w Warszawie, reklamujący drugi wzniesiony w Rze-
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239. A. ĩmuda. Plakat turystyczny. 1927.

241. S. Osiecki. Plakat turystyczny. 1938.

240. Plakat turystyczny. Po 1934.
czypospolitej wyciąg saniowy (dawny rodzaj kolei linowej), dziaáający tylko jeden sezon 1938/1939.
Wzniesiony w Sáawsku (w województwie stanisáawowskim, powiecie stryjskim), nazywanym przed
wojną Zakopanem wschodnich Bieszczadów. Po konserwacji (zdublowany na bibuáce, przedarcia
podklejone). Rzadkie.
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242. [Kraków] – Kraków i jego zabytki (zespóá 29 fotogra¿i). I. Krieger. Lata 70.
XIX w.
2400,29 czarno-biaáych 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. wáaĞciciel zakáadu fotogra¿cznego na rogu Rynku Gáównego i ulicy ĝwiĊtego Jana. Jego prace, dokumentujące miasto i jego
mieszkaĔców, do dziĞ stanowią cenne Ĩródáo wiedzy o codziennym Īyciu II poáowy XIX w. Oferowany
zespóá obejmuje m.in. widoki: Kurzej Stopki na Wawelu, oátarzy i nagrobków królewskich w katedrze, koĞcioáów (dominikanów, franciszkanów, Na Skaáce, Ğw. Piotra i Pawáa, karmelitanek bosych
na Wesoáej i norbertanek na ZwierzyĔcu), 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 przyciĊte (bez
szkody dla fotogra¿i), poza tym stan dobry. Rzadkie, wczesne prace Kriegera (zwáaszcza w tak
dobrym stanie).
(Patrz tablica XIX)

243. [Kraków] – Kraków i jego zabytki (zespóá 10 fotogra¿i). I. Krieger. Lata 70.-80.
XIX w.
2000,Zespóá 10 fotogra¿i czarno-biaáych; Ğrednio o wym. 24 x 20 (naklejone na kartony ¿rmowe 26 x 21)
Zespóá fotogra¿i ukazujących Kraków i jego zabytki, m.in.: Wawel (katedra, oátarz gáówny, Kurza
Stopka, panorama od Wisáy, widok od obecnego Placu na Groblach), koĞcióá Mariacki i Sukiennice,
oátarz Wita Stwosza, wnĊtrze Biblioteki JagielloĔskiej, Collegium Maius. Fotogra¿e naklejone na karton z nadrukiem: „Fotografowaá z natury I. Krieger w Krakowie”. Powstaáy z negatywów wykonanych
w latach 70. i 80. XIX w. przez Ignacego Kriegera (1817-1889), który od 1860 r. miaá w Krakowie
zakáad fotogra¿czny, do 1926 r. prowadzony przez jego rodzinĊ. Zbiór wydany po Ğmierci fotografa
przez jego nastĊpców, syna Natana i córkĊ AmaliĊ. Na odwrocie dawne zapiski piórem. Kilka kartonów ¿rmowych nieco przyciĊtych (bez szkody dla fotogra¿i), poza tym stan fotogra¿i bardzo dobry.
Rzadkie w takim zespole.
(Patrz tablica XIX)

244. [Kraków] – Panorama miasta. II poáowa XIX w.

500,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 23 x 30,8 (naklejona na karton z epoki 25 x 32,8)
Rozlegáa panorama miasta, widzianego z Krzemionek Podgórskich. Na pierwszym planie zabudowa
Podgórza, dalej Wisáa oraz Wawel i koĞcioáy: Na Skaáce, BoĪego Ciaáa, Ğw. Piotra i Pawáa, Mariacki.
Dobrej klasy, duĪa 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-biaáa o wym. 20,2 x 25,5 (naklejona na karton z epoki 22 x 27)
Widok pierwszego stalowego mostu w Warszawie (pierwszego staáego od czasów króla Zygmunta Augusta), wzniesionego w latach 1859-1864 wedáug projektu Stanisáawa Kierbedzia (o¿cjalnie noszącego
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242. I. Krieger. Kraków. Zespóá 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 poáowa XIX w.

245. Warszawa. Most Kierbedzia. Lata 60.-70. XIX w.
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248. Dworzec Kolei Warszawsko-WiedeĔskiej. J. Mieczkowski. Lata 70. XIX w.
nazwĊ Aleksandryjski). Po drugiej stronie Wisáy widoczna panorama miasta, z Zamkiem Królewskim
i katedrą. UwagĊ zwraca gĊsta zabudowa nad rzeką oraz ogrody zamkowe. Na pierwszym planie
wytyczona wraz z wzniesieniem przeprawy ulica Aleksandryjska (obecna Aleja SolidarnoĞci) oraz
pozostaáoĞci po budowie. DuĪego formatu, wczesna fotogra¿a (byü moĪe z lat 60./70. XIX w.), niesygnowana. Na odwrocie dawne zapiski piórem, drobne zabrudzenia na negatywie, poza tym stan dobry.

246. [Warszawa] – Katedra Ğw. Jana Chrzciciela. II poáowa XIX w.

500,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 21,2 x 25,5 (naklejona na karton z epoki 22 x 27)
Fotogra¿a duĪego formatu, ukazująca fasadĊ warszawskiej katedry, przebudowanej w stylu neogotyckim w latach 30. XIX w. (a jeszcze sprzed kolejnej regotyzacji na początku XX w.). Obok widoczny
koĞcióá Matki Boskiej àaskawej (patronki Warszawy) – jezuitów (z frontonem przebudowanym w 1837 r.
dla pijarów, wyrzuconych przez wáadze carskie z ulicy Dáugiej). Wczesna fotogra¿a warszawska,
niesygnowana. Na odwrocie dawny zapisek piórem. Stan dobry.

247. [Warszawa] – Pomnik Mikoáaja Kopernika. Lata 70. XIX w. (?)

500,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 24,6 x 20,5 (naklejona na karton z epoki 26,6 x 22,2)
Widok pomnika Mikoáaja Kopernika na Krakowskim PrzedmieĞciu, na tle Paáacu Staszica (jeszcze
sprzed przebudowy lat 90. XIX w.) oraz Paáacu Zamoyskich (wówczas siedziby Zarządu InĪynierii
Warszawskiego OkrĊgu Wojennego, paáacu zapamiĊtanego z wyrzucenia i spalenia mienia mieszkaĔców po zamachu na Fiodora Berga, w tym fortepianu Chopina). Pomnik dáuta Bertela Thorvaldsena,
odsáoniĊty w maju 1830 r., otoczony wówczas Īeliwnym ogrodzeniem. Fotogra¿a niesygnowana, zapewne pochodząca z lat 70. XIX w. Na odwrocie dawny zapisek piórem, zabrudzenia na negatywie,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

248. [Warszawa] – Stacja Gáówna Drogi ĩelaznej w Warszawie. Zakáad J. Mieczkowskiego. Lata 70. XIX w.
800,Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 9,5 x 14,2 (naklejona na karton ¿rmowy 11 x 14,9)
Widok dworca Kolei Warszawsko-WiedeĔskiej, zbudowanego wedáug projektu Henryka Marconiego
w 1844 r., w pobliĪu dzisiejszej stacji metra Centrum. Na odwrocie sygnatura zakáadu fotogra¿cznego
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Jana Mieczkowskiego (1830-1889), najpopularniejszego fotografa warszawskiego lat 70. XIX w.
Byá laureatem licznych nagród na wystawach europejskich, a jego atelier sáynĊáo z nowoczesnych
rozwiązaĔ oraz wielkiego rozmachu (zatrudniaá niemal 30 pracowników). Na odwrocie stempel Skáadu
Rycin Karola Sommera (dziaáającego w Warszawie od lat 70. XIX w. do wybuchu I wojny Ğwiatowej)
oraz zapiski piórem z epoki. Karton ¿rmowy przyciĊty (bez szkody dla fotogra¿i), poza tym stan dobry.
Rzadkie.

249. [Warszawa] – Teatr Letni w Ogrodzie Saskim. Zakáad J. Mieczkowskiego.
Po 1870 r.
460,Fotogra¿a czarno-biaáa 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 nieistniejącego (to tu
w 1902 r. miaáy miejsce pierwsze projekcje ¿lmów Kazimierza PrószyĔskiego, pioniera polskiej
kinematogra¿i). Na odwrocie sygnatura zakáadu fotogra¿cznego Jana Mieczkowskiego (1830-1889),
najpopularniejszego fotografa warszawskiego lat 70. XIX w. Na odwrocie zapiski piórem z epoki. Karton
¿rmowy przyciĊty (bez szkody dla fotogra¿i), poza tym stan dobry. Rzadkie.

250. [Warszawa] – Paáac na Wodzie w àazienkach. Zakáad W. Twardzickiego.
Po 1879 r.
400,Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 10,8 x 14,5 (naklejona na karton ¿rmowy 11,5 x 14,7)
Widok fasady warszawskiego Paáacu na Wodzie w àazienkach. Na odwrocie sygnatura zakáadu fotogra¿cznego Walerego (Waleriana) Twardzickiego (1838-1902), z adresem przy ul. Niecaáej 12 (gdzie
fotograf dziaáaá od ok. 1879 r. do koĔca wieku). Twardzicki, pracujący w Lublinie i Warszawie od ok.
1865 r., uwaĪany byá przez wspóáczesnych za jednego z najzdolniejszych fotografów. Zasáynąá
przede wszystkim jako autor portretów (wáóczĊgów, domokrąĪców, przekupek). Jego widoki warszawskie naleĪą do duĪych rzadkoĞci. Na odwrocie stempel Skáadu Rycin Karola Sommera (dziaáającego
w Warszawie od lat 70. XIX w. do wybuchu I wojny Ğwiatowej), poza tym opisy piórem z epoki po
polsku i francusku. Karton ¿rmowy przyciĊty po bokach, zabrudzenia na negatywie, poza tym stan
dobry. Bardzo rzadkie.

251. [Warszawa] – Katedra Ğw. Jana Chrzciciela. Zakáad L. Fausta, Bratysáawa.
Po 1881 r.
200,Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 14,5 x 9 (naklejona na karton ¿rmowy 15 x 11)
Fotogra¿a litogra¿i ukazującej fasadĊ warszawskiej bazyliki archikatedralnej Ğw. Jana Chrzciciela, po
neogotyckiej przebudowie wedáug projektu Adama IdĨkowskiego w latach 1836-1840. Na odwrocie
sygnatura zakáadu Ludwiga Fausta, dziaáającego od 1871 r. w Pressburgu (ob. Bratysáawa). Kartonik
¿rmowy nieco przyciĊty w czĊĞci dolnej (bez szkody dla fotogra¿i), poza tym stan dobry.

252. [Wilno] – Panorama miasta. II poáowa XIX w.

300,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 10 x 14 cm, naklejona na karton z epoki
Rozlegáa panorama miasta z charakterystycznymi wieĪami koĞcioáów oraz wijącą siĊ rzeką. Na odwrocie opis piórem z epoki: „Widok Wilna”. Nieznaczne zabrudzenia na odwrocie, poza tym stan dobry.

253. [Wilno] – Panorama miasta. II poáowa XIX w.

300,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 10 x 14 cm, naklejona na karton z epoki
Widok Wilna, z widocznymi wieĪami koĞcioáów (m.in. Ğw. Piotra i Pawáa). Na odwrocie opis piórem
z epoki: „Widok Wilna”. Stan dobry.

254. [Wilno] – KoĞcioáy: Ğw. Anny i bernardynów. II poáowa XIX w.

300,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 10 x 14 cm, naklejona na karton z epoki.
Widok dwóch sáynnych wileĔskich koĞcioáów gotyckich: koĞcioáa Ğw. Anny, wzniesionego z fundacji Aleksandra JagielloĔczyka, oraz koĞcioáa Ğw. Franciszka i Ğw. Bernardyna. Obok zbudowana
w 1874 r. neogotycka dzwonnica. Na odwrocie báĊdny opis piórem z epoki: „Katedra WileĔska”.
Stan dobry.
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252. Panorama Wilna. II poáowa XIX w.

254. WileĔskie koĞcioáy. II poáowa XIX w.
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255. Ks. Aleksander Sapieha z ogierem „Kupidynkiem”. 1913.

255. Krasiczyn. Zespóá fotogra¿i. Koniec XIX w.
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256. S. Bogacki. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. Przed 1914.

255. [Krasiczyn – Sapiehowie] – Fotogra¿e zamku w Krasiczynie oraz portrety
Aleksandra ksiĊcia Sapiehy. Koniec XIX w. – 1913 r.
3600,Dwie czarno-biaáe fotogra¿e ksiĊcia 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 ksiąĪĊ Aleksander Jozafat Sapieha herbu Lis (1888-1980), syn Wáadysáawa
Leona z Krasiczyna (1853-1920), najstarszego brata kardynaáa Sapiehy, oraz ElĪbiety z Potulickich,
wáaĞciciel majątków Oleszyce i Miáków na Podkarpaciu. Aleksander w czasie I wojny Ğwiatowej byá
Īoánierzem Armii Polskiej we Francji (BáĊkitnej Armii gen. Hallera), podczas wojny polsko-bolszewickiej
walczyá jako lotnik (w walce straciá oko). W czasie II wojny Ğwiatowej walczyá w szeregach brytyjskich siá
powietrznych, a jego dwaj synowie zginĊli na wojnie. PoniĪej fotogra¿i odrĊczny wpis: „Aleksander
Tarnów 20.XII.913”; na odwrocie odrĊczna dedykacja: „Kochany Stasiu! Przysyáam Ci duĪe moje
fotogra¿e. Jest to mój koĔ „Kupidynek”, ogier, który wiele wyĞcigów wygraá, spodziewam siĊ, Īe takĪe
na przyszáy rok je wygra. Co robisz na ĞwiĊta? ĩyczĊ Ci wesoáych ĝwiąt i SzczĊĞliwego Nowego
Roku Twój Aleks.” (oraz dopisek poniĪej: „2 puák uáanów”). Obie fotogra¿e sygnowane na tekturce
¿rmowej: „T. Mroczkowski Tarnów” – Tadeusz Mroczkowski (1863-1905), prowadzący wraz z bratem
Aleksandrem zakáad fotogra¿czny w Tarnowie, dziaáający od koĔca XIX w. po okres miĊdzywojenny
(Sapiehowie byli wówczas wáaĞcicielami Tarnowa, gdzie rezydowali w paáacu w Gumniskach). Na
oĞmiu fotogra¿ach uwieczniono zamek i park w Krasiczynie, peráĊ polskiego renesansu, wzniesiony
na przeáomie XVI i XVII w. dla Krasickich. Od poáowy XIX w. zamek staá siĊ wáasnoĞcią Sapiehów,
którzy dwukrotnie restaurowali rezydencją – po poĪarze 1852 r. oraz zniszczeniach I wojny Ğwiatowej.
Szczególnie cenne są trzy widoki wnĊtrz zamkowych, wypeánionych licznymi dzieáami sztuki (galeria
obrazów, meble, srebra i porcelana). Zabrudzenia fotogra¿i ksiĊcia Sapiehy (zwáaszcza tej z dedykacją), zabrudzenia i drobne przedarcia kart, Ğlady starej oprawy. Rzadki i cenny zbiór, zwáaszcza
dotyczący wnĊtrz, doszczĊtnie zniszczonych podczas II wojny Ğwiatowej.
(Patrz tablica XIX)

256. [Warszawskie Towarzystwo Cyklistów] – Dwie fotogra¿e sekcji gimnastycznej
Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Fot. Stanisáaw Bogacki. Warszawa,
przed 1914 r.
600,-
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257. Album warszawskiego 21 Puáku Piechoty Wojska Polskiego. 1933.

Dwie fotogra¿e czarno-biaáe o wym. 16 x 22,5 (naklejone na karton z epoki 24,5 x 35)
Fotogra¿e przedstawiają sekcjĊ sportową Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów podczas üwiczeĔ na
warszawskich Dynasach, nieopodal ul. OboĨnej. W tle siedziba Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów
(nieistniejąca) oraz rotunda (obecnie zachowana jedynie w przyziemiu), wybudowana w 1896 r. dla
sáynnej „Panoramy Tatr” (najwiĊkszego polskiego obrazu panoramicznego). W oddali m.in. budynki
przy ul. Sewerynów i OboĨnej. Suchy táok na zdjĊciach: „St. Bogacki Varsovie”. Na odwrocie pieczĊü:
„Stanisáaw Bogacki Fotograf Warsz. Oddz. Cesarskiego Tow. Racjonal. Polowania oraz Warszawskiego
Towarzystwa Cyklistów. Warszawa, Krak. Przedm. Nr 7 w paáacu Hr. KrasiĔskiego”. Stanisáaw Bogacki,
warszawski fotograf dziaáający od koĔca XIX w. do ok. 1935 r., stale wspóápracujący z Warszawskim
Towarzystwem Cyklistów. Zabrudzenia kartonu, stan fotogra¿i bardzo dobry.

257. [Dzieci Warszawy] – Album. 21 Warszawski Puák Piechoty. XV: 1918-1933.
[Warszawa 1933]. Foto Forbert, k. [21], fot. [98], 24,5 x 34,5 cm, album z epoki,
opr. pá. z táocz. záoc.
600,Album sáynnego warszawskiego 21 Puáku Piechoty Wojska Polskiego, zwanego „Dzieci Warszawy”,
stacjonującego w okresie miĊdzywojennym na warszawskiej Cytadeli, autorstwa renomowanej
stoáecznej ¿rmy fotogra¿cznej. Album zawiera 87 portretów o¿cerów puáku (5,5 x 7,8 cm), w tym
trzech dowódców: pák. Romualda ĩurakowskiego, pák. Edwarda Dojan-Surówki i ppák. dypl. Zdzisáawa
Przyjaákowskiego (póĨniejszego generaáa). WĞród pozostaáych zdjĊü (formaty 9 x 18 – 13,5 x 8,5)
m.in.: ceremonia wrĊczenia sztandaru Prezydenta Miasta Stoáecznego Warszawy, przegląd puáku
przez gen. Kazimierza Fabrycego oraz wizytacje puáku przez misje japoĔskich i wáoskich o¿cerów.
Doáączono spis portretowanych o¿cerów. Wszystkie zdjĊcia podpisane. Na pierwszej karcie suchy
táok záotem: „Foto Forbert, Warszawa, Wierzbowa 11”. Leon Forbert (1880-1938) byá fotografem,
producentem ¿lmowym i zaáoĪycielem studia ¿lmowego Leo-Film. Drobne otarcia naroĪników,
brak jednej fotogra¿i, poza tym stan bardzo dobry.

258. [Kazimierz Dolny] – Zespóá 3 fotogra¿i. Lata 50. XX w.

1600,-

Fotogra¿e czarno-biaáe; Ğrednio o wym. 22,8 x 16,5 (naklejone na karton 35 x 24,5)
Niesygnowane fotogra¿e przedstawiające Kazimierz Dolny – panoramĊ miasta (z koĞcioáem farnym
i willą Tadeusza Pruszkowskiego, na pierwszym planie drewniana zabudowa miasta), renesansowy
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258. Kazimierz Dolny. 3 fotogra¿e. Lata 50. XX w.

259. Obrazy malarzy polskich. 1876.

koĞcióá farny oraz koĞcióá 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 Ğr. o wym. 8 x 11,5 (kartony 10,5 x 16)
Pionierskie na ziemiach polskich wydawnictwo – cykl fotogra¿i z reprodukcjami dzieá wspóáczesnych
malarzy polskich. Seria wydawana byáa w latach 1876-1882 przez ksiĊgarniĊ Hermana Altenberga
(1848-1885) i Maurycego Robitschka (Robiczka) w Warszawie. WiĊkszoĞü fotogra¿i w serii (w oferowanej czĊĞci wszystkie) wykonaá Konrad Brandel, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów II poáowy
XIX w. Wszystkie zdjĊcia opisane i numerowane, wĞród autorów obrazów m.in.: Wojciech Gerson, Maksymilian Gierymski, Franciszek Kostrzewski, Tytus Maleszewski, Jan Matejko (5 prac), Józef Simmler.
Fotogra¿e wykonane zarówno z dzieá oryginalnych, jak i gra¿k, publikowano w seriach po 14 odbitek,
sprzedawano luzem lub w specjalnych teczkach. Ostatecznie ukazaáo siĊ 157 reprodukcji 50 malarzy
(uznanych, a takĪe debiutantów). Wydawnictwo to cieszyáo siĊ duĪym uznaniem, w ówczesnej prasie
podkreĞlano zwáaszcza jego pionierski charakter. Oferowany zbiór zawiera 15 kart opublikowanych
w 1876 r. (nr od 2 do 25, bez ciągáoĞci) oraz 2 karty z 1878 r. (nr 58 i 69). Równomierne zabrudzenia
i drobne uszkodzenia krawĊdzi, karta nr 6 podklejona, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: ĝwiatáoczuáe. Kolekcje fotogra¿i w Muzeum Narodowym w Warszawie, katalog wystawy 2009,
s. 183, poz. 400

260. Hartwig Edward (1906-2003) – „Wáochy – Wenecja”.

800,-

Fotogra¿a czarno-biaáa; 15,5 x 22 cm
Sygnowana na odwrocie: „E. Hartwig”, stempel autorski oraz odrĊczny opis (tu datowanie: rok 2000).
Edward Hartwig to jeden z najwybitniejszych polskich artystów fotogra¿ków. W okresie miĊdzywojennym
związany z Lublinem, nastĊpnie z Warszawą. ZasáuĪony dla rozwoju polskiej fotogra¿i, wiele wystawiaá
odnosząc sukcesy. Jego twórczoĞü stopniowo ewoluowaáa w kierunku samoistnych dzieá na pograniczu
malarstwa. Stan dobry, na odwrocie Ğlady oprawy.
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261. E. Hartwig. Balet II. 1968.

261. Hartwig Edward (1909-2003) – „Balet II”. 1968 r.

600,-

Fotogra¿a czarno-biaáa; 17 x 22,8 cm
Na odwrocie stemple autorskie oraz opis dáugopisem. Edward Hartwig w swoim bogatym dorobku
posiadaá liczne zdjĊcia z Īycia teatru i baletu, kiedy zafascynowany Ğwiatem artystów sceny przez wiele
lat dokumentowaá zarówno waĪne spektakle, jak i Īycie zakulisowe. Drobne uszkodzenia, stan dobry.
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262. Poniatowski Józef (1763-1813), ksiąĪĊ, wódz armii polskiej, marszaáek Cesarstwa. Miniatura. Wg J. Grassiego. XIX w.
28 000,Miniatura (gwasz, tempera na koĞci); owal 8 x 6 cm, w dekoracyjnej, mosiĊĪnej ramce z epoki
Jeden z najpiĊkniejszych, najbardziej znanych i najczĊĞciej powtarzanych portretów ksiĊcia Józefa Poniatowskiego, jako ministra wojny i naczelnego wodza KsiĊstwa Warszawskiego (z gwiazdami Orderów
Legii Honorowej i Virtuti Militari). Miniatura powstaáa wedáug obrazu Józefa Grassiego (1757-1838),
malarza pracującego w Wiedniu, Warszawie (w latach 1792-1794) i DreĨnie. Artysta, uznawany za jednego z najwybitniejszych portrecistów arystokracji, w tym polskiej, koĔca XVIII w., kilkakrotnie malowaá
ksiĊcia Józefa. Konterfekt namalowany zostaá przez Grassiego wkrótce po 1813 r. Miniatura sygnowana
„Isabey”. Jean Baptiste Isabey (?), ulubiony malarz cesarzowej Józe¿ny. Stan bardzo dobry. Unikat.

263. àyĪka staropolska. Koniec XVII w.

4000,-

Srebro záocone; dáugoĞü 18,5 cm, czerpak 5,8 x 6,5 cm
Srebrne, zdobione áyĪki w czasach sarmatyzmu byáy jednym z wyznaczników statusu szlachcica. Na
co dzieĔ posáugiwano siĊ sztuücami blaszanymi, drewnianymi lub rogowymi, jednak kaĪdy szlachcic
musiaá mieü takĪe áyĪkĊ ze srebra. Od XVI w. miaáy one charakterystyczny, okrągáy, stosunkowo páaski
czerpak oraz zdobione trzonki. Oferowana áyĪka powstaáa w Europie centralnej (byü moĪe w Polsce)
w koĔcu XVII w. Na trzonku zakoĔczonym sterczyną ryta skromna dekoracja. Na czerpaku nieczytelne
znaki záotnika. Zarysowania i Ğlady uszkodzeĔ na czerpaku, patyna, poza tym stan dobry.

264. Guzy do stroju polskiego. XIX w.

600,-

Metal (srebro?); szeĞü sztuk – trzy kuliste o Ğrednicy ok. 3 cm, trzy w formie póákolistej o Ğrednicy
2,5 cm
Zespóá szeĞciu guzów, byü moĪe wyrobów bliskowschodnich, mogących stanowiü element stroju polskiego lub odĞwiĊtnego stroju ludowego. Trzy guzy w formie kopulastej, dekorowanych skrĊconymi
puklami, ze znakami na trzonkach (zapewne imienne wytwórcy). Trzy pozostaáe kuliste, jeden gáadki,
w formie makówki, dwa dekorowane skrĊconymi puklami, ze znakiem imiennym na trzonku. Wszystkie
zwieĔczone rozetkami. ĝlady patyny, drobne uszkodzenia, stan dobry.

265. Sztuüce z herbem Wazów. II poáowa XIX w.

1500,-

Srebro záocone; trzy sztuki: nóĪ (dáugoĞü 17 cm), widelec (dáugoĞü 15,5 cm), áyĪka (dáugoĞü 16,5 cm,
czerpak owalny 4 x 3 cm)
W skáad zespoáu wchodzą: 1. áyĪka do cukru z migdaáowym czerpakiem; od spodu kartusz w labrach,
z herbem Rzeczypospolitej, ze snopkiem Wazów poĞrodku. Na czerpaku cecha przypominająca poznaĔską cechĊ z poáowy XVII w. oraz drugi znak z oráem i trzema rozetami; 2. nóĪ do owoców;
u nasady kartusz z oráem (bez korony). Ponadto dwie cechy (nieczytelne); 3. widelec trójzĊbny; na
zewnĊtrznej stronie grawerunek rocaille’owy oraz znaki podobne do tych na noĪu. Od spodu kartusz
z Pogonią oraz dwa znaki fantazyjne. Sztuüce powstaáy zapewne w nieokreĞlonym warsztacie galicyjskim w koĔcu XIX w. Przetarcia záocenia, stan dobry.
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262. KsiąĪĊ J. Poniatowski. Miniatura. Po 1813.

264. Guzy do stroju polskiego. XIX w.

263. àyĪka staropolska. Koniec XVII w.

266. [NaáĊcz] – Táok pieczĊtny z herbem NaáĊcz.

800,-

Brąz grawerowany i záocony; wysokoĞü 7 cm, pole táoka 2 x 1,8 cm
Táok pieczĊtny z herbem NaáĊcz, po bokach inicjaáy „KC”. Elegancki uchwyt w formie popiersia kobiecego. Herb NaáĊcz byá rozpowszechniony w Koronie i na Litwie wĞród rodzin równieĪ senatorskich.
Drobne Ğlady uĪywania, patyna, stan dobry.

267. Kubek – wazon. Warszawa, Karol Filip Malcz. Przed 1851 r.

1400,-

Srebro próby 12, kute, wewnątrz Ğlady záoceĔ; wys. 11,5 cm, podstawa 8,5 x 9,5 cm
Rzadki rodzaj przedmiotu, nie wystĊpujący na rynku. Na spodzie próba srebra „12”, cecha imienna
„Malcz”, znak warsztatu – kotwica w owalu, cecha: „W Warszawie”. Wazonik wykonany w zakáadzie
Karola Filipa Malcza (1797-1867), uznawanego za najwybitniejszego warszawskiego záotnika
XIX w. Malcz od 1828 r. prowadziá przy Krakowskim PrzedmieĞciu nowoczesny zakáad, zorganizowany na wzór zachodni, gdzie sam projektowaá, kierowaá sprawami artystycznymi i organizacyjnymi.
Jego przedsiĊbiorstwo, rozbudowywane i przeksztaácane, przetrwaáo do wybuchu II wojny Ğwiatowej.
ĝlady patyny, stan dobry.
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266. Táok pieczĊtny z herbem NaáĊcz.

265. Sztuüce z herbem Wazów.

268. KrzyĪyk relikwiarzowy. II poá. XIX w.

269. ĝw. Stanisáaw Kostka. XIX w.
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267. Kubek – wazonik. K. F. Malcz. Przed 1851.

271. Kieliszek z Oráem. XIX/XX w.

268. Relikwiarzyk w formie krzyĪyka. II poáowa XIX w.

800,-

KrzyĪyk z uszkiem do zawieszenia (z dwóch rodzajów drewna) o wym. 7 x 4 cm (gruboĞü 1 cm); etui
srebrne próby 84, 8 x 4,5 cm (gruboĞci 1 cm), z uszkiem do zawieszenia
KrzyĪyk drewniany – enkolpion (krzyĪyk relikwiarzowy). Na awersie páaskorzeĨbiona postaü Chrystusa
UkrzyĪowanego, ponad którym Oko OpatrznoĞci, poniĪej Wzgórze Czaszki, w tle wici roĞlinne. Na
rewersie modląca siĊ Matka Boska, ponad nią GoáĊbica Ducha ĝwiĊtego, dookoáa wici roĞlinne. Z boków krzyĪyka pozostawione puste miejsca (czĊĞciowo zapeánione innym rodzajem drewna). KrzyĪyk
umieszczony w wiĊkszym krzyĪyku wykonanym ze srebra (próba srebra 84, pochodząca z II poáowy
XIX w. oraz imiennik záotnika – WAP). Na wieczku skromny wizerunek UkrzyĪowanego oraz Oko
OpatrznoĞci. Relikwiarzyk noszony przez chrzeĞcijan na piersiach, kryjący relikwie lub cytaty z Pisma
ĝwiĊtego. Szczególnie popularny na wschodzie, byá czĊsto pamiątką waĪnych wydarzeĔ religijnych,
np. chrztu lub pielgrzymki. Umieszczenie na odwrocie postaci Maryi nawiązuje do testamentu z KrzyĪa,
kiedy Chrystus uczyniá swoją MatkĊ ucieczką grzeszników (tego typu krzyĪyki noszone byáy przez
bractwa maryjne). Drobne ubytki i uszkodzenia drewna, Ğlady patyny na srebrze (zapewne ubytki
dwóch elementów dekoracji).

269. Wizerunek Ğw. Stanisáawa Kostki odbity na jedwabiu. XIX w. (?)

900,-

Miedzioryt (?) na jedwabiu (podszytym cienkim, lnianym páótnem i obszytym bordiurą ze záotogáowiu);
15 x 10 (caáoĞü 37 x 28)
Przedstawienie ĞwiĊtego Stanisáawa Kostki (1550-1568), patrona Polski i Litwy, patrona Warszawy,
a takĪe máodzieĪy i studentów; to jego wstawiennictwu przypisywano zwyciĊstwa w bitwach pod
Chocimiem (1621 r.) i Beresteczkiem (1651 r.). Stanisáaw Kostka beaty¿kowany w 1604 r., kanonizowany w 1726 r., byá jednym z najpowszechniej czczonych ĞwiĊtych w XVIII w. Ukazany w caáej
postaci, w habicie zakonu Jezuitów, stojący z Dzieciątkiem Jezus na rĊce. PoniĪej poetycki dwuwiersz
w jĊzyku áaciĔskim. Niesygnowany, odbity na jedwabiu. Rzadkie ikonogra¿cznie przedstawienie, byü
moĪe pamiątka pielgrzymki do miejsca kultu ĞwiĊtego. Zabrudzenia i Ğlady zalania tkaniny, drobne
dziurki i przetarcia páótna lnianego, Ğlady skáadania. Rzadkie.

270. [Adam Mickiewicz] – Medalik – pamiątka odsáoniĊcia pomnika Mickiewicza
w Warszawie w setną rocznicĊ jego urodzin. 1898 r.
150,-
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273. Ryngraf z Matką Boską Ostrobramską.
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274. 13 Puák Uáanów WileĔskich.

Srebro próby 84; 3 x 2 cm
Medalik w ksztaácie neorokokowego kartusza. Na awersie popiersie Mickiewicza i napis: „Adam Mickiewicz 1798-1898”. Na rewersie wizerunek warszawskiego pomnika i napis: „Adamowi Mickiewiczowi
Rodacy”. Znaki záotnicze: próba srebra 84, znak miejski Moskwy oraz imienny záotnika (cyrylicą). PoniĪej popiersia poety inicjaá „W.O.”. Uszko do zawieszenia. Drobne Ğlady patyny, przetarcie rewersu,
poza tym stan dobry.

271. [BoĪe zbaw PolskĊ] – Kieliszek z wizerunkiem Oráa. XIX/XX w.

500,-

Srebro próby 3; wysokoĞü 4,8 cm, Ğrednica 3,5 cm
Na dnie znak probierczy z terenu zaboru austriackiego (uĪywany po 1872 r.) oraz cecha imienna
záotnika „AP”. Na korpusie grawerowana dekoracja – Orzeá (z herbem Lwowa) oraz napis „BoĪe zbaw
PolskĊ” na wstĊdze. Drobne zabrudzenia, patyna, stan dobry.

272. [II Rzeczpospolita] – Trzy medaliony z portretami: Gabriela Narutowicza,
Józefa Piásudskiego i Stanisáawa Wojciechowskiego. A. Tyblewski. Lata 20.
XX w.
360,Cynk – odlew; medaliony z uszkiem do zawieszenia, o Ğrednicy 8,5 cm
Trzy medaliony z portretami wybitnych polityków II Rzeczypospolitej: pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza, Marszaáka Józefa Piásudskiego (z 1927 r.) oraz prezydenta Stanisáawa Wojciechowskiego (z 1922 r.). Dwa medaliony sygnowane przez Andrzeja Tyblewskiego (1882-1945),
brązownika i cyzelera dziaáającego od 1909 r., w latach 1927-1944 prowadzącego w Warszawie
pracowniĊ artystyczno-cyzelerską. Medaliony pochodzą z serii portretów wykonywanej przez jego
pracowniĊ 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 Oráem. Warszawa, lata 30.
XX w.
260,-
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275. Srebrna papieroĞnica o¿cerska. XIX/XX w.

276. Patek, Philippe i Spóáka. 1913.

Srebro próby 3; 8,5 x 7,5 cm
Srebrny ryngraf patriotyczny z naáoĪonym wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz grawerowanym Oráem w koronie. Na odwrocie znaki warszawskiej probierni oraz imienne záotnika „MG”. ĝlady
patyny, wtórny áaĔcuszek do zawieszenia, poza tym stan dobry.

274. [13 Puák Uáanów WileĔskich] – Ryngraf z Oráem i Matką Boską Ostrobramską.
500,Srebro próby 800; 7 x 6 cm
Srebrny ryngraf patriotyczny z naáoĪoną, póáplastyczną dekoracją – Oráem w koronie oraz wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Na odwrocie grawerowany tekst: „13 Puák Uáanów WileĔskich
27.XII.1918 r.”. 13 Puák Uáanów WileĔskich (pierwotnie 1 puák, numer 13 nadano mu po wcieleniu
do Wojska Polskiego) sformowany zostaá 27 grudnia 1918 r. w majątku PoĞpieszka pod Wilnem,
z oddziaáów konnych Samoobrony Litwy i Biaáorusi. Walczyá podczas wojny polsko-bolszewickiej, od
1922 r. stacjonowaá w Nowej Wilejce. ĝlady patyny, zabrudzenia, stan dobry.

275. PapieroĞnica mĊska (o¿cerska). Rosja, XIX/XX w.

2400,-

Srebro próby 84, záocenia, emalia (czerwona, niebieska, czarna), kamienie póászlachetne; 10,5 x
7 x 1 cm
Srebrna papieroĞnica mĊska zdobiona licznymi aplikacjami: herbem (wykonanym w emalii), záoconymi
inicjaáami oraz faksymiliami podpisów (cyrylicą), guzikiem z rosyjskiego munduru, zdobioną niello szablą
oraz dwoma kamieniami póászlachetnymi. Wewnątrz záocona; rosyjskie próby srebra (84) z okresu
1896-1906 oraz imiennik záotnika. ĝlady patyny, poza tym stan dobry.

276. Zegarek kieszonkowy. Firma Patek, Philippe i Spóáka w Genewie.
1913 r.
19 000,Záoto Īóáte 18 karatowe; tarcza o Ğrednicy 4,5 cm.
Zegarek kieszonkowy w podwójnej, odkrytej záotej kopercie. Tarcza emaliowana, zaszklona, z podziaáką
godzinową oznaczoną cyframi arabskimi. Numer referencyjny 280.588, mechanizm numer 176.741.
Mechanizm Breguet. Sygnowany na tarczy: Patek Philippe et Cie, Geneve. Doáączono certy¿kat autentycznoĞci z suchą pieczĊcią (w jĊzyku angielskim), dat. w Genewie 7 czerwca 2011 r., z informacją
o wyprodukowaniu zegarka w 1913 r. i sprzedaĪy 30 paĨdziernika 1914 r. Urodzony w Polsce w 1812 r.
Antoni Patek zmuszony zostaá do opuszczenia kraju po upadku powstania listopadowego. W 1839 r.
zaáoĪyá w Genewie zakáad zegarmistrzowski z genialnym Franciszkiem Czapkiem (1811-1895), Polakiem pochodzenia czeskiego. W 1851 r. powstaáa ¿rma Patek Philippe, znana do dziĞ z najdroĪszych
i najlepszych na Ğwiecie zegarków. Stan bardzo dobry.
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277. RzeĨba. Dar dla gen. K. Sawickiego.
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278. H. Grunwald. Syrenka warszawska.

277. [Generaá Kazimierz Sawicki] – RzeĨba „ZwyciĊzca” C. Chojnowskiego z dedykacją dla generaáa K. Sawickiego. 1938 r.
7000,Brąz (odlewanie, patynowanie, groszkowanie); wys. 53 cm (caáoĞü), postument 17 x 13,5 x 13,5 cm;
wys. rzeĨby 36 cm
Na podstawie tabliczka z grawerowaną dedykacją: „Panu gen. bryg. Kazimierzowi Sawickiemu z okazji
objĊcia funkcji dyrektora PaĔstwowego UrzĊdu WF i PW z Īyczeniami sukcesów kierownicy okrĊgowych urzĊdów WF i PW W-wa 26 II 1938”. Kazimierz Sawicki (1888-1971), generaá brygady
WP, komendant Obszaru Lwów AK, minister bez teki w rządzie RP na uchodĨstwie, odznaczony
Orderem Virtuti Militari. W lutym 1938 r. zostaá powoáany na funkcjĊ dyrektora PaĔstwowego UrzĊdu
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Warszawie. Byáa to instytucja utworzona
w 1927 r. z inicjatywy Marszaáka Piásudskiego. RzeĨba sygnowana na podstawie: „C. Chojnowski”.
Czesáaw Chojnowski (zm. 1953), brązownik – odlewnik, wspóáwáaĞciciel istniejącej od 1936 r. przy
ul. Solec 87 „Odlewni Metali Póászlachetnych, Robót Maszynowych, Galanteryjnych i Figur Chojnowski
i Zgrzymski”. Zakáad specjalizowaá siĊ w odlewach rzeĨby monumentalnej i pomnikowej. Stan dobry.

278. Syrenka warszawska. Proj. H. Grunwald. Lata 30. XX w. (odlew póĨniejszy). 700,Mosiądz; wysokoĞü 33 cm, szerokoĞü 20 cm
Plakieta z przedstawieniem warszawskiej Syrenki w stylu art déco, wykonana wedáug projektu Henryka
Grunwalda (1904-1958), uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich projektantów biĪuterii i metaloplastyki I poáowy XX w. Byá on artystą wszechstronnie uzdolnionym, zajmowaá siĊ takĪe
malarstwem, rysunkiem, twórczoĞcią literacką. NajwiĊksze uznanie przyniosáy mu prace z dziedziny
metaloplastyki, które zacząá tworzyü przed 1930 r. Obok biĪuterii i drobnych przedmiotów uĪytkowych
projektowaá elementy dekoracji wnĊtrz, m.in. paáacu Brühlowskiego, po 1945 r. krat Grobu Nieznanego
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279. PieczĊü. Muzeum Techniczno-Przemysáowe Miejskie w Krakowie. 1920.

ĩoánierza, dekoracji UrzĊdu Rady Ministrów, warszawskiej Filharmonii, Belwederu. Syrenka Grunwalda
(wzorowana na Syrence ze Stacji Filtrów, projektu Jana GoliĔskiego z 1934 r.) zdobiáa Ĩródeáka miejskie budowane w latach 30. XX w. (zachowane przy ulicy Dolnej), patrz: katalog Muzeum Warszawy
(Syreny warszawskie). Odlew póĨniejszy, z koĔca XX lub początku XXI w. Stan dobry.

279. [Kraków – Muzeum Techniczno-Przemysáowe Miejskie] – Táok pieczĊtny. Przed
1920 r.
300,Mosiądz, drewno toczone; wysokoĞü 8,5 cm, pole táoka 3,5 x 3 cm (owal)
Táok pieczĊtny z herbem Krakowa oraz napisem: „Muzeum Techniczno-Przemysáowe Miejskie w Krakowie”. Muzeum Techniczno-Przemysáowe w Krakowie powstaáo w 1868 r. z inicjatywy lekarza i dziaáacza
spoáecznego Adriana Baranieckiego (1828-1891), zarazem jego pierwszego dyrektora. Celem instytucji
byáo podniesienie poziomu polskiego rzemiosáa i stworzenie podwalin pod rozwój rodzimego przemysáu
i techniki. W 1920 r. muzeum zmieniáo nazwĊ na Miejskie Muzeum Przemysáowe (od 1934 r. Muzeum
Przemysáu Artystycznego), zlikwidowane w 1951 r. Otarcia rĊkojeĞci, Ğlady uĪywania, stan dobry.
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(Pocztówki, bileciki, obrazki, gry towarzyskie)

280. [Pocztówki] – ĩyczenia Ğwiąteczne, noworoczne, z okazji imienin i urodzin.
Kolekcja pocztówek oraz papierów listowych. Koniec XIX w. – I poáowa
XX w.
8000,Okoáo 430 pocztówek; róĪne techniki – druki barwne, chromolitogra¿e, záocenia i srebrzenia, aplikacje
z tkanin i innych materiaáów, táoczenie i sztancowanie; wiĊkszoĞü kart o wym. 9 x 14 cm, papiery
listowe o wym. 28 x 22 cm oraz 22 x 14 cm.
Kolekcja kart z koĔca XIX w. i początku XX w. z Īyczeniami na róĪne okazje: BoĪe Narodzenie, Nowy
Rok, ĝwiĊta Wielkiej Nocy, imieniny, urodziny, a takĪe pozdrowienia i gratulacje. W zbiorze znajdują siĊ
karty dekorowane typowymi dla epoki motywami: kwiaty (szczególnie popularne ¿oáki), anioáki, dzieci,
poáączone dáonie, serduszka, zwierzĊta (motyle, goáąbki, áabĊdzie), sielskie pejzaĪe (w tym górskie).
Czasami pojawiają siĊ równieĪ motywy nowoczesne, np. aeroplan lub lokomotywa. Pocztówki czĊsto
tworzą serie, zachwycają róĪnorodnoĞcią i bogactwem dekoracji, czasem mniej typowej dla naszej
kultury (pochodzące z Austrii Īyczenia na Nowy Rok z podobizną prosiaczka wĞród róĪ, Īyczenia
Ğwiąteczne z Helsinek z wizerunkiem ryb). WĞród ĪyczeĔ na BoĪe Narodzenie rzadko pojawiają
siĊ motywy religijne, gáównie wystĊpują tu anioáy, choinki, zimowe pejzaĪe. Na kartach wielkanocnych królują przedstawienia pisanek, kurczaczków i zajączków (jedna z kartek ozdobiona zostaáa
piórami – ogon koguta). Na kartach czĊsto znajdziemy nadruki w jĊzyku polskim oraz niemieckim,
rosyjskim, rzadziej angielskim lub francuskim. Liczne karty w ukáadzie sprzed 1905 r., z korespondencją na stronie z dekoracją. WiĊkszoĞü kart zapisana (gáównie w jĊzyku polskim), datowana od
lat 90. XIX w. do lat 30. XX w., czĊĞciowo ze skasowanymi znaczkami pocztowymi. Zbiór otwiera 8
kart z ozdobnych papeterii oraz nietypowe kartki: z ruchomą datą (z moĪliwoĞcią ustawienia dnia,
miesiąca oraz dnia tygodnia), cztery karty tworzące áącznie obrazek z muchomorem oraz kartka rozkáadana. Na uwagĊ zasáuguje równieĪ kartka bĊdąca reklamą warszawskiej cukierni Riese & Piotrowski,
dziaáającej od 1861 r. Pieczątki kolekcjonerskie, niewielkie zabrudzenia i drobne uszkodzenia, stan
wiĊkszoĞci pocztówek dobry. Ciekawy i rzadki zbiór pocztówek, Ğwiadectwo gustów i upodobaĔ
naszych przodków.

281. [Pocztówki] – ĩyczenia imieninowe, urodzinowe, Ğwiąteczne i noworoczne, pozdrowienia z podróĪy. Kolekcja pocztówek. Koniec XIX w. – I poáowa
XX w.
7000,Okoáo 340 pocztówek; róĪne techniki – druki barwne, chromolitogra¿e, záocenia i srebrzenia, aplikacje z tkanin, piór i innych materiaáów, táoczenie i sztancowanie, hafty, koraliki, celuloid; wiĊkszoĞü kart o wym. 9 x 14 cm
Zabawny, peáen uroku zbiór kartek wysyáanych niegdyĞ z róĪnych okazji, pochodzących z wielu krajów
i kultur. Kartki w wiĊkszoĞci zapisane, ze skasowanymi znaczkami, z zabawnymi wierszami i tekstami ĪyczeĔ w róĪnych jĊzykach, wiĊkszoĞü po polsku, ale równieĪ w jĊzyku rosyjskim, niemieckim,
francuskim, angielskim, hiszpaĔskim, hebrajskim i innych. WiĊkszoĞü kart utrzymanych w stylu sentymentalnym, na pograniczu kiczu (anioáki, ¿oáki, zakochane pary, dzieci, sáodkie zwierzątka), jak
równieĪ w stylu secesji i art déco. Kartki wykonane bardzo róĪnorodnymi technikami – haftowane,
wyszywane koralikami, zdobione piórami i wielobarwnymi tkaninami (np. seria kartek ukazujących
hiszpaĔskie stroje ludowe), zdobione brokatem, táoczeniami, imitujące drewno. CzĊĞü kartek tworzy
serie (z wykorzystaniem powtarzającego siĊ motywu), np. pozdrowienia z Moskwy. Kartki zarówno
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280. ĩyczenia Ğwiąteczne, imieninowe i urodzinowe. Zbiór pocztówek i papierów listowych. XIX/XX w.

281. Kolekcja pocztówek z Īyczeniami (ĝwiĊta, Nowy Rok, pozdrowienia z podróĪy). XIX/XX w.

w ukáadzie sprzed 1905 r., jak i w stosowanym obecnie, kilka rozkáadanych, kryjących „sekret”. Drukowane w róĪnych krajach (w znacznej czĊĞci w Niemczech), wydawane m.in. przez Salon Malarzy
w Krakowie. Poza tym w skáad zbioru wchodzą trzy chromolitografowane ozdobne naklejki. Pieczątki
kolekcjonerskie, drobne zabrudzenia i niewielkie uszkodzenia krawĊdzi, poza tym stan dobry. Niezwykáy zbiór pocztówek, Ğwiadectwo gustu naszych przodków.
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282. Bileciki Īyczeniowe. Zespóá 6 sztuk. XIX/XX w.

282. Bileciki Īyczeniowe. XIX/XX w.

460,-

Zespóá 6 bilecików – druk barwny, chromolitogra¿e, wytáaczanie, aplikacje z róĪnego rodzaju tkanin;
Ğr. o wym. 12 x 8 cm, rozkáadane (wewnątrz 3 sztuk záoĪone karty z drukowanym tekstem w jĊzyku
niemieckim, uzupeánianym piórem w epoce)
Bardzo delikatne i kruche bileciki, o wielowarstwowej dekoracji – na zdobiony techniką druku lub
wytáaczania papier naklejone dekoracje utworzone z róĪnobarwnych tkanin oraz elementów chromolitografowanych. Karteczki zdobione gáównie motywem anioáków i kwiatów. Skáadane, po záoĪeniu tworzą
rodzaj koperty, mieszczącej wewnątrz krótki liĞcik (dwa z nich datowane 1906 r., jeden z Wrocáawia)
z Īyczeniami z okazji Chrztu ĝwiĊtego. Nieznaczne uszkodzenia, poza tym stan dobry.

283. Obrazki religijne. II poáowa XIX w. – I poáowa XX w.

1200,-

Zespóá okoáo 100 obrazków religijnych – róĪne techniki (staloryty, chromolitogra¿e, druk barwny i czarno-biaáy, koronki, záocenia, táoczenia, tkaniny); róĪne wymiary (od ok. 7 x 5 cm do 12 x 8 cm)
Obrazki dewocyjne z przedstawieniami róĪnych ĞwiĊtych (m.in.: Dominik, Franciszek z AsyĪu, Józef,
Antoni Padewski, Katarzyna SieneĔska, Helena), Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Chrystusa oraz scen
biblijnych (np. BoĪe Narodzenie). Kilka obrazków z wizerunkami polskich ĞwiĊtych: Stanisáawa
Kostki, Stanisáawa biskupa, a takĪe Matki Boskiej CzĊstochowskiej i Ostrobramskiej. Na wielu
obrazkach drukowane modlitwy, po polsku, niemiecku, áacinie, francusku i angielsku. Poza tym odrĊczne dedykacje i modlitwy, datowane od lat 80. XIX w. po okres miĊdzywojenny, m.in. z Krakowa,
Rzeszowa, PrzemyĞla. Obrazki czĊsto stanowiáy pamiątkĊ waĪnych wydarzeĔ religijnych, np. I Komunii
lub spowiedzi. Wykonane w duĪej czĊĞci za granicą, we Francji lub Niemczech, kilka pochodzących
ze znanej krakowskiej ¿rmy Józefa Angrabajtysa (zaáoĪonej w 1896 r.). WiĊkszą czĊĞü zbioru stanowią obrazki starsze, gáównie z lat 90. XIX w., zdobione charakterystycznym motywem koronki
(niezwykle delikatnym i kunsztownie wykonanym). Kilka obrazków rozkáadanych, dwa drukowane na
celuloidzie. PóĨniejsze obrazki w wiĊkszoĞci wykonane w technice chromolitogra¿i, zdobione motywami secesyjnymi. Kilka obrazków nietypowych, wyjątkowo bogato zdobionych, dekorowanych wstąĪką
i sáomką, a takĪe z motywem kwiatów. Drobne uszkodzenia (zwáaszcza koronek starszych obrazków),
zabrudzenia, nieznaczne przedarcia, poza tym stan wiĊkszoĞci obrazków dobry.
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283. Kolekcja obrazków religijnych. XIX/XX w.

284. [Pocztówki] – „Wielcy i sáawni ludzie Polski”. Album 68 pocztówek. Berlin, b.r.
(XIX/XX w.). Editeur Arnold Casper. K. [1 – przedsáowie], [17] (na kaĪdej po
4 pocztówki), 28 cm, opr. wyd. ppá., oká. karton lakierowany z barwną dekoracją
na przednim licu.
600,Komplet wydawniczy. Album zawierający 68 pocztówek z portretami wybitnych Polaków, w duĪej
czĊĞci dziaáających w II poáowie XIX w. (wielu z terenów Wielkopolski). WĞród nich znaleĨli siĊ królowie, wodzowie (T. KoĞciuszko, ksiąĪĊ J. Poniatowski), dziaáacze patriotyczni, pisarze (od A. Fredry po
A. Asnyka i H. Sienkiewicza), malarze, kompozytorzy, aktorzy, uczeni. KaĪdemu portretowi (wykonanemu przede wszystkim z fotogra¿i) towarzyszy krótka nota biogra¿czna. Karty pocztowe (w ukáadzie
sprzed 1905 r.), przeznaczone do zbierania w specjalnym albumie, tworzą numerowaną seriĊ. Opublikowane dla máodzieĪy, w celu: „zaznajomienia z bieĪącemi postĊpami cywilizacyjnemi swego
narodu”. Doáączono 3 pocztówki z portretami W. Pola, S. Moniuszki i M. Baáuckiego (dublety). Pieczątki
kolekcjonerskie. Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, karta z przedsáowiem z drobnym ubytkiem pap.
(bez szkody dla treĞci), charakterystyczne plamki na kartach, drobne zabrudzenia kilku pocztówek,
poza tym stan dobry. Rzadkie w komplecie.
Lit.: J. S. Páaczkowski, Wielcy i sáawni ludzie Polski, album z przeáomu XIX i XX wieku [:] Filokartysta,
nr 2, 1996, s. 8-11 (doáączona kserokopia artykuáu)

285. Album do kart pocztowych. Początek XX w.

400,-

Skóra z táocz. i záoc., k. [68], obciĊcie kart záoc.; 39 x 21 x 7 cm
Album do zbierania pocztówek z barwną, secesyjną dekoracją na licu przedniej okáadziny (kwiaty,
waĪki). Na tylnej okáadzinie táocz. i záoc. superekslibris literowy „A. T.” pod koroną szlachecką. Na
pierwszej karcie drukowana dekoracja w stylu secesyjnym, karty albumu ze specjalnymi naciĊciami do
umieszczania kart, nie wypeánione, zdobione motywami roĞlinnymi i waĪkami. Otarcia i uszkodzenia
skóry oprawy, drobne ubytki, blok poluzowany, zabrudzenia kart albumu.
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285. Album kart pocztowych. XX w.
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287. Gra. Jazda samochodem po kraju.

– Gry krajoznawcze z mapami ziem polskich –
286. [Gra] – „PodróĪ konna po Królestwie Polskiem i krajach sąsiednich”. Wilno
1862. Nakáad i wáasnoĞü Maurycego Orgelbranda. Plansza o wym. 50,5 x 49 cm
(skáadana, w 6 sekcjach, zdublowana na páótnie).
1500,Plansza do gry towarzyskiej, wydanej przez Maurycego Orgelbranda (1826-1904), z pozwoleniem
wileĔskiej cenzury z 1 paĨdziernika 1862 r. Na planszy dwubarwna mapa Królestwa Polskiego, obejmująca obszar od Wiednia po Morze Baátyckie oraz od Koáobrzegu i Poznania po Kijów i SmoleĔsk
(mapa w skali ok. 1:2.500.000, z naniesioną siatką ponumerowanych kwadratów). Plansza stanowiáa
II czĊĞü wydawnictwa „Gry towarzyskie i umysáowe”. Brak tekstu objaĞniającego. Zabrudzenia, miejscami intensywniejsze, takĪe páótna na odwrocie, nieznaczne przedarcia i ubytki pap., poza tym stan
dobry. Bardzo rzadkie.

287. [Gra] – „Jazda samochodem po kraju. Gra pouczająca krajoznawcza”. UáoĪyá
L. NaáĊcz. Warszawa b.r. [przed 1914 r.]. Nakáadem Wydawnictwa Gier Julian Miller. Zawiera: planszĊ do gry o wym. 58 x 45 cm (skáadaną, litogra¿a barwna); szeĞü
pionków – dwustronne kartoniki (druk barwny) o wym. 2,7 x 4,8 cm, zamontowane
na krąĪkach drewnianych; objaĞnienie – druk, k. 16, 21,5 cm; pudeáko – litogra¿a
barwna na licu, karton o wym. 26,5 x 31 x 3 cm.
4000,„Gra Towarzyska Pouczająca. Jazda samochodem po kraju”, z objaĞnieniami L. NaáĊcza. Plansza
i opakowanie wykonane w Litogra¿i Karola Müllera w Warszawie (zakáad litogra¿czny i wydawnictwo
Juliana, a póĨniej Karola Müllera, dziaáające od 1852 r., publikujące nuty, ksiąĪki dla máodzieĪy, 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 gáównymi miastami oraz zabytkami i strojami ludowymi. Na pionkach wizerunki automobili, w tekĞcie objaĞnienia krótkie informacje o polskich miastach. Drobne przedarcia i uszkodzenia
pudeáka, charakterystyczne plamki na instrukcji gry, nieznaczne plamki na planszy, krąĪki drewniane
nowe. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
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288. Gra. PodróĪ samochodem po Polsce. 1938.

288. [Gra] – PodróĪ samochodem po Polsce. Plansza do gry. Rysowaá Jan Weraxo.
Warszawa, b.r. (po paĨdzierniku 1938 r.). Wydawnictwo „Solo”. Zakáady Gra¿czne
W. CukrzyĔski i Ska. Mapa barwna na kartonie o wym. 60 x 69,5 cm.
800,Plansza do gry towarzyskiej, z barwną mapą II Rzeczpospolitej, z zaznaczonymi waĪniejszymi miastami i ciekawymi miejscami. Na podróĪnych czekają liczne przygody, m.in. stáuczka w okolicach
Wáodzimierza WoáyĔskiego, napad záodziei niedaleko Lwowa, urwane koáo koáo Radomia. Ponadto
poza granicami kraju zaznaczone miasta: Wrocáaw, Piáa, GdaĔsk. Specjalnie zaznaczono takĪe Jabáonków – miasto zajĊte wraz z Zaolziem w paĨdzierniku 1938 r. Brak pionków (metalowych
samochodzików), instrukcji i pudeáka. Mapa skáadana – uszkodzenia w miejscach skáadania, drobne
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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289. Dunin-Borkowski Jerzy Sewer. Almanach báĊkitny. Genealogia Īyjących rodów
polskich. T. 1-2 (w 2 wol.). Lwów-Warszawa b.r. [1909]. Nakáadem KsiĊgarni
H. Altenberga, E. Wende i Ska, s. VII, [1], 578; 579-1127, portretów 4, 15,5 cm,
luksusowa opr. wyd., pá. z táocz. i záoc., brzegi kart záoc.
1800,Egzemplarz luksusowy wydany na papierze czerpanym. Jedno z najwaĪniejszych dzieá genealogicznych w dorobku Jerzego hr. Dunin-Borkowskiego (1856-1908), polityka, dziaáacza spoáecznego
i wybitnego heraldyka. KsiąĪka wydana w ukáadzie almanachu gotajskiego, obejmuje rody ksiąĪĊce,
hrabiowskie i baronowskie. Zawiera 156 nazwisk (m.in.: Czartoryski, Lubomirski, PoniĔski, Radziwiáá,
Potocki, Czapski, KrasiĔski, LanckoroĔski, Ledóchowski, Maáachowski, MielĪyĔski, Mniszech, Mycielski,
RaczyĔski, Rey, Rzewuski, Tarnowski, Tyszkiewicz, Uruski, Walewski, Wielhorski, Wielopolski, Wodzicki, Zaáuski, Zamoyski, ĩóátowski); w wykazie baronów m.in.: Cháapowski, Konopka, Puszet, SkarĪyĔski.
„Almanach báĊkitny” zajmowaá w bibliotekach paáacowych poczesne miejsce jako informator. Do dnia
dzisiejszego stanowi podstawowe dzieáo o polskiej arystokracji i rodach utytuáowanych. Bogato záocona dekoracyjna oprawa wydawnicza wedáug projektu Jana Bukowskiego (1873-1938),
czoáowego typografa okresu Máodej Polski (sygnowana J.B. na przedniej okáadzinie). Minimalne przebarwienia okáadek. Podklejone rozerwanie karty przedtyt. Stan bardzo dobry.

290. Gritzner Maximilian. Handbuch der heraldischen Terminologie in zwölf (germanischen 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. póĨniejsza, pásk.
240,Z ksiĊgozbioru Schlesisches Museum für Kunstgewerbe u. Altertümer we Wrocáawiu (pieczątki).
Obszerny leksykon terminologii heraldycznej opracowany przez Maximiliana Gritznera (1843-1902),
pochodzącego z ĩar niemieckiego heraldyka, herolda pruskiego. Stanowiá czĊĞü serii, w ramach której
przygotowano edycjĊ sáynnego herbarza J. Siebmachera. Opr.: ciemnobrązowy pásk, na licach pap.
marm. ĝląskie Muzeum Rzemiosáa Artystycznego i StaroĪytnoĞci funkcjonowaáo w latach 18581945 i gromadziáo w swoich zbiorach pochodzące ze ĝląska zabytki archeologiczne od neolitu do XII w.,
numizmaty (przede wszystkim monety), wyroby rzemieĞlnicze i artystyczne z okresu Ğredniowiecza
i renesansu. Zasób muzeum zostaá niemal caákowicie zniszczony lub rozproszony w koĔcowej fazie
wojny (w trakcie oblĊĪenia twierdzy Breslau). Stan dobry.

291. Materiaáy do Biogra¿i, Genealogii i Heraldyki Polskiej. T. I-IV, VI-IX (w 6 wol.).
Pod redakcją Szymona Konarskiego (do t. VI) i Adama Heymowskiego (t. VII/
VIII-IX). Buenos Aires-ParyĪ-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 tekĞcie, 25-26 cm, [t. I-II wspóáopr.:]
opr. pá.; [t. III-IX:] opr. wyd. brosz.
600,Z ksiĊgozbioru prof. Stefana KuczyĔskiego (ekslibris, od t. 3 egzemplarze imienne tegoĪ). „Materiaáy”, wydawane w nakáadzie 350-500 egzemplarzy, stanowiáy najpowaĪniejsze emigracyjne wydawnictwo

142

HERALDYKA. GENEALOGIA. NUMIZMATYKA

289. J. Dunin-Borkowski. Almanach báĊkitny. 1909.

290. M. Gritzner. Heraldyka. 1890.

publikujące materiaáy z zakresu biogra¿i, genealogii i heraldyki polskiej, oparte na czĊsto nieistniejących juĪ materiaáach archiwalnych. WĞród autorów prac znajdowali siĊ najwybitniejsi polscy historycy
i heraldycy, m.in.: Szymon Konarski, Adam Heymowski, Mieczysáaw Paszkiewicz, Edward Borowski,
Zygmunt Wdowiszewski, Stanisáaw Reychman. W tomach m.in. rozprawy: Herbarz szlachty InÀant
polskich z 1778 roku; Genealogie niektórych polskich rodzin utytuáowanych; Tytuáy polskie nadawane
cudzoziemcom; Pamiątki heraldyczne w Rzymie; Záotnicy czynni w Krakowie w latach 1600-1700;
Spis Polaków zmaráych w emigracji od roku 1831; Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794). Profesor
Stefan KuczyĔski (1938-2010), historyk mediewista, specjalista w zakresie nauk pomocniczych historii,
zwáaszcza heraldyki, genealogii, sfragistyki i weksykologii, wieloletni pracownik Instytutu Historii PAN,
prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. W woluminach wáoĪone luzem przez badacza liczne
zapiski, notatki, listy, wycinki, kserokopie itp. Miejscami drobne zagniecenia, stan dobry.

292. MiesiĊcznik Heraldyczny. Organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie
pod redakcyą Dra Wáadysáawa Semkowicza. R. V-VIII. Lwów 1912-1915. Nakáadem Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, s. [2], 200, [2], mapa 1 (rozká.),
ilustr. w tekĞcie; [4], 216, mapy 3 (rozká.), ilustr. w tekĞcie; 192, tabl. ilustr. 1, mapy
2 (w tym 1 rozká.); 27,5 cm, opr. pá. zielone z tyt. na grzbiecie.
240,Z ksiĊgozbioru prof. Stefana KuczyĔskiego, wybitnego historyka i heraldyka (egzemplarz imienny). Cztery roczniki „MiesiĊcznika Heraldycznego” – organu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Czasopismo ukazywaáo siĊ w latach 1908-1915 – wydawane we Lwowie oraz w latach 1930-1939
(ostatni numer za wrzesieĔ) – wydawane w Warszawie. W rocznikach m.in.: Ród àodziów w wiekach
Ğrednich; Mleczko, Raczko, Saczko i àyczko; O kniaziowskiem pochodzeniu szlachty GliĔskich;
O rozsiedleniu rycerstwa polskiego; Dr Mieczysáaw Dunin Wąsowicz; ĝ.p. Aleksander Jabáonowski
jako heraldyk; O litewskich rodach bojarskich; LeszczyĔscy herbu Wieniawa; Metryki koĞcioáa Ğw.
Jana w W-wie i wiele innych. W rocznikach VI, VII i VIII brak zbiorczych kart tytuáowych. Niewielkie
przetarcia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

293. MiesiĊcznik Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
wydawany przez Oddziaá Warszawski pod redakcją: Oskara Haleckiego, Stanisáawa KĊtrzyĔskiego, Józefa ks. Puzyny i Zygmunta Wdowiszewskiego. R. XVII-XVIII. Warszawa 1938-1939. Nakáadem Oddziaáu Warszawskiego Polskiego
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292. MiesiĊcznik Heraldyczny. 1912-1915.
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294. W. Semkowicz. O dobrej sáawie. 1899.

Towarzystwa Heraldycznego, s. IV, 192, ilustr. w tekĞcie; 144, ilustr. w tekĞcie,
27,5 cm, opr. pá. zielone z tyt. na grzbiecie.
90,Z ksiĊgozbioru prof. Stefana KuczyĔskiego. Dwa ostatnie roczniki „MiesiĊcznika Heraldycznego” – organu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Czasopismo ukazywaáo siĊ w Warszawie w latach 1930-1939 (ostatni numer za wrzesieĔ 1939 r.). W rocznikach m.in.: Nieco o szlacheckich
tytularnych próĪniakach; Mauzoleum rodziny SzczepaĔskich w Kartuzach; MieszkaĔcy Wschodu we
Lwowie; Drobiazgi heraldyczne w geogra¿i àubieĔskiego; Przodkowie Bruchnalskich h. Herburtowa;
Wykaz wywodów szlachectwa na Litwie; Uwagi o maáo znanym herbarzu polskim wydanym w ParyĪu
i wiele innych. Na koĔcu numerów wrzeĞniowych listy czáonków Towarzystwa, którzy opáacili skáadki
odpowiednio za rok 1938 i 1939. Brak k. zbiorczej do rocznika XVIII. Niewielkie przetarcia oprawy.
Naderwania stron, stan ogólny dobry.

294. Semkowicz Wáadysáaw. Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV. i XV.
wieku. (Studia nad Historyą Prawa Polskiego, red. O. Balzer, t. 1, z. 1). Lwów
1899. Z drukarni W. àoziĔskiego, s. [2], 41, 23,5 cm, opr. pap.
60,Studium historyczne poĞwiĊcone problemowi nagany szlachectwa oraz zachowywania dobrej sáawy (np.
przez obronĊ jej przed sądem w wyniku oskarĪeĔ) w póĨnym Ğredniowieczu. Autorem byá Wáadysáaw
Semkowicz (1878-1949), wybitny historyk, mediewista, specjalista w zakresie nauk pomocniczych
historii (zwáaszcza paleogra¿i, heraldyki i genealogii), wydawca Ĩródeá. Lica oryginalnej oká. brosz.
naklejone na skrzydáa opr. Stan dobry.

295. StronczyĔski Kazimierz. Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku
1300. Rozbiorem Ĩródeá spóáczesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów
menniczych objaĞnione. Warszawa 1847. W Drukarni Kommissyi Rządowej SprawiedliwoĞci, s. [6], 340, [22], 22, liczne wizerunki monet w tekĞcie (drzeworyty),
22,5 cm, opr. pásk wspóácz.
240,-
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295. K. StronczyĔski. Pieniądze Piastów. 1847.

296. L. Theodorowicz. Rody Ormian. 1925.

Wydanie 1. Jedno z gáównych dzieá Kazimierza StronczyĔskiego (1809-1896), numizmatyka, paleografa, sfragistyka, heraldyka, kolekcjonera i przyrodnika. Praca stanowi podstawowe Ĩródáo do
dziejów polskiej monety Ğredniowiecznej. W czĊĞci koĔcowej dodatek: „Spis monet piastowskich
znajdujących siĊ niegdyĞ w zbiorze Tadeusza WolaĔskiego”. W tekĞcie wizerunki kilkuset monet.
Brak mapy i tablic. Charakterystyczne zaĪóácenia i zaplamienia papieru, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska ksiąĪka ilustrowana, poz. 394; M. Gumowski, Bibliogra¿a numizmatyki polskiej,
poz. 2379.

296. Theodorowicz Leon. Nieco o heraldyce i rodach Ormian polskich. Lwów
1925. Nakáadem autora, s. 24, 23 cm, opr. wyd. karton.
90,Krótki opis uszlachconych rodów ormiaĔskich autorstwa Leona Teodorowicza (1874-1940), ziemianina,
absolwenta Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, potomka ormiaĔskiego rodu Teodorowiczów,
którego wywód genealogiczny równieĪ jest zamieszczony w prezentowanym opracowaniu. Nieznaczne
przebarwienia oprawy, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
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297. Album Legjonów Polskich. Pod protektoratem szefa Wojskowego Biura Historycznego generaáa Juljana Stachiewicza opracowali: tekst mjr dr Wacáaw LipiĔski;
materjaá fotogra¿czny: mjr dypl. Eugeniusz Quirini; akwarele i rys.: J. ĝwirysz-Ryszkiewicz i A. NaáĊcz-Korzeniowski; opracowanie gra¿czne: Anatol Girs i Bolesáaw
Barcz. Warszawa 1933. Gáówna KsiĊgarnia Wojskowa, s. [8], 363, portret 1, tabl.
ilustr. barwnych 6, ilustr. w tekĞcie 740, 34 cm, opr. wyd. wykonana w zakáadzie
introligatorskim Roberta Jahody, pá. czerwono-beĪowe z táocz.
400,Bogato ilustrowany, starannie wydany album poĞwiĊcony Legionom Józefa Piásudskiego. Tekst Wacáawa LipiĔskiego (1896-1949), dr. historii, o¿cera, uczestnika walk o niepodlegáoĞü, odznaczonego
Orderem Wojennym Virtuti Militari, dziaáacza antykomunistycznego (zamordowanego przez SáuĪbĊ
BezpieczeĔstwa we Wronkach). Dzieáo zilustrowane obszernym materiaáem ikonogra¿cznym oraz portretem Marszaáka i 6 tablicami wg akwareli rotmistrza i malarza Józefa ĝwirysz-Ryszkiewicza oraz majora Andrzeja NaáĊcz-Korzeniowskiego, ukazującymi umundurowania poszczególnych formacji. Projekt
oprawy oraz ukáad gra¿czny jest dzieáem znanego w okresie miĊdzywojennym Atelier Girs-Barcz. Ubytki
páótna, przetarcia i zabrudzenia oprawy, miejscami zabrudzenia i zaĪóácenia w tekĞcie, poza tym
stan dobry.

298. Armia rossyjska. Studium militarne. Napisaá byáy o¿cer Sztabu Wojsk Austro-WĊgierskich. Kraków – PoznaĔ 1887. J. K. ĩupaĔski, s. [4], 148, 20,5 cm, opr.
póĨniejsza, ppá.
90,Charakterystyka organizacji armii rosyjskiej wraz z opisem twierdz i fortów znajdujących siĊ
w Królestwie Polskim (m.in. Modlin, Warszawa). Autor niezidenty¿kowany, ukryty pod kryptonimem
Y. Z. X. Studium poglądowe oparte na tekstach Ĩródáowych, zawierające táumaczenia prac autorów
niemieckich, m.in. Alberta von Drygalskiego. Nalepki, sygnatury i pieczątki biblioteczne Zarządu Biblioteki Krakowskiego Towarzystwa OĞwiaty. 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. ppá.
360,Wydanie 1. NajwaĪniejsze obok „àukasiĔskiego” dzieáo w dorobku Szymona Askenazego, a zarazem
niezastąpiona do dziĞ monogra¿a Legionów Polskich we Wáoszech. Jego podstawĊ Ĩródáową stanowiáo niezbadane wówczas Archiwum Legionów Polskich i gen. J. H. Dąbrowskiego, uzupeániaáy go
materiaáy z archiwów paryskich, warszawskich, wiedeĔskich, a takĪe dokumenty z archiwów rodzinnych
(Czartoryskich, Potockich, Káobukowskich). „DziĞ po piĊüdziesiĊciu latach praca ta nie straciáa nic ze
swego piĊkna” (J. PachoĔski, Legiony Polskie. Prawda i legenda, t.1, Warszawa 1969, s. 38-39). Niewielkie przebarwienia opraw, nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe, Ğlady oáówka. W t. II wyciĊty margines
jednej karty, poza tym stan dobry.
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297. Album Legionów Polskich. 1933.

299. Sz. Askenazy. Napoleon a Polska. 1918.

300. Bartoszewicz Julian. Studia historyczne i literackie. T. 1-3 (w 3 wol.). (Dzieáa
J. Bartoszewicza. T. 8-10). Kraków 1880-1881. Naká. K. Bartoszewicza, s. 404,
[1]; 400; 400, [1], 23,5 cm, opr. z epoki pásk z táocz.
440,Z biblioteki Mariana Brandysa (1912-1998), pisarza historycznego, eseisty, dziennikarza (pieczątki). Studia z dziejów Polski w epoce Wazów i Sasów, autorstwa Juliana Bartoszewicza (1821-1870),
historyka, encyklopedysty i bibliotekarza. W zbiorze m.in.: Kronika paáacu KrasiĔskich; KniaĨ Kurbski
na Woáyniu; O nuncjuszach w Polsce; Elekcja Michaáa Korybuta; Chazarowie i Poáowcy; HetmaĔstwo;
Szwedzi w Warszawie 1655; Bitwa pod Beresteczkiem. Niewielkie przetarcia oprawy. W tomie 1
przedarta i podklejona k. tytuáowa. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

301. [B’nai-B’rith]. Stowarzyszenie Humanitarne „Braterstwo – B’nai-B’rith” w Warszawie 1922-1932. Warszawa 1932. B.w., s. 89, [3], portrety 4, 25 cm, opr. wyd.
kart.
120,Odbito w nakáadzie 400 egzemplarzach na prawach rĊkopisu. Wydawnictwo okolicznoĞciowe przygotowane z okazji dziesiĊciolecia funkcjonowania polskiej ¿lii stowarzyszenia B’nai-B’rith – najstarszej
Ğwiatowej organizacji Īydowskiej, dziaáającej od 1843 r., mającej na celu wspieranie spoáecznoĞci
ĩydów Īyjących w diasporze. Egzemplarz nieobciĊty i nierozciĊty. Niewielkie przebarwienia okáadek
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. rozká. 6, 24 cm, opr. wyd. pá.
280,Pisma zebrane Friedricha Bernhardiego (1838-1916), niemieckiego przemysáowca dziaáającego na
Górnym ĝląsku, twórcy jednego z najwiĊkszych i najlepiej dziaáających przedsiĊbiorstw wydobywczych
we wschodniej czĊĞci Niemiec, inicjatora wydobycia cynku w okolicach Katowic i zaáoĪyciela tamtejszej
nowoczesnej huty „Bernhardi”. Zbiór zawiera artykuáy poĞwiĊcone organizacji wydobycia i przetwarzania pozyskanych materiaáów, a takĪe szczegóáową charakterystykĊ górnictwa na Górnym ĝląsku.
Publikacja wydana przez Oberschlesischer Berg- und Hüttenmännischer Verein. Opr.: szare pá., táocz.
i barw. tytulatura. Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.
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300. J. Bartoszewicz. Studia historyczne. 1880.

303. Biblioteka Warszawska. 1896.

303. Biblioteka Warszawska. Pismo miesiĊczne poĞwiĊcone naukom, sztukom
i sprawom spoáecznym. 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, pásk.
440,W treĞci m.in.: Polska i Brandenburgia za czasów Jagiellonów; Na dworze Wáadysáawa IV; Romans
Sobieskiego z MarysieĔką; Jan III pod ĩórawnem; Ostatnie lata Wacáawa Potockiego; Geneza zabawy u zwierząt i ludzi; Obrazki staroszlacheckie. Ponadto utwory poetyckie, m.in. Marii Konopnickiej
i Lucjana Rydla, fragmenty powieĞci „Fermenty” W. Reymonta. Opr.: ciemnozielone pásk, na licach pap.
marm., na grzbiecie táocz. i záoc. tytulatura, numeracja t. oraz superekslibrisy literowe „J. D.” Otarcia
i ubytki pap. opr., zaplamienia czĊĞci k. Stan dobry.

304. Biblioteka Warszawska. Pismo miesiĊczne poĞwiĊcone naukom, sztukom
i sprawom spoáecznym. 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, pásk.
440,W treĞci m.in.: StaroĪytna Litwa; Z dziejów obyczajów mieszczaĔstwa Krakowskiego; JĊzyk i cywilizacja – z dziejów kultury w Polsce; Nowoczesna etnologia; Narodziny WiĊkszego New-Yorku;
Impressyonizm w sztukach piĊknych; Kartka z Īycia spoáeczeĔstwa kresowego; Kosmos i jego
budowa w pojĊciach ludów. Opr.: ciemnozielone pásk, na licach pap. marm., na grzbiecie táocz. i záoc.
tytulatura, numeracja t. Otarcia i ubytki pap. opr., zaplamienia czĊĞci k. Stan dobry.

305. Biblioteka Warszawska. Pismo miesiĊczne poĞwiĊcone naukom, sztukom
i sprawom spoáecznym. 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, pásk.
300,W treĞci m.in.: Elekcya Augusta III; Agenor hr. Goáuchowski w pierwszym okresie rządów swoich
(1846-1859); Józef Elsner i pierwsze konserwatoryum w Warszawie; Koniec Augusta II; Polacy
na studiach w ParyĪu w wiekach Ğrednich; LudnoĞü wytwórcza i Ĩródáa dochodu w W. KsiĊstwie
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305. Biblioteka Warszawska. 1898.

308. Liga Narodów. 1920-1930.

PoznaĔskiem. Opr.: ciemnozielone pásk, na licach pap. marm., na grzbiecie táocz. i záoc. tytulatura,
numeracja t. Otarcia i ubytki pap. opr., zaplamienia czĊĞci k. Stan dobry.

306. Biblioteka Warszawska. Pismo miesiĊczne poĞwiĊcone naukom, sztukom
i sprawom spoáecznym. 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, pásk.
300,W treĞci m.in.: Ruch etycznych nowszych czasów, jego dzieje i zasady; PoĪegnanie stulecia; Pogadanka artystyczna o nowym gmachu Towarzystwa Sztuk PiĊknych w Warszawie; Kolonia polska w Berlinie;
Stowarzyszenia rolnicze; Stosunki ekonomiczne w PoznaĔskiem; Rok jubileuszowy w Rzymie.
Opr.: ciemnozielone pásk, na licach pap. marm., na grzbiecie táocz. i záoc. tytulatura, numeracja t. Otarcia
i ubytki pap. opr., zaplamienia czĊĞci k. Stan dobry.

307. [Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin]. Wspomnienia z walki kulturalnej przez
Naocznego ĝwiadka. PoznaĔ 1894. Nakáadem autora. Czcionkami Drukarni
Kuryera PoznaĔskiego, s. 46, 21 cm, opr. wyd. brosz.
100,Broszura polityczno-moralizatorska w formie anegdoty ukazującej skutki polityki Kulturkampf (ograniczania wpáywów KoĞcioáa katolickiego), prowadzonej przez Otto von Bismarcka w latach 1871-1878.
Autorem byá Aleksander Dunin-Borkowski (1811-1896), galicyjski ziemianin, polityk, publicysta i poeta,
który zacząá uĪywaü imienia Leszek po opublikowaniu „WieszczeĔ Lechowych, które Bóg daá, aby
ogáosiá ludowi”. Pieczątki i nalepki biblioteczne. Blok nieobciĊty i czĊĞciowo nierozciĊty. Zagniecenia,
luĨne skáadki, poza tym stan dobry.

308. Bregman Aleksander. Liga Narodów 1920-1930. Bilans dotychczasowej dziaáalnoĞci. Studium polityczne. Warszawa 1931. Nakáadem KsiĊgarni F. Hoesicka,
s. VII, 165, 23,5 cm, opr. z epoki, pásk.
120,-
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309. Posáanie do braci wygnaĔców. 1850.
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310. K. Bronikowski. PamiĊtniki polskie. 1883-1884.

poĞwiĊcone pierwszej dekadzie funkcjonowania Ligii Narodów, której celem miaáo byü dyplomatyczne rozwiązywanie konÀiktów i utrzymywanie pokoju. JuĪ pierwsze lata dziaáalnoĞci ujawniáy szereg
problemów, wynikających choüby z braku przystąpienia USA do paktu (ze wzglĊdu na sprzeciw
republikanów przeciwnych polityce Wilsona). Aleksander Bregman (1906-1967), dziennikarz i publicysta, specjalizujący siĊ w zagadnieniach z dziedziny polityki miĊdzynarodowej. Opr.: czerwony pásk, na
licach pap. marm., na grzbiecie táocz. i záoc. tytulatura oraz ozdobnik. Egzemplarz z biblioteki konsulatu polskiego w Tuluzie. Ubytek fragmentu k. przedtyt. Otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

309. BrodziĔski Kazimierz. Posáanie do braci wygnaĔców i Mowa o narodowoĞci Polaków. Przedmowa Józef Bohdan Zaleski. ParyĪ 1850. W Drukarni L. Martinet, s. [2],
XXI, [1], 71, 17,5 cm, opr. wspóácz., pásk ze záoc., zach. oká. z epoki, pá.
240,Wydanie 1 w tej edycji. Dwie patriotyczne mowy Kazimierza BrodziĔskiego (1791-1835), Īoánierza KsiĊstwa Warszawskiego, uczestnika kampanii 1812 i 1813 roku, najwybitniejszego poety epoki
przedromantycznej. Na karcie przedtytuáowej podpis wáasnoĞciowy: „Czapska”. Opr.: grzbiet wspóácz.
pásk ze záoc., okáadki z epoki pá. z táocz., wyklejki z mory. Na kartach miejscami charakterystyczne
zaĪóácenia, nieaktualna pieczątka wáasnoĞciowa, poza tym stan dobry. Rzadkie.

310. Bronikowski Ksawery. PamiĊtniki polskie. T. 1-2 (1 wol.). (Biblioteka Uniwersalna
Arcydzieá Polskich i Obcych. Wydawca Adam Kaczurba). PrzemyĞl 1883-1884.
Czcionkami S. F. Piątkiewicza, s. X, 384; 256, 21 cm, opr. z epoki pásk z táocz.,
brzegi kart marm.
400,Wydanie 2 (wyd. 1 ukazaáo siĊ w ParyĪu w latach 1844-1845). Zbiór pamiĊtników do historii Polski
XIX wieku, w wiĊkszoĞci poĞwiĊconych kampaniom napoleoĔskim i powstaniu listopadowemu, zebranych przez Ksawerego Bronikowskiego (1796-1852), wspóázaáoĪyciela Towarzystwa Patriotycznego,
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uczestnika powstania (w korpusie gen. Dwernickiego), póĨniejszego emigranta i publicystĊ. Zawiera
m.in.: PamiĊtniki kasztelana Narcyza Olizara 1831; PamiĊtniki Andrzeja Przyaágowskiego (o przeĞladowaniu Polaków na WileĔszczyĨnie przed powstaniem listopadowym); PamiĊtniki podpuákownika
Michaáa Jackowskiego 1807-1809 (dowódcy brygady jazdy konnej); PamiĊtniki powstania powiatu oszmiaĔskiego Józefa Zienkowicza 1831; Niektóre szczegóáy z Īycia Wáadysáawa Podczaskiego,
puákownika 20 puáku piechoty liniowej polskiej (1812); PamiĊtniki Michaáa Lisieckiego, naczelnika
powstania nad granicami Kurlandii; Powstanie powiatu latyczowskiego na Podolu, pamiĊtnik Erazma
Dobrowolskiego 1831, a takĪe wstrząsający artykuá o przeĞladowaniu i mĊczeĔstwie polskich
zakonnic w MiĔsku, Witebsku i Poáocku. Otarcia oprawy, na kartonie oprawy Ğlady zawilgocenia,
w obu tomach brak kart przedtytuáowych, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliogra¿a pamiĊtników 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 Spóáki, s. IX, [3], 661,
[3]; [2], 660; [4], 456; Brückner Aleksander. Dzieje kultury polskiej w dobie porozbiorowej 1795-1914. Kraków – Warszawa 1946. Wydawnictwo F. Pieczątkowski
i Ska, Druk W. L. Anczyc i sp. w Krakowie, s. [2], 639, 23 cm, opr. wyd. pá. z táocz.
i záoc.
400,Z ksiĊgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy táok). Wydanie 2 (tom czwarty – wydanie 1). Monumentalne dzieáo Aleksandra Brücknera (1856-1939), szczegóáowo charakteryzujące dzieje kultury
polskiej od czasów przedhistorycznych do 1795 r. Znalazáy siĊ w nim opisy wierzeĔ, praktyk religijnych,
strojów, obyczajów, nazewnictwa, literatury i sztuki, wojska, kultury politycznej. W 1946 r. zostaá wydany z wielkim trudem, po Ğmierci autora tom czwarty (cenzura szczególnie pilnowaáa sposobu
przedstawiania stosunków polsko-rosyjskich), omawiający stan i rozwój kierunków w literaturze, sztuce, operze, teatrze i nauce po utracie niepodlegáoĞci. Przetarcia i zabrudzenia grzbietów. ZaĪóácenia
papieru. W t. II ubytek rogu jednej karty z minimalną szkodą dla tekstu. Stan dobry.

312. Brückner Aleksander. Encyklopedia staropolska. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa
1939. Nakáadem KsiĊgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, s. VI, 478 (kolumn
956), tabl. ilustr. 4 (winno byü 18); [4], 535 (kolumn 1070), tabl. ilustr. 4 (winno
byü 17), liczne ilustr. w tekĞcie, 28 cm, opr. wyd. pá. z táocz., górne obciĊcie kart
barwione.
600,Wszechstronny obraz Īycia codziennego i kultury dawnej Rzeczypospolitej, z bogatym materiaáem
ilustracyjnym zebranym przez Karola Estreichera. Zawiera opisy obyczajów staropolskich, literatury,
architektury, strojów, broni, pomników, portretów, dzieá sztuki, dokumentów, rycin, map. Aleksander
Brückner (1856-1939), historyk jĊzyka, literatury i kultury polskiej, slawista, odkrywca i wydawca najstarszych zabytków piĞmiennictwa polskiego, m.in. „KazaĔ ĝwiĊtokrzyskich”. Niewielkie ubytki páótna
na grzbietach, nieaktualny wpis wáasnoĞciowy, karta ze stronami 6/7 w tomie I z podklejonym naderwaniem, bez szkody dla tekstu, poza tym stan bardzo dobry.

– Z biblioteki Potockich w àaĔcucie –
313. [Cezar Juliusz]. Caius Iulius Caesar ad codices Parisinos recensitus cum varietate
lectionum Julii Celsi commentariis [...] T. 1-4 (w 4 wol.). Parisiis (ParyĪ) 1819-1822.
Excudebat Firminus Didot, s. XXVIII, 530, mapy 2 (miedzioryty rozká.), tabl. 1
ryc. (miedzioryt); XII, 616, mapa 1 (miedzioryt rozká.), tabl. ryc. 1 (miedzioryt),
schemat 1 (rozká.); XIX, 626, tabl. ryc. 1 (miedzioryt), tabl. geneal. 1 (rozká); [8], 447,
LX, tabl. ryc. 1 (miedzioryt, rozká.), 22 cm, jednolite opr. z epoki pásk. 3800,Z biblioteki Potockich w àaĔcucie (ekslibrisy). Edycja krytyczna dzieá Gajusza Juliusza Cezara
(100-44 p.n.e.), jednego z najsáynniejszych wodzów w historii, rzymskiego przywódcy, polityka, mĊĪa
stanu, namiestnika Galii. Zawiera: De bello Gallico; De bello civili; De bello Africo; De bello Hispaniensi
– wedáug tekstu i ukáadu rĊkopisów paryskich (najstarszy z IX w.), do których przydano komentarze,
rozprawy ¿lologiczne i historyczne póĨniejszych autorów. Tekst ilustrują mapy oraz tablice ukazujące
m.in. budowĊ rzymskich umocnieĔ. Opr.: brązowe pásk marm., na grzbietach szyldziki z tytulaturą
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312. A. Brückner. Encyklopedia staropolska. 1939.
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313. Z biblioteki Potockich w àaĔcucie.

i numeracją tomu, na licach pap. marm. Na przednich wyklejkach ekslibrisy heraldyczne Biblioteki
àaĔcuckiej Potockich (herb Pilawa wraz z dewizą „Scutum opponebat scutis”). Biblioteka w àaĔcucie
naleĪy do nielicznych zachowanych po II wojnie Ğwiatowej ksiĊgozbiorów rodowych. Powstaáa w koĔcu
XVIII w. na zlecenie ksiĊĪnej Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej; wybudowano wówczas piĊtrowy
pawilon biblioteczny wedáug projektu architekta królewskiego Piotra Aignera. Obecny ksztaát otrzymaáa
na przeáomie XIX i XX w., kiedy nadano jej charakter angielski. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXII)

314. Chmielowski Jordan. ĝwiatowáadne dąĪnoĞci ĩydów. Szkic polityczny. Warszawa
b.r. [1921]. Druk-Táocznia P. Szwedego, s. 32, 21,5 cm, opr. wyd. brosz. 120,Druk antysemicki. Zawiera m.in. rozdziaáy: Strategia i taktyka podboju Rosji przez ĩydów; Uzupeánienie systemu podboju ĝwiata; Jawne przejĞcie ĩydów do wáadzy w Rosji pod maską socjalizmu;
Charakterystyczne cechy panowania ĩydów; PotĊga materialna ĩydów; Polska przed Ğmiertelną walką.
Rysunek na okáadce sygnowany: M.W. Stan dobry.

315. Cybichowski Zygmunt. Encyklopedja podrĊczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i miĊdzynarodowego). T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa
b.r. [1926-1930]. Nakáadem Instytutu Wydawniczego „Bibljoteka Polska”, s. [4], II,
576; [4], 577-1191, [1], XIII, 24 cm, jednolita opr. wyd. pásk z bogatymi záoc., 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 miĊdzynarodowego
publicznego, profesora Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Encyklopedia zawiera
416 artykuáów i uzupeánieĔ opracowanych przez 98 autorów. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: póáskórek (w dwóch wariantach kolorystycznych: ciemnozielonym i granatowym), na grzbiecie
záocona tytulatura otoczona zdobieniami liniowymi i Àorystycznymi, górny brzeg kart barwiony, wyklejki
z motywami secesyjnymi. Niewielkie otarcia i zaplamienia páótna oprawy, nieaktualne prywatne nalepki
wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry. Efektowny komplet.
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316. Dedykacja autora dla Adamowej Potockiej.

317. W. DemboáĊcki. O Lisowczykach. 1859.

316. DembiĔski Bronisáaw. Stanisáaw August i ksiąĪĊ Józef Poniatowski w Ğwietle
wáasnej korespondencyi. (Archiwum Naukowe. Dziaá I, t. II, z. I). Lwów 1904.
Nakáadem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, s. [2], 258, [2], 25,5 cm,
opr. pásk z epoki ze záoc.
950,Z ksiĊgozbioru Katarzyny z Branickich hr. Potockiej. Tom korespondencji pomiĊdzy królem Stanisáawem Augustem Poniatowskim a ksiĊciem Józefem Poniatowskim, wydany przez Bronisáawa DembiĔskiego (1858-1939), historyka, edytora, posáa do Sejmu Ustawodawczego. Zbiór obejmuje 165
listów napisanych miĊdzy lipcem 1791 a styczniem 1797 r. Przy ich edycji wydawca korzystaá m.in.
z kopii znajdujących siĊ w Archiwum Gáównym Potockich, sporządzonych z oryginaáów rĊką Katarzyny
z Branickich Adamowej hr. Potockiej (1825-1907). Na karcie przedtytuáowej odrĊczna dedykacja Bronisáawa DembiĔskiego dla Potockiej: „JaĞnie WielmoĪnej Pani Adamowej hr. Potockiej / z wyrazami
najgáĊbszej czci i wdziĊcznoĞci / autor”. Oprawa z epoki, póáskórek w stylu francuskim, grzbiet páaski
ze záoconą tytulaturą i liniowymi zdobieniami, górny brzeg kart záocony, pozostaáe brzegi nieobciĊte,
papier wyklejek marmurkowany. Otarcia oprawy, grzbiet lekko poluĨniony, wyklejki nadpĊkniĊte, dwie
karty naddarte, poza tym stan dobry. Rzadkie.

317. DemboáĊcki Wojciech. PamiĊtniki o Lissowczykach, czyli Przewagi Elearów
polskich (r. 1619-1623), przez... Franciszkana. Z wiadomoĞcią o Īyciu i pismach
autora i z dodatkami. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859.
Nakáadem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. [2], 127, [1], 28, 18 cm, opr.
z epoki ppá.
150,PamiĊtniki obejmują historiĊ dziaáaĔ wojennych lisowczyków w latach 1619-1622. Autor byá w tym
okresie naczelnym kapelanem tej formacji. „PamiĊtnik DemboáĊckiego miaá charakter wybitnie apologetyczny, idealizowaá ich straszne czyny i wyolbrzymiaá znaczenie wojenne. Niemniej ma on duĪe
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319. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. 1841.
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321. DziesiĊciolecie Odrodzenia P.S.Z. 1928.

znaczenie jako utwór literacki. JĊzyk w nim plastyczny, opisy Īywe i barwne, porównania dosadne,
treĞü tchnie niepohamowanym animuszem wojennym […] Dzieáo DemboáĊckiego, stanowiące jeden
z najlepszych pamiĊtników naszych XVII wieku, cieszyáo siĊ duĪym wziĊciem” (PSB). Edycja
uzupeániona „WiadomoĞcią o Īyciu i pismach ks. DemboáĊckiego Wojciecha” (K.J. Turowskiego) oraz
wyborem dokumentów w opracowaniu SzczĊsnego Morawskiego (tu m.in. „Wyimki z archiwum miasta Biecza”). Nieaktualne nalepki i pieczątki wáasnoĞciowe, na kartach miejscami charakterystyczne
zaĪóácenia, poza tym stan dobry.

318. Dobrowsky Josef. Slovanka. Zur Kenntnis der alten und neuen slawischen Literatur, 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, oká. brosz.
150,Drugi wolumin wydawnictwa niemieckojĊzycznego poĞwiĊconego literaturze i ¿lologii sáowiaĔskiej, kulturze ludowej i badaniu dialektów. W tekĞcie m.in. opracowania poĞwiĊcone zespoáowi gwar Ğląskich
i jĊzykowi polskiemu uĪywanemu na ĝląsku. Józef Dobrowski (1753-1829), czeski ¿lolog, jĊzykoznawca, twórca naukowej slawistyki. Na frontispisie przedstawienie sáowackiego górala. Egzemplarz
nieobciĊty. Zagniecenia krawĊdzi k., przebarwienia i zaĪóácenia, poza tym stan dobry.

319. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. T. 28. Nr 92-94. B.m., b.r., b.w. [Warszawa
1841, Druk. Rządowa], s. 465, [7], tabl. rozká. 10, 18 cm, opr. pásk z szyldzikami
i z táocz.
280,Dziennik urzĊdowy, ustanowiony przez cara Aleksandra I na mocy Konstytucji Królestwa Polskiego,
wydawany w latach 1816-1871. Tekst dwujĊzyczny, rosyjski i polski. Zawiera m.in.: Postanowienie
oznaczające ceny po których papier stemplowy ma byü stemplowany w Warszawie; Postanowienie
oznaczające karĊ za kontrabandĊ towarów, taryႇą celną wzbronionych; List przyznania, Tomaszowi
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Pokrzywie, wyáącznoĞci na lat 10, na nowy sposób wyrabiania tkanin z drutu. Ubytki skóry na grzbiecie,
ubytki, przedarcia i zaplamienia papieru okáadzin. ĝlady po owadach, nieaktualna pieczątka wáasnoĞciowa, miejscami zaĪóácenia i zaplamienia papieru, poza tym stan dobry.

320. Dziennik Praw Królestwa Polskiego. T. 35. Nr. 110-112. B.m., b.r., b.w. [Warszawa 1844. Druk. Rządowa], s. 435, [4], k. tabl. rozká. 13, 17,5 cm, opr. z epoki
pásk z táocz. i záoc.
240,Akty prawne wydane przez cara Mikoáaja I i RadĊ Administracyjną Królestwa, m.in.: o ustanowieniu ordynacji Wincentego hrabiego KrasiĔskiego, który w 1844 r. ufundowaá BibliotekĊ Ordynacji
KrasiĔskich w Warszawie; o nagrodach i medalach za zasáugi, prawie ubezpieczeniowym, ustawie
o szkolnictwie oraz o przepisach dotyczących udzielania poĪyczek w Banku Polskim. Tekst równolegáy
w jĊzyku polskim i rosyjskim. Nieaktualna pieczątka wáasnoĞciowa. Jedna z tablic z zabrudzeniami
i niewielkim ubytkiem, poza tym stan dobry.

321. DziesiĊciolecie Odrodzenia Polskiej Siáy Zbrojnej 1918-1928. Pod redakcją
prof. Henryka MoĞcickiego, prof. Wáodzimierza Dzwonkowskiego, mjr. Tadeusza
Baáabana, przy wspóápracy Wojskowego Biura Historycznego. Warszawa 1928.
Nakáadem Por[ucznika] Rez[erwy] Tadeusza Záotnickiego, s. [8], 128, [12], 131563, XXII, portrety 2, tabl. ilustr. 13, w tekĞcie liczne ilustr., plany, mapy, 34 cm,
opr. wyd. pá. ze záoc. i zdob.
400,Bogato ilustrowana monogra¿a przedstawiająca w czĊĞciach I-III dzieje orĊĪa polskiego od czasów
piastowskich do 1921 r. (m.in.: Boje polskie w dobie wielkich hetmanów; Epoka napoleoĔska; Powstanie
listopadowe i powstanie styczniowe; Wojskowe formacje polskie w wojnie Ğwiatowej; Wojna Polski
Odrodzonej 1918-1921). CzĊĞü IV charakteryzuje stan polskich siá zbrojnych w pierwszej dekadzie
po odzyskaniu niepodlegáoĞci (m.in.: Skáad osobowy siá zbrojnych; Wáadze i jednostki siá zbrojnych;
Piechota; Kawaleria; Artyleria; Aeronautyka; InĪynieria; ĩandarmeria; BroĔ pancerna; SáuĪba uzbrojenia; Marynarka wojenna; Szkoáy wojskowe; Korpus Ochrony Pogranicza). Praca ozdobiona licznymi
ilustracjami, zdjĊciami, planami i mapami. Oprawa wydawnicza: páótno niebieskie, na licu tytulatura
zwieĔczona panopliami i otoczona stylizowaną bordiurą z przeplatanymi biaáo-czerwonymi wstĊgami,
wyklejki ozdobne z powtarzającym siĊ modernistycznym Oráem. Niewielkie ubytki, spĊkania i przetarcia páótna oprawy, brak wewnĊtrznej karty przedniej wyklejki, pierwszych kilkadziesiąt kart ze Ğladem
zalania marginesu, poza tym stan dobry.

322. Fredro Aleksander. Trzy po trzy. PamiĊtniki z epoki napoleoĔskiej. Z przedmową
Adama Grzymaáy-Siedleckiego. Wydaá, wstĊpem i uzupeánieniami zaopatrzyá
Henryk MoĞcicki. Z 52 ilustracyami w tekĞcie i 8 na osobnych kartach. Warszawa
1917. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. L, 228, [2], 25 cm, opr. wyd. pá. z táocz. i záoc.
na grzbiecie i licu.
240,Wydanie 1. Jeden z najlepszych i najciekawszych polskich pamiĊtników z epoki napoleoĔskiej, napisany przez Aleksandra FredrĊ (1793-1876), komediopisarza i poetĊ, o¿cera 2 Puáku Uáanów, uczestnika kampanii 1812, 1813 i 1814 roku. Dzieáo wydane na papierze kredowym, ozdobione licznymi
ilustracjami, portretami w tekĞcie i na osobnych tablicach (w ramach paginacji). Efektowna oprawa
wydawnicza w czerwone páótno, sygnowana u doáu tylnej okáadziny: Introligatornia W. Dippel Warszawa. Na licu ilustracja oraz záocona tytulatura ujĊte w podwójne záocone ramki, na tylnej okáadzinie
odbity na Ğlepo motyw kwiatowy. PĊkniĊcia páótna na grzbiecie, przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.

323. Fülöp-Miller René. Lenin i Gandhi. Autoryzowany przekáad Kazimierza Rycháowskiego. Lwów 1929. Nakáadem KsiĊgarni NowoĞci. Czcionkami drukarni Bracia
Ebner, s. 314, [2], tabl. ilustr. XXXII, 24 cm, opr. wyd. pá.
90,KsiąĪka autorstwa René Fülöp-Millera (wáaĞc. Philip Müller, 1891-1963), amerykaĔskiego pisarza, socjologa i historyka kultury pochodzenia austriackiego. Praca powstaáa w wyniku pobytu autora w Związku
Radzieckim (napisaá równieĪ sáynną ksiąĪkĊ o Rasputinie „ĝwiĊty demon. Rasputin i kobiety”). Autor
dokonaá zestawienia dwóch gáównych postaci, które wpáynĊáy na losy ludzkoĞci w XX wieku: Lenina
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324. J. N. Rayski. Ród Korabiów. 1871.
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325. A. Grabowski. Ojczyste spominki. 1845.

i Gandhiego. „Obydwaj pragnĊli uszczĊĞliwiü ludzkoĞü, ale kaĪdy na swój sposób: Lenin widziaá osiągniĊcie szczytnych celów rewolucji poprzez bezwzglĊdne stosowanie brutalnej siáy i gwaátu”; Gandhi
zaĞ na drodze „nieograniczonego wyrzeczenia siĊ wszelkiej siáy i gwaátu”. Stan dobry.

324. Genty Achille. Mitologje i religje. Lwów 1874. Nakáadca i wáaĞciciel drukarni
A. J. O. Rogosz, frontispis (litogra¿a), s. 210, adl.;
Libelt Karol. O kometach i gwiazdach spadających [...] Lwów 1869. Nakáad
Wydawnictwa Mrówki. Czcionkami drukarni Dra H. JasieĔskiego, frontispis, s. 96,
adl.;
[Rayski Jan Nepomucen]. Jaskóáka N. (pseud.). Korabiowie. Obrazek rodzinny
z czasów Napoleona I. Koáomyja 1871. Nakáadem Mieczysáawa Dunin Wąsowicza,
Czcionkami M. Biáousa, s. 80, adl., 15 cm, opr. z epoki, pá.
200,Klocek rozmaitych dzieá. Poz. 1. Przekáad francuskiego popularnego opracowania przedstawiającego
róĪne religie i wyznania od czasów najdawniejszych do wspóáczesnoĞci. NastĊpnie oprawiono s. 73228 z niezidenty¿kowanego dzieáa prezentującego mitologie antyczne oraz podania skandynawskie.
Poz. 2. Artykuá popularnonaukowy wedle odczytu wygáoszonego we Lwowie w 1869 r. przez Karola
Libelta (1807-1875), ¿lozofa, dziaáacza politycznego i narodowego, publicystĊ. Poz. 3. Rzadki druk
– gawĊda szlachecka poĞwiĊcona przedstawicielom rodu Korabiów, osadzona w dobie wojen napoleoĔskich. W ostatniej pozycji liczne marginalia i notatki dawną rĊką. Otarcia opr., Ğlady po owadach,
poza tym stan dobry.

325. Grabowski AmbroĪy. Ojczyste spominki do dziejów dawnej Polski. Diaryusze,
relacye, pamiĊtniki itp., sáuĪyü mogące do objaĞnienia dziejów krajowych tudzieĪ
listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza i Michaáa Korybuta oraz
listy Jana Sobieskiego z rĊkopisów zebrane przez [...] T. 1-2 (1 wol.). Kraków 1845.
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326. Mapa. Wyd. Tymczasowy Komitet Polityczny Ziemi KowieĔskiej. Po 1920.

Naká. Józefa Cypcera, frontispis (litogra¿a), k. [4], s. 269, [3]; 367, [1], 22 cm,
opr. z epoki pásk z táocz. i záoc.
360,ħródáa do historii Rzeczypospolitej XVI-XVII w. zebrane i wydane przez AmbroĪego Grabowskiego
(1782-1868), sáynnego krakowskiego antykwariusza, historyka, ksiĊgarza i kolekcjonera, teĞcia Karola
Estreichera. W zbiorze znalazáy siĊ materiaáy 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.: brązowy pásk, na grzbiecie szyldzik ze záoconą
tytulaturą, na licach pap. marm. Otarcia, drobne ubytki i pĊkniĊcia grzbietu, nieaktualna pieczątka
wáasnoĞciowa, na wyklejce nieaktualne znaki biblioteczne, na kartach charakterystyczne zaĪóácenia,
poza tym stan bardzo dobry.

326. [Granice RP po I wojnie Ğwiatowej]. Situation politique sur les côtes de la mer
Baltique en cas du partage de la Lithuanie et de l’incorporation de la partie polonaise à la Pologne. Kowno, b.r. [po 1920]. Edition du Comité Politique Provisoire
des terres de Kowno. Zakáad Kartogra¿czny W. Gáówczewski w Warszawie. Druk
barwny, karta o wym. 33 x 34,5 cm.
100,Skala 1:4.000.000. Mapa z okresu ksztaátowania siĊ polskich granic po I wojnie Ğwiatowej. Wydana przez Tymczasowy Komitet Polityczny Ziemi KowieĔskiej, stanowiáa czĊĞü wydawnictwa „Le
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problème Lithuanien. Deux cartes politiques avec texte et tableau statistique”, autorstwa Mariana
ĝwiechowskiego (1882-1934) i St. Niekrasza. Marian ĝwiechowski, poseá na Sejm WileĔski i Sejm
Ustawodawczy II RP, dziaáacz narodowy, redaktor, zaangaĪowany w dziaáalnoĞü na rzecz przyáączenia
do Polski Litwy etnogra¿cznej. Tekst mapy w jĊzyku polskim, objaĞnienia po francusku (na mapie
zaznaczono granice Polski w przypadku inkorporacji terytoriów polskich na Litwie, liniĊ demarkacyjną
polsko-litewską z czerwca 1920 r. oraz granice Górnego ĝląska). ĝlady skáadania, drobne zabrudzenia, stan dobry.

327. Gryႇ-Keller Adam. Komunizm. Tom I. Warszawa 1926. Drukarnia P.K.O., s. 287,
[1], 24 cm, opr. wyd. brosz.
150,WiĊcej tomów nie wydano! Historia ideologii komunistycznej od czasów staroĪytnych. Zawiera m.in.:
Komunizm platoĔski; Komunizm Ğredniowiecza i czasów Reformacji; Komunizm XIX wieku; Komunizm
wspóáczesny (Marks, Engels, De¿nicja socjalizmu); Bolszewizm (tu m.in. Bolszewizm a Polska); Statut
Kominternu; Komunistyczna MiĊdzynarodówka MáodzieĪy; Nowa Zjednoczona MiĊdzynarodówka. Na
karcie przedtytuáowej podpis wáasnoĞciowy, poza tym stan dobry.

328. Gubrynowicz Bronisáaw. Antoni Maáecki (1821-1913). Lwów 1920. Nakáadem
Zakáadu Narodowego im. OssoliĔskich, s. VII, 335, [1], portret, 25 cm, opr.
wspóácz., pá.
120,Biogra¿a Antoniego Maáeckiego, historyka literatury, jĊzykoznawcy, mediewisty, heraldyka, profesora
Uniwersytetu JagielloĔskiego i Uniwersytetu Lwowskiego. Dzieáo Bronisáawa Gubrynowicza (18701933), historyka literatury, kustosza Zakáadu Narodowego im. OssoliĔskich. Na licach naklejone fragmenty oryg. oká. brosz. Nieaktualny ekslibris i pieczątki. Stan bardzo dobry.

– Z superekslibrisem Potockich –
329. Hoene-WroĔski 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 (ParyĪ) 1848. De l’Imprimerie
de Firmin Didot Frères, s. 32, [2], XII, 30,5 cm, opr. z epoki pásk ze záoc. na
grzbiecie i táocz. na licu superekslibrisem hr. Potockich.
600,Z ksiĊgozbioru hr. Potockich (táoczony na Ğlepo w zwierciadle lica superekslibris z herbem Pilawa
i dewizą rodową „Scutum opponebat scutis”) i biblioteki ks. Sanguszków w Gumniskach (ekslibris
z herbem PogoĔ i napisem: „Ex-Libris Gumniska”). Praca ¿lozo¿czna ujĊta w formĊ listu skierowanego do ksiĊcia Adama Czartoryskiego, przedstawiająca drogi do uzyskania niepodlegáoĞci (nie tylko
przez Polaków, ale wszystkie narody sáowiaĔskie) przez akceptacjĊ i wykorzystanie zaáoĪeĔ racjonalistycznej ¿lozo¿i mesjanistycznej. Byáa swoistą reakcją na ówczesne nasilenie dąĪeĔ wolnoĞciowych
i radykalizacjĊ nastrojów spoáecznych w Europie (Wiosna Ludów). Autor, Józef Maria Hoene-WroĔski
(1776-1853), ¿lozof i matematyk propagowaá ideĊ mesjanizmu opartego na skrajnie racjonalistycznych
zaáoĪeniach, odrzucającego wszelkie aspekty religijno-mistyczne (wáaĞciwe dla myĞli np. TowiaĔskiego
i Mickiewicza). KsiĊga oprawiona w epoce w efektowny póáskórek z bogatymi záoceniami na grzbiecie, na licu superekslibris Potockich. Wydanie na grubym papierze z szerokimi marginesami. Drobne
zabrudzenia marginesów, poza tym stan dobry. Rzadka ksiąĪka z interesującymi proweniencjami.

– Koncepcje mesjanistyczne Hoene-WroĔskiego –
330. Hoene-WroĔski Józef Maria. Adresse aux nations civilisées sur leur sinistre
désordrée révolutionnaire; comme suite de la Réforme du savoir humain. Paris
(ParyĪ) 1848. De l’Imprimerie de Firmin Didot Frères, s. VII, [1], 48, 31 cm, opr.
wyd. brosz.
TenĪe. 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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329. Z ksiĊgozbiorów hr. Potockich
i ks. Sanguszków.

330. Koncepcje mesjanistyczne
J. Hoene-WroĔskiego.

TenĪe. 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.
TenĪe. Messianisme union ¿nale de la philosophie et de la religion, constituant
la philosophie absolue. T. 1. Prodrome du Messianisme. Paris (ParyĪ) 1831.
Imprimeur et Fonderie de G. Doyen, s. 96, 27,5 cm, opr. wyd. brosz.
TenĪe. Messianisme philosophie absolue. Apodictique messianique fondant
péremptoirement la vérité sue la terre, ou développement génétique de toutes
réalités par la loi de création. Paris (ParyĪ) 1876. Au Dépôt des Ouvrages de
l’Auteur, s. 383, [5], 32 cm, opr. wyd. brosz.
TenĪe. Nomothétique messianique ou lois suprèmes du monde [...] Paris (ParyĪ)
1881. Au Dépôt des Ouvrages de l’Auteur, s. 140, 32 cm, opr. wyd. brosz.
TenĪe. Prospectus de la Philosophie absolue et son développement [...] Paris
(ParyĪ) 1878. Au Dépôt des Ouvrages de l’Auteur, s. 240, 32 cm, opr. wyd.
brosz.
1500,Zespóá pism Józefa Marii Hoene-WroĔskiego (1776-1853), wybitnego ¿lozofa, matematyka, prawnika
i ekonomisty, przedstawiciela polskiej ¿lozo¿i mesjanistycznej i twórcy pojĊcia mesjanizmu. Wszystkie
oferowane prace prezentują zaáoĪenia koncepcji mesjanistycznych, mają jednak róĪne formy – od
traktatów i rozpraw po odezwy do wáadców (m.in. skierowanej do cara po wybuchu wojny polsko-rosyjskiej w wyniku powstania listopadowego). Mesjanizm zdobyá ogromną popularnoĞü wĞród
polskich elit, zwáaszcza tych przebywających na emigracji. WroĔski zakáadaá, Īe podstawą tego systemu
ma byü racjonalizm. Natomiast inni propagatorzy idei mesjanistycznych szukali ich Ĩródeá w mistyce. To odmienne pojmowanie Ĩródeá mesjanizmu doprowadziáo miĊdzy innymi do ostrego konÀiktu
miĊdzy Adamem Mickiewiczem (zwolennikiem koncepcji TowiaĔskiego) a WroĔskim – wieszcz
uznaá wszystkie racjonalistyczne koncepcje za faászywe, a ¿lozof oskarĪyá poetĊ o zawáaszczenie
pojĊcia. Stan dobry.
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332. Polska pielgrzymka do Rzymu. 1877.

334. N. M. Karamzin. Dzieje Rosji. 1821.

331. Hofmokl-Ostrowski Zygmunt. Tabela zbrodni i wystĊpków z oznaczeniem nazwy,
treĞci i rodzaju przestĊpstwa, artykuáu k.k., wymiaru kary, wáaĞciwoĞci sądu, trybu
Ğcigania. Warszawa b.r. [1933]. Wydaw. „Forum” Czasopismo polemiczne, k. [4],
35 x 25 cm, karton.
120,Zestawienie tabelaryczne przestĊpstw wg nazw i opisów, z odniesieniami do artykuáów Kodeksu Karnego wg kody¿kacji Makarewicza z 1932 r., sankcji karnych, trybu Ğcigania i wáaĞciwoĞci sądów. Autor,
Zygmunt Hofmokl-Ostrowski (1873-1963), byá znanym adwokatem okresu miĊdzywojennego i autorem
popularnej edycji Kodeksu Karnego z Orzecznictwem Sądu NajwyĪszego. Data wydania wg pieczĊci
nadesáania druku do urzĊdu. ĝlad po záoĪeniu i niewielkie zagiĊcia, poza tym stan dobry.

332. HoáyĔski Otton. Pamiątka polskiej pielgrzymki do Rzymu w maju 1877 r. z powodu
50-letniego jubileuszu Ojca ĝw. Piusa IX. Lwów 1877. Nakáadem autora, s. 253,
[2], 16,5 cm, opr. póĨniejsza, pá. z szyldzikiem.
100,Sprawozdanie z pielgrzymki Polaków z trzech zaborów do Rzymu z okazji jubileuszu 50-lecia otrzymania sakry biskupiej przez póĨniejszego papieĪa Piusa IX. Szczegóáowo spisane przez ksiĊdza
Ottona HoáyĔskiego (1839-1882), pisarza religijnego i wydawcĊ, sekretarza komitetu organizacyjnego.
Pielgrzymka, w której wziĊáo udziaá okoáo 600 Polaków, byáa bardzo waĪnym wydarzeniem jednoczącym rodaków z wszystkich zaborów – z Galicji, z Krakowa i Lwowa, z Wielkopolski, Górnego
ĝląska, najmniej (z powodów politycznych) z zaboru rosyjskiego (w tym unici z Podlasia i sybiracy). Byli
wĞród nich wáoĞcianie, mieszczanie, a takĪe przedstawiciele arystokracji (m.in.: Ferdynand Radziwiáá,
ksiąĪĊ Adam Czartoryski, ksiąĪĊ Stanisáaw Jabáonowski, Stanisáaw Potocki). Na koĔcu spis imienny
wszystkich pielgrzymów. Podczas audiencji, która miaáa miejsce 6 czerwca 1877 r., papieĪ wygáosiá
sáynne sáowa: „báogosáawiĊ caáemu Królestwu Polskiemu”, co odczytano jako znak sprzeciwu wobec zaborów oraz moralne poparcie dla Polaków. Pius IX wielokrotnie protestowaá przeciw represjom
paĔstw zaborczych, w 1853 r. beaty¿kowaá Andrzeja BobolĊ. Liczne nalepki i pieczątki biblioteczne.
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Otarcia i zabrudzenia oprawy, zabrudzenia (zwáaszcza karty tyt.), papier jednolicie poĪóákáy, poza tym
stan dobry. Rzadkie.

333. [Kalendarz]. Informacyjny kalendarz wojskowy na rok 1934 (rocznik ósmy). Opracowany przez grono o¿cerów dyplomowanych pod redakcją Jana JastrzĊbskiego.
Warszawa 1933. Nakáadem wáasnym, s. [54], XXIV, 582, 110, portrety 2, 15 cm,
opr. wyd. pá. z táocz. i záoc.
80,Poza kalendarium zawiera takĪe waĪniejsze daty historyczne oraz opis struktury i ustroju paĔstwa.
Ponadto obszerny dziaá wojskowy z informacjami o organizacji polskich siá zbrojnych, o instytucjach naukowych, o kodeksie karnym i kodeksie honorowym, o o¿cerskich sądach honorowych, orderach i odznaczeniach, umundurowaniu i uposaĪeniu wojska. Liczne ogáoszenia, adresy i reklamy
¿rm. Pieczątka: „Wytw. Akc. Lot.-Sam. InĪ. T. Mikoáajewski”. Przetarcia oprawy, pĊkniĊty grzbiet, liczne
podkreĞlenia i przekreĞlenia kredką i piórem, poza tym stan dobry.

334. Karamzin Nikoáaj Michaiáowicz. Istorija Gosudarstwa Rossijskago. T. IX. Izdanije
wtoroje, isprawliennoje. Sankt Pietierburg (Petersburg) 1821 (data okáadkowa
1820). IĪdiwienijem Bratjew Slioninych, W Tipogra¿i N. Grecza, s. 472, 296, [4],
25 cm, opr. wyd. brosz.
400,Tom dziewiąty (z dwunastu) gáównego dzieáa historycznego Mikoáaja Karamzina (1766-1826), wybitnego
rosyjskiego historyka, obejmujący lata 1560-1584. Pierwszych osiem tomów ukazaáo siĊ w 1816 r.
(pozostaáe tomy ukazaáy siĊ w latach 1821-1826). Dzieáo zostaáo przyjĊte bardzo entuzjastycznie,
w ciągu niespeána miesiąca caáy nakáad zostaá sprzedany. „Historya…” opisuje caáoĞciowe dzieje
Rosji od powstania paĔstwa do 1611 roku. „W swoim czasie zyskaáa ona wielki rozgáos w literaturze
europejskiej i przetáumaczona byáa na wszystkie prawie jĊzyki. W oczach spoáeczeĔstwa rosyjskiego
Karamzin Historią swoją, wedáug wyraĪeĔ Puszkina, odkryá RosjĊ staroĪytną, jak Kolumb AmerykĊ”
(Wielka Powszechna Encyklopedia Ilustrowana, t. XXXIII, Warszawa 1903, s. 786-787). Szczególnie
wysoko oceniono Ĩródáowe noty, umieszczone na koĔcu kaĪdego tomu, zawierające obszerne wyciągi
z najrzadszych Ĩródeá do historii Rosji. Egz. nieprzyciĊty, z szerokimi marginesami. DuĪe ubytki grzbietu,
miejscami zaplamienia marginesów, nieaktualne pieczątki wáasn., poza tym stan dobry.

335. Karnowicz Jewgienij Pietrowicz. Wielki KsiąĪĊ Konstanty. Zarys biogra¿czny.
Warszawa 1900. Nakáad ksiĊgarni Konstantego Treptego, s. 203, tabl. ilustr. 6,
20 cm, opr. z epoki, pásk.
90,PrzeáoĪona z rosyjskiego syntetyczna biogra¿a wielkiego ksiĊcia Konstantego, napisana przez Jewgienija Karnowicza (1823-1885). „Rzecz pisana z duĪym talentem literackim, aczkolwiek z pewnym
odcieniem niechĊci do nas” – jak stwierdza w przedmowie táumacz. Opr.: ciemnobrązowy pásk, na
licach zielone pá. Drobne zabrudzenia i otarcia opr., niewielkie pĊkniĊcia skóry grzbietu. Stan dobry.

336. [KatyĔ]. Amtliches Material zum Massenmord von Katyn. Berlin 1943. Zentralverlag der NSDAP. Franz Eher Nachf. GmbH., s. 331, liczne ilustr., 25,5 cm,
opr. pá.
460,Raport i materiaáy z prac MiĊdzynarodowej Komisji Lekarskiej, powoáanej przez wáadze III Rzeszy do
zbadania miejsc pochówku i przeprowadzenia ekshumacji pomordowanych w Katyniu. Praca zawiera
takĪe wnioski o¿cjalnej delegacji Polskiego Czerwonego KrzyĪa (zorganizowanej w porozumieniu
z Armią Krajową i Rządem RP na uchodĨstwie). Raport, choü miaá sáuĪyü jako element niemieckiej
propagandy antyradzieckiej, staá siĊ niezwykle cennym Ĩródáem sáuĪącym wyjaĞnieniu okolicznoĞci
masowych mordów, a wielu rodzinom przyniósá wiadomoĞü o losie ich zaginionych bliskich (opublikowano listĊ ponad 4000 o¿ar). Pieczątki i noty wáasnoĞciowe, ekslibris. Zabrudzenia i przebarwienia,
poza tym stan dobry.

337. Kitowicz JĊdrzej. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III. Wydanie drugie. T. 1-4 (1 wol.). Petersburg-Mohylew 1855. Naká. Bolesáawa Maurycego
Wolႇa, s. [4], XL, 162; [4], 151; [4], 199, [1]; [4], 124, 16,5 cm, opr. pásk.
460,-
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335. Wielki KsiąĪĊ Konstanty. 1900.

337. J. Kitowicz. Opis obyczajów. 1855.

Wydanie 2, wzbogacone o ustĊpy pominiĊte w pierwszym wydaniu Edwarda RaczyĔskiego. Wyjątkowo
poczytne dzieáo, szeroko opisujące epokĊ saską, autorstwa JĊdrzeja Kitowicza (1728-1804), pisarza
historycznego, pamiĊtnikarza, konfederata barskiego. „DziĊki wybitnemu talentowi pisarskiemu, wysoko
rozwiniĊtemu poczuciu humoru i darowi bystrej obserwacji autora, dzieáa Kitowicza weszáy na staáe
do kanonu literatury oĞwieceniowej” (PSB). Za Īycia autora jego dzieáa nie byáy publikowane. Obejmuje m.in.: O palestrze i sądach; O stanie Īoánierskim; SáuĪba regimentów koronnych; O orderach;
O sejmach. DuĪa czĊĞü dzieáa poĞwiĊcona stanowi dworskiemu (O stoáach i bankietach, trunkach
i pijaĔstwie, strojach, pojazdach i koniach; zapustach i kuligach, zabawach máodzieĪy.). Egzemplarz z biblioteki Eugeniusza Romera h. Laski (1871-1943), ziemianina, dziaáacza spoáecznego
i polonijnego na Litwie (nalepka) i jego córki Eugenii (1914-2005), ekslibris. Pieczątki Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie. Zabrudzenia i podniszczenia oprawy, miejscami intensywne zaĪóácenia
papieru, nieaktualne podpisy wáasnoĞciowe.

338. Kolankowski Ludwik. Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne. Lwów 1936. Skáad
gáówny w KsiĊgarni Gubrynowicz i Syn, s. [6], 374, ilustr. w tekĞcie (w tym caáostronicowe), 24,5 cm, opr. wspóácz., pásk ze záoc.
180,Wydanie 1. Egzemplarz z ksiĊgozbioru Ryszarda Tupina (miedziorytowy ekslibris Wojciecha àuczaka).
Oparta na szerokim materiale Ĩródáowym synteza dziejów politycznych Polski lat 1386-1572 autorstwa
Ludwika Kolankowskiego (1882-1956), historyka, dziaáacza politycznego, profesora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, po wojnie Uniwersytetu Mikoáaja
Kopernika w Toruniu, wybitnego badacza dziejów Polski i Litwy XV-XVI w. Stan bardzo dobry.

339. [Komuna Paryska]. Woáowski Bronisáaw. Dombrowski et Versailles [...] Genève
– Londres – Lemberg (Genewa – Londyn – Lwów) 1871. Imprimerie Carey Frères,
s. 148, tabl. facs. 8 (rozká.), 19 cm, opr. póĨniejsza, pásk., zach. oká brosz. 300,-
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338. L. Kolankowski. Polska Jagiellonów. 1936.

339. B. Woáowski. Komuna Paryska. 1871.

Praca przedstawiająca wydarzenia Komuny Paryskiej (marzec-maj 1871 r.) i pertraktacje prowadzone
miĊdzy komunardami a wáadzami paĔstwowymi. Bronisáaw Woáowski byá nie tylko Ğwiadkiem zrywu rewolucyjnego, ale i poĞrednikiem miĊdzy siáami rządowymi (rząd wersalski) a gen. Jarosáawem
Dąbrowskim, dowódcą siá rewolucjonistów w obronie ParyĪa, zmaráym w wyniku ran odniesionych
w ostatnich dniach walk. Doáączono facsimile korespondencji Dąbrowskiego i dokumentów rządowych.
Opr.: czerwony pásk z táocz. i záoc. tytulaturą na grzbiecie, na licach i wyklejkach pap. zdobiony. Stan
bardzo dobry. àadny egzemplarz.

340. [Konfederacja barska]. Trzy oĞwiadczenia Konfederacyi Barskiej. Wydanie nowe.
Kraków 1850. Nakáadem KsiĊgarni i Czcionkarni pod Sową, s. [2], 192, 20 cm,
opr. pap.
80,Tekst trzech dokumentów do historii konfederacji barskiej 1768-1772. Pisane: 1. W Biaáej 15 listopada
1769 roku. 2. W obozie pod Konieczną 4 kwietnia 1770 roku. 3. W obozie pod Konieczną 9 sierpnia
1770 roku. Ubytki pap. oprawy, liczne rdzawe plamki i zabrudzenia marginesów, liczne karty luzem.

341. KonopczyĔski Wáadysáaw. Dzieje Polski NowoĪytnej. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa [i in.] 1936. Skáad gáówny u Gebethnera i Wolႇa, s. XII, 437, [2]; VIII,
459, [1], 23,5 cm, opr. jednolita wspóácz., pá. ze záoc. na grzbiecie, zach. oká.
brosz.
360,Wydanie 1. Monumentalna synteza dziejów Polski XVI-XVIII wieku napisana przez Wáadysáawa KonopczyĔskiego (1880-1952), historyka, profesora Uniwersytetu JagielloĔskiego, posáa na sejm, zaáoĪyciela i redaktora „Polskiego sáownika biogra¿cznego”. Tom pierwszy obejmuje wydarzenia od elekcji
Zygmunta I Starego do Ğmierci Wáadysáawa IV Wazy, tom drugi od elekcji Jana Kazimierza Wazy
do ostatecznego rozbioru Polski. KsiąĪka uznawana jest do dziĞ za jedno z najlepszych opracowaĔ
nowoĪytnej historii Polski. Na karcie przedtytuáowej tomu pierwszego pieczątka wáasnoĞciowa, poza
tym stan bardzo dobry.
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342. H. Korwin-Milewski. Wspomnienia.
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345. Polska w czasie trzech rozbiorów. 1865.

342. Korwin-Milewski Hipolit. Siedemdziesiąt lat wspomnieĔ (1855-1925). PoznaĔ
1930. Jan Jachowski. KsiĊgarnia Uniwersytecka, s. VIII, 600, [2], portret 1,
23,5 cm, opr. z epoki pá. ze záoc.
280,Wydanie 1. Wspomnienia Hipolita Korwin-Milewskiego (1848-1932), czáonka rosyjskiej Rady PaĔstwa,
publicysty związanego z Wilnem, wydawcy i redaktora „Kuriera Litewskiego”. PamiĊtniki obejmują
wydarzenia z Īycia prywatnego autora lat 1848-1898 (tu m.in. powstanie styczniowe), z Īycia spoáecznego i politycznego lat 1898-1914 oraz okresu pierwszej wojny Ğwiatowej i walk o granice Polski
1914-1921. „Stanowią one bardzo cenne Ĩródáo do historii polityki rosyjskiej w latach 1898-1914 i polskiej w okresie pierwszej wojny Ğwiatowej” (PSB). Na karcie tytuáowej charakterystyczne zaĪóácenia,
poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: J. Skrzypek, Bibliogra¿a pamiĊtników polskich, poz. 1177.

343. Kot Stanisáaw. Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. Kraków
1919. Nakáadem Krakowskiej Spóáki Wydawniczej, s. 253, [2], 21,5 cm, opr. wyd.
brosz.
100,Studium historyczne poĞwiĊcone obrazowi I Rzeczpospolitej i opiniom o sytuacji politycznej w piĞmiennictwie zachodnioeuropejskim od XVI do XVIII w. Stanisáaw Kot (1885-1975), historyk, dziaáacz
ruchu ludowego, polityk. Egzemplarz nieobciĊty. Wpisy wáasnoĞciowe. Zagniecenia opr. i krawĊdzi
k., stan dobry.

344. Kraszewski Józef Ignacy. Para czerwona. Obrazek wspóáczesny narysowany
z natury przez B. BolesáawitĊ [pseud.]. Lipsk 1865. W komissie A. Wienbracka,
s. [4], 305, [1], 17,5 cm, opr. z epoki ppá. z tyt. na grzbiecie.
180,PowieĞü o charakterze dokumentalnym, osadzona w czasie powstania styczniowego. Wydawca ozdobiá kartĊ tytuáową czarnym krzyĪykiem z koroną cierniową, nawiązującym do noszonej wówczas
czarnej biĪuterii. Akcja powieĞci obejmuje lata 1860-1863, tytuáowa para to przedstawiciele „czerwonych” – patriotycznego stronnictwa gáoszącego, poza obaleniem zaborcy, program radykalnych
przemian spoáecznych. W opozycji do nich, stronnictwo „biaáych” byáo przeciwne powstaniu zbrojnemu, próbowaáo porozumieü siĊ z rosyjskim zaborcą i zwróciü siĊ drogą dyplomatyczną o pomoc do
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mocarstw zachodnich. Kraszewski na kartach powieĞci przedstawiá dziaáalnoĞü obu stronnictw. Liczne
rdzawe plamki i silne zbrązowienia, 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. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, k. [2], s. XVI, 424,
[2], ilustr. w tekĞcie 106, mapa 1; k. [2], s. 414, [2], ilustr. w tekĞcie 97; k. [2], s. 563,
[1], ilustr. w tekĞcie 89, 23,5 cm, opr. pásk z táocz. i záoc.
600,Wydanie 2 (wyd. 1 ukazaáo siĊ w latach 1873-1875). NajwaĪniejsze dzieáo historyczne Józefa Ignacego
Kraszewskiego (1812-1887). Oparta na szerokim materiale Ĩródáowym barwna panorama schyákowych
lat Rzeczypospolitej. Zawiera m.in.: dzieje Sejmu Wielkiego do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wojny
z Rosją w obronie Konstytucji, Insurekcji KoĞciuszkowskiej aĪ do upadku Rzeczypospolitej. Dzieáo
ozdobione prawie 300 ilustracjami zebranymi przez Aleksandra Kraushara. Dawne pieczątki KsiĊgarni
i Skáadu Nut F. Raczkowskiego w Lublinie. ZaĪóácenia papieru (w t. I intensywniejsze), nieaktualne
pieczątki i wpisy wáasnoĞciowe. Stan ogólny dobry.

346. Lehmann Otto. ĩoánierz niemiecki. Interesujące wiadomoĞci o niemieckiej sile
zbrojnej. Z licznymi zdjĊciami. PrzeáoĪyáa z niemieckiego Maria Rohmann. Berlin
1940. Verlag „Die Wehrmacht”, Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warschau GmbH,
s. 51, [4], ilustr. w tekĞcie, 21 cm, opr. wyd. brosz.
60,Broszura obrazująca potĊgĊ armii niemieckiej, napisana tuĪ po wkroczeniu do Czech i Moraw wojsk
niemieckich „pragnących na nowym obszarze Īyciowym roztaczaü swą opiekĊ w przyjaĨni i koleĪeĔstwie…”. Drobne zabrudzenia okáadek, poza tym stan dobry.

– Pierwsze polskie litogra¿e –
347. Lelewel Joachim. Dzieje staroĪytne. Od początku czasów historycznych do
drugiey poáowy wieku szóstego, ery chrzeĞciaĔskiey. Wilno – Warszawa 1818. Nakáadem Józefa Zawadzkiego. W ksiĊgarni Zawadzkiego i WĊckiego, s. 474, tabl.
ryc. 4 (litogra¿e), tabl. map 16 (miedzioryty rozká.), 22 cm, opr. pásk.
600,Wydanie 1. Druk na papierze niebieskim. Pierwsza polska ksiąĪka ilustrowana litogra¿ami. Ilustracje z widokami zabytków staroĪytnoĞci wykonaá brat autora, Jan Lelewel (1796-1847), inĪynier
i malarz, a litografowaá w swoim warszawskim zakáadzie Jan SiestrzyĔski (1788-1824), pionier litogra¿i
polskiej, autor pierwszej w Polsce pracy teoretycznej na temat tej techniki gra¿cznej, zatytuáowanej
„O litogra¿i”. Mapy atlasu opracowane w technice miedziorytu, ze szczegóáowym zaznaczeniem miejscowoĞci. Brak stron 475-505 zawierających „Dodatki i poprawki”. Ubytki oprawy (czĊĞciowo uzupeánione), Ğlady po owadach, wewnątrz charakterystyczne zaplamienia, mapy ze Ğladem zalania, Ğlady
kredki na wyklejkach.

348. Lelewel Joachim. Rogalski Leon. Dzieje Polski, które stryj synowcom swoim
opowiedziaá przez J. L. powiĊkszone 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. pásk z táocz. i záoc.
360,Z biblioteki dworskiej Jerzego Kochanowskiego w àopienniku na LubelszczyĨnie (pieczątki). PrzystĊpnie i zwiĊĨle napisana historia Polski od czasów bajecznych do trzeciego rozbioru kraju (dla
przykáadu caáy drugi rozbiór Polski opisany jest tak: „Po ogáoszonych manifestach przez oba dwory
sąsiednie, wkroczyáy wojska pruskie. Prusy zajĊáy czĊĞü kraju, resztĊ Wielkiejpolski i niektóre pobliskie
ziemie. Rossjanie przez Ğrodek Litwy i Woáynia granicĊ zaboru wytknĊli. Z reszty kraju, który Polską
miaá pozostaü, do Grodna zwoáany byá sejm, który oddzielną od targowickiej, zawiązaá konfederacją,
owszem targowicką rozwiązaá i jej sancita kassowaá. Wiele ustaw uchwaliá. Rozbiór zatwierdziá a na
koniec i ustawy sejmu czteroletniego skassowaá”). Dzieáo uzupeánione krótką historią literatury polskiej
autorstwa Leona Rogalskiego (1806-1878), historyka, publicysty, jednego z redaktorów „Encyklopedii
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347. Pierwsze polskie litogra¿e. 1818.
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350. T. Malinowski. Ku oswobodzeniu Polski.

powszechnej” S. Orgelbranda. Przetarcia, ubytki i zabrudzenia oprawy. Charakterystyczne zaĪóácenia
papieru, liczne Ğlady oáówka. Brak stron 209-212, brak 1 mapy i tablicy, poza tym stan dobry.

349. LipiĔski Wacáaw. Walka zbrojna o niepodlegáoĞü Polski 1905-1918. Wydanie
drugie, rozszerzone. Warszawa 1935. Instytut Badania Najnowszej Historii Polski,
s. XX, [2], 486, [1], liczne ilustr., mapy i szkice w tekĞcie, 24 cm, opr. brosz. 180,Na przedniej wyklejce odrĊczna dedykacja autora. Charakterystyka udziaáu poszczególnych formacji
wojskowych w walce o niepodlegáoĞü. Omówiono m.in.: Polską OrganizacjĊ Wojskową, Polskie Siáy
Zbrojne, Polski Korpus Posiákowy; Wojsko polskie na wschodzie (Legion Puáawski, Polska Brygada Strzelecka, Pierwszy Korpus na Biaáorusi, Drugi Korpus i bój pod Kaniowem, Trzeci Korpus na
Ukrainie, Dywizja Syberyjska); Wojsko polskie na zachodzie (Oddziaá BajoĔczyków, Armia Polska we
Francji). Praca autorstwa Wacáawa LipiĔskiego (1896-1949), historyka, publicysty, dyrektora Instytutu
Józefa Piásudskiego, po wojnie skazanego przez komunistów na karĊ Ğmierci. Naddarcia i zaplamienia
okáadki, poza tym stan dobry.

350. Malinowski Tomasz. Kilka rad ku oswobodzeniu Polski. Wyjątki z dziennika
„Demokrata Polski”. ParyĪ 1843. W Drukarni Bourgogne et Martinet, s. 117, 14 cm,
ochronna oká. kartonowa z epoki.
180,Wydana anonimowo, gáoĞna rozprawa publicystyczna Tomasza Malinowskiego (1802-1879), dziaáacza
niepodlegáoĞciowego, uczestnika powstania listopadowego, na emigracji czáonka Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Egzemplarz nierozciĊty i nieobciĊty. Naddarcia i zaplamienia okáadki, drobne
przebicie czterech ostatnich kart, poza tym stan dobry.

351. [Millon Charles]. Historya wylądowaĔ przedsiĊwziĊtych do Anglii, Szkocyi
i Irlandyi od Juliusza Cezara aĪ do naszych czasów z Francuzkiego przeáoĪona
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351. Z biblioteki Turnów w Objezierzu.

353. Monitor Warszawski. 1824-1826.

w wielu dodatkami Historycznemi przez X. K. [Franciszka Ksawerego Kosseckiego]. Warszawa 1804. W Drukarni Tomasza Le Brun, s. XXXV, 107, 17 cm, opr.
póĨniejsza, ppá.
240,Z biblioteki paáacowej Turnów w Objezierzu (pieczątki). Wpis Anieli z Kmileckich WĊgorzewskiej,
fundatorki paáacu i biblioteki. Krótki rys poĞwiĊcony historii inwazji na Wyspy Brytyjskie autorstwa Charlesa Millona (1754-1839). Dzieáko napisane wobec konÀiktu napoleoĔskiej Francji z Wielką Brytanią,
która przewodziáa koalicji antyfrancuskiej, i (jak siĊ wydawaáo) nieuchronnej inwazji na Zjednoczone
Królestwo. Stan bardzo dobry.

352. Monge Gaspard. Wykáad statyki dla uĪycia szkóá wydziaáowych i wojewódzkich.
Wyd. 5. przeyrzane przez P. Hachette. Przetáum. Onufry Lewocki. Warszawa 1820.
W Drukarni Zawadzkiego i WĊckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i KsiĊgarzy
Dworu Królestwa Polskiego, s. [6], 198, [1], 20,5 cm, opr. ppá.
150,PodrĊcznik szkolny autorstwa Gasparda Monge (1746-1818), francuskiego matematyka, twórcy geometrii wykreĞlnej. TakąĪ ksiąĪkĊ otrzymaá w 1824 r. w Liceum Warszawskim, za pilnoĞü i dobre
sprawowanie, Fryderyk Chopin i do dziĞ stanowi ona jeden z cenniejszych eksponatów Muzeum
Fryderyka Chopina w Warszawie. Táumaczenie Onufrego Lewockiego (1787-1854), cenionego matematyka i pedagoga, Generalnego Wizytatora Szkóá w Królestwie Polskim. Egzemplarz czĊĞciowo
nierozciĊty. Karta przedtytuáowa i tytuáowa z uzupeánieniami, kilka pierwszych kart ze Ğladem zalania
i przebarwienia góry marginesu, kilkanaĞcie koĔcowych kart ze Ğladem 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. CháĊdowski], s. 587; 748;
360, 43,5 cm, opr. ppá.
900,-
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354. Z dedykacją autora dla pák. St. Sieleckiego.
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355. T. Morawski. Dzieje narodu polskiego.

PotĊĪny wolumin zbioru numerów z pierwszych dwóch i póá roku funkcjonowania „Monitora Warszawskiego” – czasopisma rządowego wydawanego w Królestwie Polskim w latach 1824-1828. Jego
redaktorem byá Adam Tomasz CháĊdowski (1790-1855), dziennikarz, publicysta, wydawca i bibliograf.
Periodyk drukowano w nakáadzie 800 egzemplarzy, z których okoáo 600 dystrybuowano bezpáatnie. Na
áamach prócz obwieszczeĔ i informacji urzĊdowych publikowano wiadomoĞci krajowe i zagraniczne.
Do czĊĞci numerów doáączano dodatki z zachowaniem ciągáej paginacji. Od 1829 r. pismo zastąpiá
„Dziennik Powszechny Krajowy”. WaĪne Ĩródáo historyczne. Zagniecenia krawĊdzi kart, przebarwienia, stan dobry.

354. [Monte Cassino]. Piątkowski Henryk. Bitwa o Monte Cassino (Biblioteka Oráa
Biaáego). Rzym 1945. Táoczono w Drukarni Polowej, s. 120, 17 cm, opr. wyd.
brosz.
240,Na karcie przedtytuáowej odrĊczna dedykacja autora dla pák. Stanisáawa Sieleckiego. Jedno
z pierwszych w literaturze polskiej studiów militarnych poĞwiĊconych bitwie o Monte Cassino, opracowane przez pák. Henryka Piątkowskiego (1902-1969), uczestnika bitwy, szefa sztabu 3 Dywizji
Strzelców Karpackich. Praca pisana bezpoĞrednio po bitwie, „dosáownie na kolanie, nie zawsze byá
czas w warunkach polowych na rozstawienie stoáu” (autor). Opis przygotowania do bitwy, jej przebiegu,
morale niemieckiego Īoánierza. Podsumowanie zakoĔczone sáowami: „najistotniejszym elementem
w walce jest niezáomna wola zwyciĊstwa”. Stanisáaw Sielecki (1898-1952), puákownik dyplomowany
Wojska Polskiego, szef III oddziaáu Operacyjnego 2 Korpusu Polskiego w Iraku i kampanii wáoskiej
(w tym w bitwie o Monte Cassino), harcmistrz, jeden z organizatorów ZHP na Wschodzie. Pieczątka
i podpis Mariana àoziĔskiego (1913-1988), kapitana Wojska Polskiego, uczestnika bitwy o Monte
Cassino. Brak szkiców ilustrujących przebieg bitwy. Grzbiet wzmocniony. PodkreĞlenia i dopiski. Stan
dobry. Rzadkie.

355. Morawski Teodor. Dzieje narodu polskiego w krótkoĞci zebrane. T. 1-6 (w 6 wol.).
PoznaĔ 1871-1872. Naká. J. K. ĩupaĔskiego, s. [8], 314; [4], 489; [4], 608; 345,
[3]; [4], 492; [2], 480; [1], tabela (rozká.), [8], 21,5 cm, opr. pásk, brzegi kart
marm.
900,-
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357. Noworocznik Ilustrowany dla Polek. 1864.

359. Pod sztandarem Legji 1926-1936.

Wydanie 1. Egzemplarz z ksiĊgozbioru Mariana Brandysa (1912-1998), pisarza historycznego,
eseisty, dziennikarza (pieczątki) i Zygmunta Wáodzimierza Taráo-MaziĔskiego (1889-1967), podpuákownika W.P., pedagoga, myĞliciela i dziaáacza ezoterycznego (pieczątka w t. V). Synteza dziejów
polskich autorstwa Teodora Morawskiego (1797-1879), historyka, polityka związanego z ugrupowaniem
kaliszan, ostatniego ministra spraw zagranicznych powstania listopadowego, dziaáacza emigracyjnego.
T. 1: Piastowie, t. 2: Jagiellonowie, t. 3 i 4: Królowie obieralni, t. 5: Panowanie Stanisáawa Augusta
Poniatowskiego, t. 6: Polska pod obcym panowaniem 1796-1834. Na koĔcu tomu 5 obszerny spis osób
piastujących urzĊdy w dawnej Rzeczypospolitej: arcybiskupów i biskupów, wojewodów, kasztelanów
i ministrów. Otarcia oprawy, miejscami zaĪóácenia papieru, poza tym stan dobry.

356. Niedziaákowski Mieczysáaw. Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnieĔ.
Warszawa – Kraków 1926. Nakáadem Spóádzielni Wydawniczo-KsiĊgarskiej „Nowe
ĩycie”, s. 146, 14,5 cm, opr. póĨniejsza, ppá., zach. oryg. oká. brosz.
100,Z odrĊczną dedykacją autora dla Leona Misioáka: „Najstarszemu Senatorowi P.P.S. (poza Limanowskim) jeden z najmáodszych posáów. M. Niedziaákowski 3/VI-26”. Praca poĞwiĊcona myĞli socjalistycznej
i jej praktycznemu zastosowaniu wobec zmieniających siĊ realiów spoáeczno-politycznych. Autorem
byá Mieczysáaw Niedziaákowski (1893-1940), dziaáacz socjalistyczny, polityk PPS, publicysta. Leon
Misioáek (1860-1926), polityk socjalistyczny związany z PPS, drukarz, senator I kadencji. Stan dobry.

357. Noworocznik (Kalendarz) Ilustrowany dla Polek na Rok 1864. Rok czwarty. Warszawa 1864. Naká. KsiĊgarni Polskiej A. Dzwonkowskiego, frontispis (litogra¿a),
s. 20, 258, [2], tabl. ryc. 13 (litogra¿e, w tym 7 barwnych), 18,5 cm, opr.
póĨniejsza, pá.
360,Czasopismo dla kobiet wydawane w latach 1861-1867. Niniejszy tom zawiera artykuáy z dziedziny sztuki, estetyki i historii, m.in.: Szkice DrezdeĔskie J. I. Kraszewskiego; Historyczne przysáowia K. W. Wójcickiego, recenzja dzieáa W. Pola „PacholĊ hetmaĔskie”, Wycieczka do Szczawnicy W. L. Anczyca.
Poza tym Spis ulic Miasta Warszawy i przedmieĞcia Pragi. Na tablicach m.in. litografowane przez
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W. Dümlera portrety malarki i poetki Zo¿i z Szymanowskich Lenartowiczowej i kompozytora Franciszka Mireckiego oraz widoki: Siewierza, Czorsztyna i Niedzicy (wg A. Schouppé). Barwne gra¿ki
z Īartobliwymi przedstawieniami alegorii sztuk piĊknych wykonane wg rysunków bardzo popularnego
malarza warszawskiego Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911). Pieczątka wáasnoĞciowa ksiĊgarni
S. Artza w Lublinie. Nieznaczne zaplamienia oprawy, miejscami Ğlady oáówka i kredki, kilka kart i tablic z naderwaniami, charakterystyczne zaplamienia w tekĞcie i na tablicach, poza tym stan dobry.

358. Ostrowski Wáadysáaw. Karabiny maszynowe. Od czasów najdawniejszych
do wynalazków ostatniej doby. Warszawa 1930. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. VIII, 857, [1], tabele rozká. 2, ilustr. w tekĞcie, 25 cm, opr.
wspóácz., ppá.
150,Dzieje karabinu maszynowego od pierwszych „machin piekielnych” po wynalazki z pierwszej poáowy
lat 20. XX w. Szczegóáowe dane techniczne omawianych typów oraz wizerunki niektórych z nich.
Rysunki do tablic wykonaá por. W. Komorowski. Ekslibris. Egzemplarz bez osobnego atlasu tablic.
Stan bardzo dobry.

359. Pod sztandarem Legji 1926-1936. àódĨ 1936. Legja Inwalidów Wojennych Wojsk
Polskich im. Gen. SowiĔskiego. Zarząd Wojewódzki w àodzi, s. [2], 69, tabl. ilustr.
1 (kolor.), liczne ilustr. w tekĞcie, 31 cm, opr. wyd. pá. granatowe z táocz. 240,Historia i dziaáalnoĞü Legii Inwalidów Wojennych Wojsk Polskich w àodzi, wraz ze sprawozdaniem
z wizyty marszaáka Edwarda Rydza-ĝmigáego na uroczystoĞci ufundowania sztandaru, udokumentowanej licznymi zdjĊciami. Na tablicy barwny portret Edwarda Rydza-ĝmigáego. Oprawa wydawnicza
wykonana w zakáadzie Drukarsko-Introligatorskim Mieczysáawa Nowickiego w Zgierzu: páótno granatowe
z reliefową záotą odznaką na licu i srebrną táoczoną tytulaturą, wyklejki ozdobne. Stan bardzo dobry.
àadny egzemplarz.

360. Polska na morzu. Praca zbiorowa pod redakcją J. I. Targa. Z przedmową Ministra
Przemysáu i Handlu gen. Dr. Ferdynanda Zarzyckiego. Warszawa 1935. Gáówna
KsiĊgarnia Wojskowa, Drukarnia Narodowa w Krakowie, s. XV, [1], 235, tabl.
ryc. 4 (miedzioryty), tabl. il. 12, liczne ilustr. w tekĞcie, 32 cm, luksusowa opr.
wyd. szary pásk z táocz. i záoc.
460,Jedna z waĪniejszych pozycji albumowych wydanych w okresie miĊdzywojennym, bogato ilustrowana
zdjĊciami wielu znakomitych fotogra¿ków (m.in. W. Pikiel, H. PoddĊbski, Photo-Plat) oraz osobnymi
planszami z barwnymi ilustracjami Atelier Girs-Barcz. Album prezentuje dokonania Polski w zakresie
polityki morskiej, niesie przesáanie dla przyszáych pokoleĔ: „Pracowaü nad polskim skrawkiem Baátyku
tak, aby przetworzyü go w wielki i technicznie wyposaĪony instrument gospodarczy oraz broniü…
dostĊpu do morza polskiego, to hasáa, które dzisiejsze pokolenie ma przekazaü nastĊpnym jako niczem niewzruszalny dogmat” (E. Kwiatkowski). Caákowite opracowanie gra¿czne, kolorowe plansze,
oprawa oraz niektóre fotogra¿e wykonane przez Atelier Girs-Barcz, czoáową w owym czasie pracowniĊ
gra¿czną. Oferowany album zawiera 4 oryginalne miedzioryty, doáączane tylko do egzemplarzy
luksusowych: portret Ignacego MoĞcickiego, portret Józefa Piásudskiego, port w Gdyni oraz port
w Helu (wszystkie sygnowane oáówkiem). Oprawa wydawnicza wykonana w zakáadzie introligatorskim
Bolesáawa ZjawiĔskiego w Warszawie: szary pásk ze záoc. na grzbiecie. Niewielkie ubytki skóry oraz
przetarcia oprawy (znaczniejsze na grzbiecie), wewnątrz stan bardzo dobry.

361. [Poniatowski Józef]. Korespondencya ksiĊcia Józefa Poniatowskiego z Francyą
1807-1813. Wyd. Adam Mieczysáaw Skaákowski. T. 1-5 (w 5 wol.). PoznaĔ 19211929. Nakáadem PoznaĔskiego Towarzystwa Przyjacióá Nauk, s. [4], 206; [4], 348;
[4], 349; [4], 326; [4], 457, 23,5 cm, opr. jednolita pásk ze záoc.
4000,Podstawowe Ĩródáo do dziaáalnoĞci militarnej i politycznej ks. Józefa Poniatowskiego w czasach
KsiĊstwa Warszawskiego. Zbiór 1030 urzĊdowych listów ksiĊcia Józefa z lat 1807-1813, adresowanych do Napoleona, marszaáków Cesarstwa i wáadz francuskich, dotyczących kwestii polskich i spraw
KsiĊstwa Warszawskiego. Zebrane listy pochodziáy z archiwów zagranicznych (ParyĪ, WiedeĔ, Drezno)
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361. Korespondencja ksiĊcia Józefa Poniatowskiego. 1921-1929.

oraz z archiwów polskich (Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Namiestnictwa we Lwowie, Archiwum
Potockich w Krakowie, Akademia UmiejĊtnoĞci, Muzeum Czartoryskich, Biblioteka Ordynacji KrasiĔskich, Muzeum Narodowe w Rapperswilu, Zakáad Narodowy im. OssoliĔskich, Biblioteka Ordynacji
Zamoyskich, Archiwum Gáówne w Warszawie, Biblioteka Baworowskich, Muzeum Mickiewiczowskie
w ParyĪu, Muzeum Narodowe w Krakowie, zbiory KosiĔskich w Koszutach, archiwum w Zatorze),
z których znaczna czĊĞü zostaáa zniszczona w czasie II wojny Ğwiatowej. Oprawa jednolita: póáskórek
czerwony ze záoconą tytulaturą i numeracją tomu na grzbiecie, papier okáadek i wyklejek marmurkowany. Stan bardzo dobry. àadny i efektowny egzemplarz. Bardzo rzadkie w komplecie!

362. Potocki Stanisáaw Kostka. Pochwaáy, mowy y rozprawy. T. 1-2 (w 2 wol.). Warszawa 1816. Naká. Zawadzkiego i WĊckiego, s. [6], X, 460; [8], 664, 17,5-18,5 cm,
opr. pásk.
460,Zawiera m.in.: mowĊ pogrzebową po Ğmierci ksiĊcia Józefa Poniatowskiego, pochwaáĊ walecznych
Polaków w wojnie 1809 r., pochwaáĊ Ignacego Krasickiego, rozprawy o początkach narodu i jĊzyka
polskiego, o naukach i sztukach za czasów Zygmuntowych, o znakomitych pisarzach prozą od początków panowania Stanisáawa Augusta. Stanisáaw Kostka Potocki (1755-1821), polityk, pisarz, teoretyk
i mecenas sztuki, dziaáacz wolnomularski, jeden z gáównych twórców Konstytucji 3 Maja, zaáoĪyciel
galerii wilanowskiej. Tomy w róĪnych oprawach. Przetarcia i ubytki opraw. Nieaktualne wpisy i pieczątki
wáasnoĞciowe, charakterystyczne zaĪóácenia 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 (ParyĪ). Bureau de Vente et d’Abbonnement,
s. 420; 420, 37 cm, opr. pásk z táocz. i záoc.
1200,„Le Monde Illustré”, czoáowe pismo ilustrowane wydawane we Francji w XIX w. W oferowanym roczniku zawarte są liczne doniesienia prasowe z polskich pól bitewnych i walk partyzanckich podczas
powstania styczniowego. Na rycinach m.in.: walki wojsk rosyjskich z powstaĔcami w Kowlu na Woáyniu;
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362. St. K. Potocki. Pochwaáy. 1816.
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363. Le Monde Illustré. Powstanie styczniowe. 1863.

damy polskie szykujące opatrunki; báogosáawieĔstwo przed wyruszeniem w bój; bitwa pod Pieskową
Skaáą (4 marca 1863 r.); msza polowa w okolicach àomĪy i OstroáĊki; walki na rynku w Kazimierzu
Dolnym (w styczniu 1863 r.); manifestacja patriotyczna w Warszawie; powstaĔcy pod dowództwem
Palewskiego zajmują Pieskową SkaáĊ; bitwa z Rosjanami na Trakcie Lubelskim; panorama Kowna;
partyzancki szpital polowy. Na s. 200-201 alegoryczne przedstawienie dwóch armii: rosyjskiej na
tle dwugáowego oráa carskiego i polskiej, walczącej o niepodlegáoĞü. Przetarcia opraw. ĝlady
farby drukarskiej i przebitki rycin, poza tym stan dobry.

364. [Propaganda sowiecka]. Co powiedziaá Stalin o Polsce? Bracia Polacy! Moskiewski korespondent amerykaĔskiej gazety „New York Times” i angielskiej
gazety „Times” – pan Parker zwróciá siĊ do Przewodniczącego … Józefa
Stalina z listem, w którym prosiá o udzielenie mu odpowiedzi na dwa pytania,
interesujące spoáeczeĔstwo amerykaĔskie i angielskie … B.m. 1943 b.w., s. [2],
20 x 14 cm.
90,Propagandowa ulotka sowiecka zrzucana z samolotów bombardujących WarszawĊ 12/13 V 1943 r.
Zawiera wypowiedĨ Józefa Stalina na temat przyszáej niepodlegáej Polski w sojuszu z ZSRR. Na
odwrocie tekst wzywający naród polski do totalnej wojny z okupacją niemiecką. Wspomnianego bombardowania stolicy dokonano po odkryciu grobów katyĔskich i zerwaniu stosunków dyplomatycznych
przez ZSRR z rządem polskim w Londynie. Stan bardzo dobry.

365. Przybyszewski Stanisáaw. Polska i ĞwiĊta wojna. Stanisáawów – WiedeĔ 1916.
Wydawnictwo KsiĊgarni Maryan Haskler. Druk W. L. Anczyca i Spóáki w Krakowie,
s. [2], 85, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Esej polityczny Stanisáawa Przybyszewskiego (1868-1927), pisarza, poety, dramaturga, teoretyka,
reprezentującego w literaturze polskiej nurt dekadentyzmu, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli okresu Máodej Polski. Przeznaczony dla spoáeczeĔstwa niemieckiego, opublikowany zostaá
pierwotnie po niemiecku. Przybyszewski przywoáując podstawowe wydarzenia z historii Polski, táumaczy rolĊ Polaków i ich paĔstwa w Europie Centralnej, podkreĞla równieĪ udziaá polskich oddziaáów
w walkach toczonych przez armie niemiecką i austriacką. Egzemplarz nieobciĊty. Drobne spĊkania
grzbietu, poza tym stan dobry.

366. RozmaitoĞci Literackie z roku 1825-1827. T. I-V (w 5 wol.). Warszawa 1828.
W Drukarni Kommissyi Rządowey WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego,
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364. Propaganda sowiecka. 1943.

366. RozmaitoĞci Literackie. 1828.

s. [12], 384; [12], 396; [12], 418; [12], 396; [12], 432, 17,5 cm, jednolita opr. kart.
z epoki.
600,CaáoĞü wydawnictwa. Czasopismo wydawane przez Adama Tomasza CháĊdowskiego (1790-1855),
bibliografa i dziennikarza. àącznie ukazaáo siĊ piĊü tomów wydanych za lata 1825-1827. Na áamach
czasopisma drukowano materiaáy z kraju i ze Ğwiata dotyczące historii, literatury, geogra¿i. W tomach
m.in.: WiadomoĞci statystyczne o Kurlandii; W. Scott wydaje ĩycie Napoleona; WyĞcigi máodych
LapoĔczyków starających siĊ o Īony; O manuskrypcie zawierającym traktaty królów polskich z suátanami; Kopalnie w Rosji i Syberii i iloĞci kruszcu jakie dają; Medale nowo w województwie krakowskim znalezione; O ukoĔczeniu pomnika dla XiĊcia Józefa Poniatowskiego przez Thorwaldsena;
Zawalenie siĊ wieĪy ratuszowej we Lwowie; LudnoĞü ĩydów w krajach pruskich; O ksiĊgozbiorze
OssoliĔskiego; O handlu wewnĊtrznym guberni grodzieĔskiej i wileĔskiej i o ich fabrykach; O puszczaniu siĊ balonem p. Green; Nowy model pojazdu parowego; O znalezionych boĪyszczach egipskich.
Egzemplarz nieobciĊty i nierozciĊty. Miejscami na kartach niewielkie zaplamienia i zaĪóácenia, poza
tym stan dobry.
Lit.: J. àojek, Prasa polska w latach 1661-1864, s. 85-86.

367. Rzepecki Ludwik. PamiĊtna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez Īoánierza Czwartaka. PoznaĔ 1915.
Wielkopolska KsiĊgarnia Nakáadowa Karola Rzepeckiego, s. 308, [3], ilustr.
w tekĞcie, tabl. kolor. 8, 25,5 cm, opr. wspóácz. pá., zach. lico oká. wyd.
120,Wydanie 1. Ilustrowane dzieje powstania listopadowego opracowane przez Ludwika Wáadysáawa
Rzepeckiego (1832-1894), pisarza, zaáoĪyciela „GoĔca Wielkopolskiego”, w którym prezentowaá nieprzejednane stanowisko wobec akcji germanizacyjnej prowadzonej przez rząd pruski. Uzupeánione
przez jego syna, poznaĔskiego ksiĊgarza Karola Rzepeckiego (1865-1931). Zachowana i naklejona
na oprawĊ oryginalna okáadka wydawnicza projektu Mariana Rybkowskiego, który wykonaá równieĪ
kolorowe ilustracje przedstawiające sceny bitewne. Zabrudzenia oprawy, w tekĞcie charakterystyczne
zaĪóácenia i zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: E. Maliszewski, Bibliogra¿a pamiĊtników polskich, poz. 190
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368. N.-A. Salvandy. Dzieje Polski. 1829.

370. Z dedykacją dla ks. A. Poniatowskiego.

368. Salvandy Narcisse-Achille. Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski
par N.-A. de Salvandy. ParyĪ 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 pásk.
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 pieczątki wáasnoĞciowe. Ekslibris heraldyczny. Charakterystyczne przebarwienia papieru, Ğlady oáówka.
Stan dobry.

369. [Sanguszko Roman]. Roman Sanguszko zesáaniec na Sybir z r. 1831. W Ğwietle
pamiĊtnika matki ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej oraz korespondencji wspóáczesnej. Z niewydanych dokumentów táumaczyáa i przypisami
opatrzyáa K. Firlej-BielaĔska. Sáowo wstĊpne Józefa hr. Potockiego. Przedmowa
Henryka MoĞcickiego. Warszawa 1927. Gebethner i Wolႇ, s. XIII, [3], 209, [3],
tabl. ilustr. 15 (w tym 4 kolor.), tabl. map 2; 27 cm, oryg. oká. kart.
600,Jeden z 375 numerowanych egzemplarzy wytwornych odbitych na luksusowym papierze czerpanym (nr 200). Zbiór materiaáów Ĩródáowych dotyczących Romana Stanisáawa Adama Sanguszki
(1800-1881), uczestnika powstania listopadowego, zesáaĔca na SyberiĊ, zbieracza ksiąĪek, twórcy
wspaniaáej biblioteki w Sáawucie. Na tablicach m.in. portrety: Romana Sanguszki, Natalii Potockiej, Klementyny Czartoryskiej, Eustachego Sanguszki, Marii Sanguszkowej. Egzemplarz nieobciĊty.
Pieczątki wáasnoĞciowe, na kartach miejscami charakterystyczne zaĪóácenia, poza tym stan dobry.

– Z dedykacją W. Sikorskiego –
370. Sikorski Wáadysáaw. La campagne polono-russe de 1920. Traduction par le
commandant M. Larcher avec 8 croquis. Préface de M. Le Maréchal Foch. Paris
(ParyĪ) 1928. Payot, s. 320, 22,5 cm, opr. z epoki, pperg.
900,-
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371. F. Skarbek. O ubóstwie i ubogich. 1827.

374. Egzemplarz gen. M. Weyganda.

Na k. przedtyt. odrĊczna dedykacja autora, dat.: „Paris, le 18 Octobre”, dla ksiĊcia André
Poniatowskiego (1864-1954), wojskowego, przedsiĊbiorcy, mecenasa sztuki (m.in. Claude’a Debussy’ego) i jego maáĪonki Elisabeth. Szczegóáowe studium wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku
spisane przez gen. Wáadysáawa Sikorskiego (1881-1943), ówczesnego dowódcĊ 5-tej Armii (obrona
linii Wkry), polityka, póĨniejszego premiera i ministra spraw wojskowych II RP, generaáa broni Wojsk
Polskich, premiera rządu Rzeczypospolitej na emigracji i Naczelnego Wodza Polskich Siá Zbrojnych
na Zachodzie. Opr. sygn.: „Desnaux rel.” (pieczątka na przedniej wyklejce): pperg. naturalny, na
grzbiecie szyldzik z czerwonej skóry z táocz. i záoc. tytulaturą, na licach pap. marm. Stan bardzo
dobry. Elegancki egzemplarz.

371. Skarbek Fryderyk. O ubóstwie i ubogich. Warszawa 1827. W Drukarni GaáĊzowskiego, s. [4], III, [1], 150, 20 cm, oká. kart. ochronna z epoki.
180,Praca dedykowana w druku Zo¿i z Czartoryskich Zamoyskiej, sáynnej z urody „Matki rodu Zamoyskich”.
Broszura z dziedziny polityki autorstwa Fryderyka Skarbka (1792-1866), wybitnego ekonomisty i historyka. Skarbek, który jest najbardziej znany ze swych dzieá ekonomicznych, w latach 20. XIX wieku
zwróciá siĊ pod wpáywem Stanisáawa Staszica ku problemom spoáecznym. Pierwszą pracą, w której
podjąá tĊ tematykĊ, byáo oferowane dzieáo poĞwiĊcone problemowi nĊdzy i ubóstwa oraz wywoáywanej
przez nie marginalizacji spoáecznej. Niewielkie przebarwienia i naddarcia okáadek, zaplamienia kart,
poza tym stan dobry.

372. SmoleĔski Wáadysáaw. Pisma historyczne. T. 1-3 (w 3 wol.). Kraków 1901. Druk
W. L. Anczyca i Spóáki, s. [4], 377, [2]; [2], 483, [2]; [2], 507, [2], 22 cm, opr.
jednolita z epoki ppá. ze záoc. napisami.
300,Z ksiĊgozbioru Romana Kaczmarka (1912-1985), áódzkiego historyka, archiwisty, dyrektora Archiwum
Miejskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, popularyzatora wiedzy o àodzi i regionie áódzkim.
Komplet pism historycznych Wáadysáawa SmoleĔskiego (1851-1926), historyka, profesora Uniwersytetu
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Warszawskiego, przedstawiciela tzw. szkoáy warszawskiej. Zawiera m.in. rozprawy: JĊdrzeja ĝwiĊcickiego opis Mazowsza; Drobna szlachta w Królestwie Polskim; Przyczyny upadku projektu Kodeksu
Zamoyskiego; Kalendarze w Polsce wieku XVIII; Stan i sprawa ĩydów polskich w XVIII wieku;
KuĨnica Koááątajowska; Z dziejów wewnĊtrznych Polski za króla Stanisáawa Augusta; Szkoáy historyczne
w Polsce. Niewielkie przetarcia páótna i kartonu oprawy, poza tym stan dobry.

373. [SolidarnoĞü]. Tego spadku po zaborcach nie chcemy. A¿sz. B.m., b.r. [1981].
Druk dwubarwny o wym. 31 x 43 cm (w Ğwietle oprawy).
150,Propagandowy plakat anonimowego autora postulujący zniesienie cenzury, pochodzący z czasów
SolidarnoĞci i prac nad ustawą o kontroli publikacji i widowisk (uchwaloną 31 lipca 1981 r.). ĝlad
skáadania, stan dobry, oprawiony w ramĊ.

– Egzemplarz gen. M. Weyganda, przyjaciela Polski –
374. Soátyk Roman. La Pologne, précis historique politique et militaire de sa révolution, précédé d’une esquisse de l’histoire de la Pologne depuis son origine
jusqu’en 1830. T. 1-2 (w 2 wol.). Paris (ParyĪ) 1833. Pagnerre, s. X, 368; [4],
488, portrety 4 (litogra¿e), mapy 4 (litogra¿e rozká.), 20,5 cm, jednolite opr.
z epoki, pásk.
2400,Egzemplarz o¿arowany generaáowi Maxime’owi Weygandowi przez Hélène de Graႇenried-Villars (list). Wydanie 1. GáoĞna monogra¿a powstania listopadowego napisana przez Romana Soátyka
(1790-1843), o¿cera napoleoĔskiego, posáa na sejm Królestwa Polskiego, generaáa brygady artylerii
Wojska Polskiego. Oferowany pierwodruk w jĊzyku francuskim przyniósá autorowi europejski rozgáos.
PopularnoĞü dzieáa sprawiáa, Īe przetáumaczono je na jĊzyk niemiecki, wáoski, dwukrotnie na szwedzki.
WĞród emigrantów polskich wywoáaáa polemiki i „naleĪaáa do ksiąĪek najgorliwiej przez wáadze
rosyjskie tĊpionych” (PSB, t. XL, s. 422). Opr.: czarne pásk, na grzbietach táocz. i záoc. tytulatura
oraz ozdobniki, na licach i wyklejkach pap. marm. Doáączony list Hélène de Graႇenried-Villars
(1911-2007), póĨniejszej baronowej Rambaud, dat. Strasbourg, 28 wrzeĞnia 1930 r., która przesyáa
znalezione przypadkiem ksiąĪki generaáowi Maxime’owi Weygandowi (1867-1965), francuskiemu
wojskowemu i politykowi, który byá czáonkiem Komisji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji
do okreĞlenia granic paĔstwa polskiego, a nastĊpnie jako szef Sztabu Generalnego Francuskich Siá
Zbrojnych wszedá w skáad Misji MiĊdzysojuszniczej do Polski. W czasie wojny bolszewickiej doradzaá
szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rozwadowskiemu. Braá udziaá w opracowywaniu
planów obrony Warszawy (autorka listu wspomina o tym) – jego najwiĊkszą zasáugą byáo wykazanie
znaczenia organizacji obrony i kontruderzenia na linii Wkry (oddziaáy dowodzone przez gen Sikorskiego), natomiast sugerowaá alternatywną koncepcjĊ uderzenia oskrzydlającego od poáudnia (zwyciĊĪyá
wariant marszaáka Piásudskiego) i nie miaá istotniejszego wpáywu na ostateczne plany. W kolejnych
latach doradzaá w kwestiach reorganizacji Wojska Polskiego i jego zaopatrzenia. Do koĔca Īycia
interesowaá siĊ Polską i ciepáo wypowiadaá siĊ o Polakach. Drobne otarcia i defekty pap. opr., przebarwienia i zaĪóácenia, poza tym stan dobry.
(Patrz tablica XXIII)

375. StarzyĔski Stefan. Rok 1926 w Īyciu 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 StarzyĔskiego (1893-1939),
ekonomistĊ, publicystĊ, polityka, ówczeĞnie pracownika Ministerstwa Skarbu, póĨniejszego prezydenta
Warszawy i przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony miasta we wrzeĞniu 1939 r.,
zamordowanego przez nazistów. Egzemplarz nieobciĊty i nierozciĊty. Stan dobry.

376. [Stempowski Jerzy]. Hostowiec Paweá [pseud.]. Dziennik podróĪy do Austrii
i Niemiec. Rzym 1946. Instytut Literacki, s. 72, [3], 20 cm, opr. wyd. brosz. 50,Zapiski dzienne czynione w czasie podróĪy przez tereny Austrii i Niemiec w 1946 r., ukazujące tuĪ
powojenną rzeczywistoĞü pod kontrolą administracji i wojsk alianckich. Autorem byá Jerzy Stempowski
(1893-1969), eseista, krytyk literacki i wolnomularz, korespondent Marii Dąbrowskiej, od 1939 r. Īyjący
na emigracji. ĝlady zawilgocenia, poza tym stan dobry.
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377. M. Strubicz. De arte militari. 1858.

378. A. Szelągowski. Historia powszechna. 1936-1938.

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 (ParyĪ) 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, duĪego formatu dzieáo w jĊzyku polskim o tematyce wojskowej, autorstwa Albrechta Hohenzollerna (1490-1568), ksiĊcia Prus, lennika Polski (hoád pruski 1525). Z niemieckiego rĊkopisu na jĊzyk polski przeáoĪyá dla króla Zygmunta Augusta Maciej Strubicz (ok. 1530-1604),
sekretarz i kartograf króla Stefana Batorego. RĊkopis polskiego przekáadu znalazá siĊ w Bibliotece
Polskiej w ParyĪu, z którego fragmenty zostaáy wydane w oferowanej pracy przez ks. Adama Czartoryskiego. Portret przedstawia króla Zygmunta Augusta. Zabrudzenia opr., grzbiet po konserwacji,
rdzawe plamki na marginesach, poza tym stan dobry.

378. Szelągowski 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 rozká.), 25 cm, opr. wyd. pá. bogato táocz. i záoc.
600,PrzystĊpnie napisana, bogato ilustrowana historia powszechna napisana przez Adama Szelągowskiego
(1873-1961), historyka, ucznia Oswalda Balzera, profesora Uniwersytetu Lwowskiego, obejmująca
czasy staroĪytne, EuropĊ nowoĪytną, nowy Ğwiat, EuropĊ nowoczesną (rewolucja i nowy ukáad Europy), podbój Ğwiata, walkĊ o równowagĊ europejską (w tym powstania polskie, Wiosna Ludów, ruch
niepodlegáoĞciowy w Galicji i pozytywizm warszawski), rozwój ekonomiczny i umysáowy w czasach
przeáomu wieków XIX/XX, zaáamanie siĊ równowagi (1905/6, wojna Ğwiatowa) i ostatnie lata do 1937
roku (czas nawrotu do zbrojeĔ i widmo kolejnej wojny). Niewielkie przetarcia opraw, nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

379. Szujski Józef. Historyi polskiej treĞciwie opowiedzianej ksiąg dwanaĞcie. Wydanie
nowe. Warszawa 1889. W KsiĊgarni Gebethnera i Wolႇa, s. [4], 438, [2], 22 cm,
opr. pá. z táocz. i záoc.
150,-
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380. KsiĊga ku czci A. ĝwiĊtochowskiego.
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381. L. A. Thiers. Dzieje Francji. 1845-1846.

NajwaĪniejsza synteza dziejów Polski w dorobku Józefa Szujskiego (1835-1883), najbardziej reprezentatywnej postaci tzw. krakowskiej szkoáy historycznej. Zawiera omówienie dziejów od początków
paĔstwa aĪ do trzeciego rozbioru. W pracy tej Szujski przedstawiá swój ostateczny pogląd na dzieje
Polski, w opozycji do poglądów Joachima Lelewela i jego kontynuatorów. Rozwinąá fundamentalną
dla szkoáy krakowskiej teoriĊ samo zawinionego upadku Polski. Zaklejone pieczątki wáasnoĞciowe,
nieaktualny wpis. PodkreĞlenia oáówkiem i miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.
Jedno z klasycznych dzieá XIX-wiecznej historiogra¿i polskiej.

380. [ĝwiĊtochowski Aleksander]. Prawda. KsiąĪka zbiorowa dla uczczenia dwudziestopiĊcioletniej dziaáalnoĞci Aleksandra ĝwiĊtochowskiego 1870-1895. Lwów-Petersburg 1899. Nakáadem KsiĊgarni H. Altenberga. K. GrendyszyĔski, s. LXXIX,
525, tabl. portr. 1, liczne winietki i ¿naliki, 27,5 cm, opr. wspóácz., pásk z táocz.
i záoc.
240,KsiĊga pamiątkowa dedykowana Aleksandrowi ĝwiĊtochowskiemu (1849-1938), jednemu z najwybitniejszych publicystów i dramatopisarzy okresu pozytywizmu. Tytuá nawiązuje do tytuáu czasopisma,
które ĝwiĊtochowski zaáoĪyá i redagowaá w latach 1881-1902. KsiĊga zawiera ponad 80 artykuáów
napisanych przez najwybitniejszych ówczesnych pisarzy (m.in.: Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa, Bolesáaw Prus, Wáadysáaw St. Reymont, Stefan ĩeromski) oraz historyków (m.in.: Henryk Biegeleisen, Tadeusz Korzon, Wáadysáaw SmoleĔski). Otarcia lic oprawy, nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe,
poza tym stan dobry.

381. Thiers Ludwik Adolf. Rogalski Leon. Historya zgromadzeĔ prawodawczych,
Konwencyi Narodowej i Dyrektoryatu, czyli Francya od 1789 do 1800 roku. T. 1-3
(w 3 wol.). Warszawa 1845-1846. Nakáadem 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, pásk.
600,Tomy 1-3 (z 4). Monumentalna praca Ludwika Adolfa Thiersa (1797-1877), francuskiego polityka,
historyka i prawnika. Oparte na szerokim materiale Ĩródáowym dzieje polityczne i militarne Francji od
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383. Z biblioteki G. C. DziaáyĔskiej. 1809.

385. Z. Wieliczka. Wielkopolska a Prusy. 1932.

1789 do 1800 r., ze szczególnym uwzglĊdnieniem dziaáaĔ Napoleona Bonaparte. Autorem polskiego przekáadu jest Leon Rogalski (1806-1878), pisarz, wydawca, wspóátwórca (wraz z Wojciechem
Szymanowskim) „Dykcjonarza biogra¿cznego powszechnego” (1844-1851). Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Otarcia opr., na k. zabrudzenia i przebarwienia. Stan dobry.

382. [Traugutt Romuald]. JarzĊbowski Józef. Traugutt. Dokumenty, listy, wspomnienia, wypisy. Londyn 1970. Nakáadem Zgromadzenia KsiĊĪy Marianów, s. 263, [1],
ilustr. w tekĞcie, 25,5 cm, opr. wyd. pá.
120,Zbiór róĪnego rodzaju Ĩródeá i materiaáów dotyczących Romualda Traugutta (1826-1864), wojskowego, generaáa, ostatniego przywódcy powstania styczniowego, straconego na stokach Cytadeli Warszawskiej. Zebrane i opracowane przez Józefa JarzĊbowskiego (1897-1964), ksiĊdza, pedagoga, po
II wojnie Ğwiatowej dziaáacza emigracyjnego. Na ilustracjach m.in. podobizny niektórych dokumentów.
Stan bardzo dobry.

383. Waga Teodor. Historya xiąĪąt i królów polskich krótko zebrana z niektóremi uwagami nad dzieiami narodu polskiego na nowo przedrukowana. Warszawa 1809.
W Drukarni XiĊĪy Piiarów, s. [3], 360, [7], 16 cm, opr. póĨniejsza pá.
300,Z biblioteki Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich DziaáyĔskiej (1804-1883), Īony Adama Tytusa
DziaáyĔskiego, ¿lantropki, organizatorki pomocy dla wiĊĨniów 1848 i 1863 r., po upadku powstania
mieszkającej w majątku Oleszyce k. Jarosáawia (wpis na k. tyt.). Jeden z najpopularniejszych podrĊczników historii Polski, napisany przez Teodora WagĊ (1739-1801), historyka, wykáadowcĊ w Collegium Nobilium. PodrĊcznik ten, którego pierwsze wydanie ukazaáo siĊ w 1770 r., cieszyá siĊ duĪym
uznaniem i byá wielokrotnie wznawiany. Przetarcia i zabrudzenia oprawy, uzupeániony ubytek papieru
na karcie tytuáowej oraz ubytek marginesu karty nastĊpującej po niej, Ğlady pióra na stronie tytuáowej,
charakterystyczna zbrązowienia, poza tym stan dobry.
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384. Widy-Wirski Feliks. Polska i rewolucja. PoznaĔ 1945. Nakáadem Spóádzielni
Wydawniczej Zryw, s. 368, 22 cm, opr. wyd. brosz.
60,Wydanie 1. Skierowana do máodzieĪy praca historyczno-polityczna, rysująca przemiany spoáeczne i ruchy socjalistyczne w Polsce. Autorem byá Feliks Widy-Wirski (1907-1982), lekarz, polityk, powstaniec
warszawski, czáonek PZPR, dziaáacz robotniczy, uhonorowany tytuáem Sprawiedliwy wĞród Narodów
ĝwiata. Drobne zagniecenia oká., poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

385. Wieliczka Zygmunt. Wielkopolska a Prusy w dobie powstania 1918/19. PoznaĔ
1932. Nakáadem Związku Weteranów PowstaĔ Narodowych 1914/19 w Poznaniu,
s. XI, [1], 234, 25 cm, opr. wyd. brosz.
120,Obszerna, oparta na szerokim materiale Ĩródáowym monogra¿a przedstawiająca polityczną stronĊ
powstania wielkopolskiego. Egzemplarz nieprzyciĊty i czĊĞciowo nierozciĊty. PĊkniĊcia i ubytki grzbietu,
zabrudzenia okáadek. Okáadka podklejona paskiem papieru, poza tym stan dobry.

– Wybory do Sejmu i Senatu –
386. [Wybory do Sejmu i Senatu. Chadecja i Narodowa Demokracja]. „Do Zwolenników „Centrum” i „Unji Narodowo PaĔstwowej”. Obywatele! JeĪeli kto z was miaá
wątpliwoĞci przy wyborach do Sejmu”; oraz: „Wybory do Senatu. Do zwolenników
dwunastki i dziesiątki!”; oraz: „Polacy i Polki! SpeániliĞcie ostatniej niedzieli obowiązek waszego sumienia”; oraz: „Czego Polsce potrzeba? Rodacy i Rodaczki!
Polska ma konstytucjĊ i ustalone na razie granice.”; oraz: „Gáosujmy do Senatu!
Po wyborach do Sejmu w ubiegáą niedzielĊ 12-go listopada”; oraz: „Rodacy! Czy
wiecie, w jakim celu Īydzi tworzą bloki mniejszoĞci narodowych i usiáują rozbiü
obóz polski”; oraz: „Robotnicy! ZbliĪa siĊ dzieĔ wyborów do Sejmu i Senatu!”;
oraz: „MĊĪczyĨni i kobiety! Starzy i máodzi! IdĨcie na gáosowanie w pierwszą
i drugą niedzielĊ listopada!”. Wszystkie: k. [8], róĪne wymiary, Warszawa 1922
ChrzeĞcijaĔski Związek JednoĞci Narodowej.
180,Zbiór 8 druków ulotnych z okresu wyborów do Sejmu i Senatu RP w dn. 5 i 12 XI 1922 r., agitujących do oddania gáosu na blok stronnictw chadeckich i narodowo-demokratycznych, zblokowanych
w ChrzeĞcijaĔskim Związku JednoĞci Narodowej (zwanym popularnie „Chjena”). W treĞci akcenty
antykomunistyczne, antyludowe i antyĪydowskie. CzĊĞü z nich skierowana do wyborców ugrupowaĔ
centrowych, które przegraáy walkĊ o miejsca w Sejmie, obliczona na ich pozyskanie w wyborach do
Senatu. Gdzieniegdzie sáabsze odbicie farby drukarskiej, poza tym stan bardzo dobry.

387. [Wybory do Sejmu i Senatu. Polska Partia Socjalistyczna]. „Robotnicy! Robotnice! JeĞli chcecie, by w Polsce byáa nĊdza, by panowaá w niej ucisk i niewola”;
oraz: „Towarzysze! Obywatele. Wyborcy. Tak zwana lista narodowa nr 10”; oraz:
„Robotnicy! Robotnice! KaĪdy robotnik i kaĪda robotnica powinni gáosowaü na
No 2”; oraz: „Towarzysze i Towarzyszki! Senat – wbrew naszej woli – istnieje i ma
okreĞlone w Konstytucji stanowisko!”. Wszystkie: Warszawa 1922. Warszawski
OkrĊgowy Komitet Robotniczy Polskiej Partji Socjalistycznej, k. [4], róĪne wymiary
(od 24 x 17 cm do14 x 13 cm); oraz:
„Towarzyszki i Towarzysze! ĝwiadomi robotnicy nie gáosuja na komunistów! KlĊska komunistów w Radomiu i Ostrowcu”. Warszawa 1927. Warszawski OkrĊgowy
Komitet Robotniczy, s. [2], 26 x 16,5 cm.
150,Zbiór 5 druków ulotnych dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu RP w dn. 5 i 12 XI 1922 r. oraz
do rad miejskich w maju 1927 r. Ulotki zachĊcają do oddania gáosów na Polską PartiĊ Socjalistyczną, zawierają akcenty antykomunistyczne i antyendeckie. Na ulotce dotyczącej wyborów do Senatu
umieszczono nazwiska warszawskich kandydatów z Bolesáawem Limanowskim na czele. Gdzienie-
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386. Wybory. Narodowa Demokracja. 1922.

387. Wybory. PPS. 1922-1927.

gdzie sáabsze odbicie farby drukarskiej. Ostatnia ulotka ze Ğladami czerwonej kredki, poza tym stan
bardzo dobry.

388. Wybór mów staropolskich Ğwieckich sejmowych i innych. Zebraá Antoni Maáecki.
Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1860. Naká. Wyd. Biblioteki
Polskiej, s. XXVIII, 227, [3], 19 cm, opr. z epoki pásk ze záoc.
150,Wybór 43 najwybitniejszych oracji z okresu przedrozbiorowego (najstarsza z poá. XV w.). WĞród nich
znalazáy siĊ oracje m.in. królów polskich, a takĪe: Jana Tarnowskiego, Andrzeja TĊczyĔskiego, Jana
Zamoyskiego, Stanisáawa ĩóákiewskiego, Jakuba Sobieskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, Hugona
Koááątaja. Zebrane przez Antoniego Maáeckiego (1821-1913), historyka literatury, póĨniejszego rektora
Uniwersytetu Lwowskiego. Drobne Ğlady zalania marginesów. Stan ogólny dobry.

389. Wystawa „Polska i Polacy w Ğwiecie”. Przewodnik i pamiĊtnik. Warszawa
1934. Muzeum Wojska. Zakáady gra¿czne „Drukarnia Polska”, s. 212, liczne ilustr.
w tekĞcie, 22,5 cm, opr. wyd. brosz.
60,Ilustrowany przewodnik po wystawie „Polska i Polacy w Ğwiecie”, 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 wspóáĪycia gospodarczego narodów; Morze
gwarancją Polski mocarstwowej; Uzdrowiska polskie. Na koĔcu czĊĞü reklamowa. Efektowna modernistyczna okáadka broszurowa. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Niewielkie naderwania krawĊdzi
oprawy. Stan dobry.

390. Wystawa Rządowa na Powszechnej Wystawie Krajowej. PoznaĔ 1929.
Wydane nakáadem Komisarjatu Wystawy Rządowej P.W.K., s. 155, [5], plan 1
(rozká.), XLVIII, ilustr. w tekĞcie, 18,5 cm, opr. ppá., zach. oká. brosz.
60,Szczegóáowa charakterystyka dorobku poszczególnych ministerstw, prezentowanego na Powszechnej
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Na osobnych tablicach portrety (m.in. prezydenta MoĞcickiego, Marszaáka Piásudskiego, ministra Kwiatkowskiego) oraz plan wystawy, w czĊĞci koĔcowej dziaá
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388. Mowy staropolskie. 1860.

389. Polska i Polacy w Ğwiecie. 1934.

reklamowy. Okáadka broszurowa z efektownym modernistycznym Oráem. Przebarwienia oprawy,
oká. brosz. przyciĊta, nieaktualne pieczątki i znaki wáasnoĞciowe. Stan dobry.

391. Zalewski Zygmunt. Z dziejów walki o handel polski. Stuletnia praca Towarzystwa
MáodzieĪy Kupieckiej w Poznaniu. 1821-1921. PoznaĔ 1921. Nakáadem Tow.
MáodzieĪy Kupieckiej w Poznaniu, s. 208, 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Praca poĞwiĊcona historii i dziaáalnoĞci Towarzystwa MáodzieĪy Kupieckiej, zaáoĪonego w Poznaniu
w 1821 r. Byáa to jedna z instytucji dbających o rozwój gospodarczy ziem polskich w zaborze pruskim. Napisana przez Zygmunta Zalewskiego (1894-1940), powstaĔca wielkopolskiego, zasáuĪonego
poznaĔskiego spoáecznika, wiceprezydenta miasta. Egzemplarz nierozciĊty i nieobciĊty. Niewielkie
przebarwienia i ubytki okáadki. Stan dobry.

392. Zarys dziejów Polski porozbiorowej z dodaniem najwaĪniejszych wiadomoĞci
z literatury i geogra¿i polskiej. Wydanie drugie znacznie pomnoĪone i wielu
nowemi ilustracyami ozdobione. PoznaĔ 1900. KsiĊgarnia Polska, s. 282, [2],
ilustracje i mapki w tekĞcie, 17,5 cm, opr. pásk z táocz. i záoc.
120,Ilustrowany podrĊcznik historii Polski porozbiorowej, zawierający takĪe krótkie wiadomoĞci z geogra¿i.
W sposób obrazowy opisano przyczyny upadku Rzeczpospolitej, z których najwaĪniejszą wg autorów
pozostawaáo pijaĔstwo. Pieczątka Stanisáawa Andrzeja KrzyĪanowskiego (1836-1922), krakowskiego
ksiĊgarza i wydawcy. KilkanaĞcie 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.). ParyĪ 1962-2010. Instytut Literacki,
kaĪdy numer s. ok. 240, 19-21,5 cm, oryg. oká. brosz.; oraz:
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390. Powszechna Wystawa Krajowa. 1929.

392. Dzieje Polski porozbiorowej. 1900.

Krawczyk Jacek. SzymaĔski Janusz. Bibliogra¿a „Zeszyty Historyczne”
1-110 (1962-1994). ParyĪ 1996. Instytut Literacki, s. 240, 21,5 cm, oryg. oká.
brosz.
3600,Komplet zeszytów sáynnego periodyku wydawanego przez Instytut Polski w ParyĪu w latach
1962-2010. Przez wiĊkszoĞü czasu (do 2000 r.) jego redaktorem byá Jerzy Giedroyü (1906-2000),
polityk i publicysta, wydawca paryskiej „Kultury”, twórca Instytutu Literackiego. Na áamach czasopisma
zamieszczano teksty bĊdące opracowaniami problemów przede wszystkim z najnowszej historii Polski, komentarze i eseje publicystyczne, a takĪe rozmaite dokumenty, wspomnienia, dzienniki, relacje,
listy, odczyty, przemówienia itp. Wobec krajowej cenzury „Zeszyty Historyczne” bywaáy gáówną
platformą nieskrĊpowanej wymiany naukowej, Ğcierania siĊ róĪnych koncepcji i poglądów. WĞród
autorów publikujących w periodyku wymieniü moĪna m.in.: Andrzeja Friszke, Józefa GarliĔskiego,
Grzegorza Mazura, Zbigniewa S. SiemaszkĊ, Piotra Wandycza, Tadeusza WyrwĊ, Andrzeja Paczkowskiego, AleksandrĊ Zióákowską-Boehm. RóĪnorodnoĞü tematyki i Ğrodowiska twórców związanych
z „Zeszytami Historycznymi” dobrze pokazuje doáączona do zbioru bibliogra¿a zawartoĞci czasopisma
za lata 1962-1994. Stan bardzo dobry. Rzadkie w komplecie.

394. ĩukowski Olgierd. Stalowe rekiny. Krótka historia áodzi podwodnych. Warszawa
1931. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, s. [4], 87, [1], tabl. ilustr. 4, ilustr.
w tekĞcie, 19,5 cm, opr., ppá.
60,Szkic poĞwiĊcony historii budowy, wykorzystania i znaczenia áodzi podwodnych dla taktyki i strategii
walki morskiej. Bogaty materiaá ilustracyjny prezentujący szkice dawnych konstrukcji i fotogra¿e najnowszych okrĊtów podwodnych. Napisany przez porucznika marynarki Olgierda ĩukowskiego (1899-1977),
redaktora „Przeglądu Morskiego”, w latach 20. DowódcĊ Flotylli PiĔskiej, po 1929 r. w Kierownictwie
Marynarki Wojennej. Pieczątki instytucji wojskowych. Stan bardzo dobry.
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393. Zeszyty Historyczne. Komplet. 1962-2010.

395. ĩwirko i Wigura.

395. ĩwirko i Wigura. Ku czci bohaterskich lotników. Pod red. E. KraĞniewskiego.
Warszawa b.r. [1957]. Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Druk. Wojsk.
Zaká. Graf. w W-wie, s. 62, liczne ilustr. w tekĞcie, 24 cm, opr. wyd. brosz. 80,Wydawnictwo przygotowane dla upamiĊtnienia sáynnych polskich lotników: kpt. pilota Franciszka ĩwirki
(1895-1932) i inĪ. Stanisáawa Wigury (1901-1932) w 25. rocznicĊ ich zwyciĊstwa w zawodach samolotów turystycznych Challenge 1932 i Ğmierci w wypadku, który wydarzyá siĊ w kilkanaĞcie dni po
tym sukcesie. Zawiera wspomnienia, liczne fotogra¿e oraz szczegóáową relacjĊ z przebiegu zawodów.
Stan dobry.
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POWSTANIE WARSZAWSKIE
396. Naród Walczy. Wyd. wieczorne: 15 VIII 1944. Warszawa 1944. AK – Narodowe
Siáy Zbrojne, s. [2], 21 x 29,5 cm, mszp. powiel. oraz: Wspóápracownicy BIP!
Obywatele walczącej Polski! Po piĊci(oletniej) tajnej, zaciĊtej walce, jaką prowadziliĞmy z powodzeniem …; Patrioci „Rozkazu Chwili”. B.m. 1944 b.w., k. [1],
20 x 28 cm.
600,Pismo Wydziaáu Propagandy NSZ-AK, czĊĞci NSZ scalonej z AK, ukazujące siĊ w sierpniu 1944 r. dwa
razy dziennie, o zmiennym formacie. (Bartoszewski, poz. 68). W tekĞcie omówiono m.in. doáączoną
tu prowokacyjną ulotkĊ z pierwszych tygodni powstania, skierowaną do Biura Informacji Prasowej, napisaną fatalną polszczyzną i domagającą siĊ zaniechania walki. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja
Goáosia”. 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 Rządu wydawane od 3 lub 4 VIII do 30 IX 1944.
Zawiera m.in. komunikaty i obwieszczenia OkrĊgowego Delegata Rządu [Marceli Porowski], zarządzenia, o¿cjalne komentarze i wytyczne propagandowe. Z adnotacją pod tyt.: „Tylko dla Wáadz
PaĔstwowych i Prasy”. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”. W tekĞcie podkreĞlenia z epoki
czerwoną kredką, w tym korekcyjne. Drobne zbrązowienia, przetarcia (bez wpáywu na treĞü), poza
tym stan dobry. (Bartoszewski, poz. 75).

398. Rozkaz nr 14: 11 VIII 1944. [Warszawa] 1944. Komenda OkrĊgu AK w Warszawie;
Komendant OkrĊgu „Monter”, s. [4], 16,5 x 27,5 cm.
400,Zawiera m.in.: przepisy dotyczące legitymacji i przepustek; oznak zewnĊtrznych i ubioru Īoánierzy
AK; spraw rekwizycyjnych oraz PaĔstwowego Korpusu BezpieczeĔstwa i Polskiej Armii Ludowej. CaáoĞü sygnowana przez Komendanta Warszawskiego OkrĊgu Armii Krajowej pák. Antoniego ChruĞciela.
PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”. Stan bardzo dobry.

399. Rozkaz nr 17: 16 VIII [19]44. [Warszawa] 1944. Komenda OkrĊgu AK w Warszawie; Komendant OkrĊgu „Monter”, s. [4], 16 x 23,5 cm.
400,Zawiera m.in. wyjaĞnienia, jak postĊpowaü z jeĔcami wojennymi. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”.
Drobne zagiĊcia, poza tym stan dobry.

400. Warszawa Walczy. Pismo Wydziaáu 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.

186

POWSTANIE WARSZAWSKIE. DRUKI KONSPIRACYJNE

402. Stronnictwo Narodowe. 1944.

403. Po kapitulacji Powstania. 1944.

Wydawnictwo AK VI Oddziaáu Sztabu, Wydz. Propagandy pod red. Sáawomira Dunin-Borkowskiego
i Haliny Auderskiej, ukazujące siĊ na ĝródmieĞciu. Pismo do 15 VIII miaáo dwa dzienne wydania.
Stanowiáo kontynuacjĊ pisma „Barykada – Warszawa Walczy”. Zawiera wiadomoĞci z frontów walki,
w tym z powstaĔczej Warszawy. Druk drugiej strony „na opak”. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”.
ĝlady skáadania i niewielkie zabrudzenia, poza tym stan dobry. (Bartoszewski, poz. 101).

DRUKI KONSPIRACYJNE
401. Robotniku! Czy wiesz o co toczy siĊ obecna wojna? [Warszawa 1943 WRN],
s. [4], 12,5 x 17,4 cm.
90,Wydawnictwo konspiracyjne Polskiej Partii Socjalistycznej (WolnoĞü RównoĞü NiepodlegáoĞü). Ostrzega
przed dyktaturą proletariatu w Rosji sowieckiej, podaje przykáady z tragicznych warunków Īycia
robotników w kraju rządzonym przez komunistów. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”. Stan bardzo
dobry. (Chojnacki, poz. 2789).

402. Scalenie wojskowe i polityczne Stronnictwa Narodowego. Trzy oĞrodki polityczne ostatecznie uformowaáy siĊ w Polsce podziemnej. [Warszawa] maj 1944.
Stronnictwo Narodowe, k. [1], 19,5 x 13,5 cm.
200,Druk polityczny Stronnictwa Narodowego, ostrzegający przed moĪliwoĞcią przejĊcia wáadzy przez
klikĊ sanacyjną lub komunistów. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”. Zbrązowienie, poza tym stan
dobry. (Chojnacki, poz. 2864).

– Odezwa po kapitulacji powstania –
403. ĩoánierze walczącej Warszawy! DwumiesiĊczna walka nasza w Warszawie...
Warszawa, 3 X 1944 r. Dowódca Armii Krajowej Komorowski – Bór, Gen. Dyw.,
k. [1], 18 x 25,5 cm.
400,-
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Odezwa poĪegnalna do Īoánierzy Armii Krajowej po kapitulacji powstania, wydana przez DowódcĊ 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 Ğwiatowej), Londyn 1950, s. 883884 oraz Armia Krajowa w dokumentach, t. IV, Londyn 1977, s. 434-435. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja
Goáosia”. Zagniecenia i drobne uszkodzenia, poza tym stan dobry.

---------------------------------404. WiadomoĞci 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 DywizjĊ Piechoty im. Jana KiliĔskiego. Zawiera komunikat Radzieckiego Biura Informacyjnego z dnia poprzedniego oraz informacje
o walkach powstaĔczych w stolicy. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”. ĝlady skáadania, poza
tym stan dobry. Rzadkie.

405. [CzĊstochowa]. Do mieszkaĔców miasta CzĊstochowy. Za zezwoleniem Wáadz
odbĊdzie siĊ w okresie od 8–31.X. b.r. na terenie caáego miasta zbiórka odzieĪy
dla uchodĨców z Warszawy. CzĊstochowa, w paĨdzierniku 1944 r. Polski Komitet
OpiekuĔczy, k. [1], 29,5 x 21 cm.
200,Odezwa regionalnego Polskiego Komitetu OpiekuĔczego w CzĊstochowie, apelująca o o¿ary na
rzecz warszawiaków wygnanych z miasta po kapitulacji stolicy, z informacją o miejscu skáadania
darów. PieczĊü: „Ze zbioru Andrzeja Goáosia”. Niewielkie Ğlady skáadania, zagiĊcia, poza tym stan
dobry. Rzadkie.
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406. Amszejewicz Michaá. Dykcjonarz zawierający wyrazy i wyraĪenia z obcych
jĊzyków polskiemu przyswojone, a mianowicie w umiejĊtnoĞciach, sztukach,
tudzieĪ w stylu prawniczym, administracyjnym, gazeciarskim, naukowo-¿lozo¿cznym, literackim i w potocznej mowie uĪywane do uĪytku powszechnego
uáoĪony. Warszawa 1859. W Drukarni Alexandra Gins, s. 491, [1], 22,5 cm, opr.
z epoki pásk.
240,E.XIX w., 2.wyd., t.1., s. 115. UáoĪony alfabetycznie dykcjonarz wyrazów obcych zaczerpniĊtych z áaciny
oraz jĊzyków: francuskiego, niemieckiego, greckiego i wáoskiego. Nieaktualne podpisy wáasnoĞciowe.
Drobne ubytki grzbietu opr., nieliczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry.

407. Biaáoszewski Miron. Obroty rzeczy. Warszawa 1957. PaĔstwowy Instytut Wydawniczy, s. 138, [2], 16,5 cm, opr. wyd. brosz.
100,Na karcie tytuáowej dedykacja autora z 5. V. 1974 roku dla Andrzeja Bojanowskiego. Drugie
wydanie debiutanckiego tomiku wierszy Mirona Biaáoszewskiego (1922-1983), poety, prozaika, dramatopisarza, autora sáynnego „PamiĊtnika z powstania warszawskiego”. Przebarwienia okáadek, stan dobry.

408. Báok Aleksandr. Dwunastu (poemat o rewolucji.). Przekáad Karola Winawera.
Warszawa 1921. Nakáadem táumacza. Skáad Gáówny w KsiĊgarni Spoáecznej
„KsiąĪka”, Druk R. OlesiĔski W. Merkel i S-ka, s. [2], II, 12, 22 cm, opr. wyd.
brosz.
100,Pierwsze polskie wydanie ksiąĪkowe (po raz pierwszy táumaczenie ukazaáo siĊ w „Przeglądzie
Wieczornym” w 1919 r.). Jeden z najgáoĞniejszych utworów Aleksandra Báoka (1880-1921), poety symbolisty, jednego z najwiĊkszych poetów rosyjskich XX wieku. Poemat „Dwunastu” powstaá w styczniu
1918 r., stanowi apoteozĊ rewolucji i rozpoczyna ostatni okres w twórczoĞci poety związany juĪ z literaturą radziecką. Tytuáowych dwunastu czerwonogwardzistów z Chrystusem na czele symbolizowaáo
nadejĞcie nowej ery. Stan dobry. Rzadkie.

409. Broniewski Wáadysáaw. Mazowsze i inne wiersze. Warszawa 1952. KsiąĪka
i Wiedza, s. 50, [2], 20 cm, opr. wyd. brosz.
180,Wydanie 1. Z odrĊcznym autografem autora: „W. Broniewski Warszawa 14 II 56”. Tomik wierszy poĞwiĊconych Warszawie i Mazowszu autorstwa Wáadysáawa Broniewskiego (1897-1962), poety
i táumacza. Projekt okáadki i ilustracje wybitnego rysownika Antoniego Uniechowskiego. Zaplamienia
i naddarcia oprawy, brak karty przedtytuáowej oraz ostatniej karty tekstu, pojedyncze zaplamienia,
Ğlady pióra na jednej ze stron, pieczątka, poza tym stan dobry.
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406. M. Amszejewicz. Dykcjonarz. 1859.

407. Z dedykacją autora. 1957.

408. A. Báok. Dwunastu. 1921. Wyd. I.

409. Wydanie 1. Z autografem autora. 1952.
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410. Oprawa F. J. Radziszewskiego. 1912.

413. F. Dostojewski. Bracia Karamazow. 1928.

– Oprawa F. J. Radziszewskiego –
410. Chlebowski Bronisáaw. Pisma. T. 3-4 (1 wol.). Warszawa 1912. Nakáadem Spóáki
Wydawniczej Warszawskiej, s. [6], 356; [6], 362, 23 cm, opr. F. J. Radziszewskiego, pásk z táocz. i záoc.
800,Dwa tomy dzieá zebranych Bronisáawa Chlebowskiego (1846-1918), historyka literatury, encyklopedysty, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującego siĊ w epokach renesansu, baroku
i romantyzmu. Tom 3, opatrzony tytuáem „Studya nad literaturą polską wieku XVII”, zawiera prace
poĞwiĊcone m.in. Piotrowi Kochanowskiemu, Samuelowi Twardowskiemu, Janowi Chryzostomowi Paskowi. W tomie 4 („Prace z zakresu historyi, literatury i krytyki”) znalazáy siĊ teksty dotyczące m.in.
geogra¿i historycznej, Warszawy, krytyki literackiej. Opr. Franciszka Joachima Radziszewskiego,
sygnowana monogramem wiązanym na tylnej okáadzinie: brązowy pásk, na grzbiecie táocz. i záoc.
tytulatura oraz charakterystyczne dla tego introligatora ozdobniki z barwieniami. Na skórze na przednim
licu wyciĞniĊty znak wáasnoĞciowy (niezidenty¿kowany). Stan bardzo dobry.

411. Chmielowski Piotr. WspóáczeĞni poeci polscy. Petersburg 1895. Nakáadem
K. GrendyszyĔskiego, s. [6], 494, [2], 18,5 cm, opr. z epoki, pásk z tyt. na
grzbiecie.
180,Bogaty zbiór szkiców poĞwiĊconych twórczoĞci poetów polskich drugiej poáowy XIX w. autorstwa Piotra
Chmielowskiego (1848-1904), historyka literatury, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
We wstĊpie autor analizuje twórczoĞü literacką po powstaniu styczniowym takich poetów jak: Leonard
SowiĔski, Felicjan FaleĔski, Bogumiá Aspis, Maria Konopnicka, Wiktor Gomulicki, Wáodzimierz Zagórski
i in. Osobny rozdziaá poĞwiĊca „przedwczeĞnie zmaráym lub zmarnowanym” oraz „mniej szczĊĞliwym”.
Na koĔcu „Najmáodsi” (m.in. Miriam, Tetmajer, Karáowicz). Efektowna oprawa z epoki W. Wilanda,
introligatora w Sosnowcu (nalepka): czarny póáskórek, grzbiet piĊciopolowy podzielony zwiĊzami
wypukáymi, záocona tytulatura, na páótnie obu okáadzin odciĞniĊty na Ğlepo efektowny ornament. Przetarcia opr., nieaktualny wpis wáasnoĞciowy i pieczątka, poza tym stan dobry. àadny egzemplarz.
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412. CzapiĔski Leopold. KsiĊga przysáów, sentencji i wyrazów áaciĔskich uĪywanych
przez pisarzów polskich. Warszawa 1892. Kasa im. Mianowskiego, s. [2], II, 524,
21 cm, opr. z epoki, pá. czerwone z táocz. na licach i záoc. tyt. na grzbiecie. 150,Gáówna praca Leopolda CzapiĔskiego (1838-1911), powstaĔca styczniowego, zawierająca ponad tysiąc przysáów i sentencji, z podaniem ich historii, wraz z cytatami z literatury ukazującymi kontekst
ich uĪycia. Na grzbiecie superekslibris literowy „J.U.” Zabrudzenia i przetarcia oprawy. ZaĪóácenia
marginesów i Ğlad tuszu na k. tytuáowej.

413. Dostojewski Fiodor. Bracia Karamazow. Warszawa 1928. Towarzystwo Wydawnicze
„Rój”, s. 965, [1], 18,5 cm, opr. wyd. skóra, górne obciĊcie bloku záoc.
180,Sáynna powieĞü Fiodora Dostojewskiego (1821-1881), jednego z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich,
mistrza prozy realistycznej, w przekáadzie Aleksandra Wata. Wydanie z serii dzieá zebranych Dostojewskiego, ukazującej siĊ pod redakcją Melchiora WaĔkowicza w Towarzystwie Wydawniczym „Rój” –
o¿cynie zaáoĪonej przez WaĔkowicza i Mariana Kistera, która szybko staáa siĊ najwiĊkszym ówczesnym
polskim wydawnictwem. Stan bardzo dobry.

414. Dubiecki Tespezjusz. Ballady Tyrtejda. Na dzieĔ dwódziestej[!] drugiej rocznicy
29° Listopada. ParyĪ 1852. Odcisk PP. Maulde i Renou, s. 13, [3], 21 cm, oryg.
oká. brosz.
80,Wiersz Tespezjusza Dubieckiego (1802 – ok. 1870), powstaĔca 1831 r., literata, dziaáacza emigracyjnego, przyjaciela Mickiewicza i jego rodziny. Napisany dla uczczenia rocznicy wybuchu powstania
listopadowego, dedykowany Jadwidze z DziaáyĔskich Wáadysáawowej Zamoyskiej. Dochód ze sprzedaĪy broszury przeznaczony na rzecz dobroczynnych emigracyjnych zakáadów polskich w ParyĪu.
Niewielkie przebarwienia papieru. Stan dobry.

415. Duch wolny w pieĞni. Poezja Polski dzisiejszej. [Zebraáa i oprac. Stanisáawa
Sawicka. WstĊp Tadeusz Makowiecki]. Warszawa [sierpieĔ 1942.]. Wydawnictwo
D.I., s. 86, [2], 18 cm, oryg. oká. brosz.
100,Druk konspiracyjny. Antologia poezji polskiej okresu okupacji podzielona na dziaáy: Szlakiem wojny;
Rok 1939; Obrona Warszawy; Okupacja; Sprzymierzonym; Na obczyĨnie; W boju o wolnoĞü. Zawiera
utwory m.in.: Janiny Kunickiej, Józefa Chudka, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, JĊdrzeja Giertycha, Wáadysáawa Broniewskiego, Ryszarda Kiersnowskiego, Jerzego Brzozowskiego, Kazimierza
WierzyĔskiego. Podpis wáasnoĞciowy na karcie tytuáowej, stan bardzo dobry.
Lit.: W. Chojnacki, Bibliogra¿a zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych, poz. 194

416. [FeliĔski Alojzy]. Delille Jacques. Ziemianin, czyli ziemiaĔstwo francuskie [...]
wierszem polskim przeáoĪone. B.m. 1823. B.w., s. [8], 187, adl.;
FeliĔski Alojzy. Pisma wáasne i przekáadania wierszem [...] T. 2. Warszawa 1821.
W Drukarni N. Glücksberga, s. [2], 240, adl., 19,5 cm, opr. z epoki, pásk. 600,Zbiór utworów i przekáadów Alojzego FeliĔskiego (1771-1820), poety, dramatopisarza, táumacza, historyka i teoretyka literatury. Poz. 1.: Táumaczenie poetyckie dzieáa Jacques’a Delille (1738-1813),
inspirowanego Georgikami Wergiliusza, opowiadającego o wsi francuskiej. Poz. 2. Tom drugi dzieá
zebranych FeliĔskiego, w którym pomieszczono utwory dramatyczne, m.in. „BarbarĊ” poĞwiĊconą
Barbarze Radziwiááównie. Opr.: jasnobrązowy pásk, na licach pap. marm. Pieczątki biblioteki Szkoáy
Narodowej Polskiej w Batignolles, zaáoĪonej w latach 40. XIX wieku przez emigrantów polskich we
Francji. Stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXII)

417. Fredro Aleksander. Sztuka obáapiania. Swawolny poemat máodoĞci z r. 1817.
Z wspóáczesnemi ilustracjami Edwarda Guérard’a. Poprzedza rzecz o Erosie
w poezji Fredry. Suwaáki (wáaĞciwie Lwów) 1926. Naká. Koáa Biblio¿lów, s. [8],
A-M, 49, tabl. ilustr. 4, 25 cm, opr. wyd. kart.
1300,-
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415. Druk konspiracyjny. 1942.

417. A. Fredro. Sztuka obáapiania. 1926.

416. A. FeliĔski. Dzieáa i przekáady. 1821-1823.

418. W. Gąsiorowski. Bem. 1912.
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419. W. Gombrowicz. Dzieáa zebrane. 1969-1977.
Poemat obsceniczny drukowany na prawach rĊkopisu z autografu poety wydany w nakáadzie 300
numerowanych imiennych egzemplarzy wyáącznie dla subskrybentów (oferowany nosi numer 176).
EdycjĊ poprzedza anonimowy esej „O Erosie w poezji Fredry” (prawdopodobnym autorem jest Stefan
Vrtel-WierczyĔski (1886-1963), historyk literatury, bibliotekarz, póĨniejszy dyrektor Biblioteki Narodowej).
Wydanie zdobią 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 obáapiania”. Zabrudzenia i naddarcia okáadek. Miejscami zaĪóácenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: A. Kaleta. Sensacje z dawnych lat. – Wrocáaw, 1980 s. 489.

418. Gąsiorowski Wacáaw. Bem. PowieĞü historyczna z XIX w. Warszawa 1912.
Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. [6]. 505, [1], II, portret, 18 cm, opr. pásk z táocz.
i záoc.
150,Wydanie 1. PowieĞü historyczna Wacáawa Gąsiorowskiego (1869-1939), dziennikarza, dziaáacza
niepodlegáoĞciowego, autora poczytnych powieĞci historycznych osadzonych w epoce napoleoĔskiej
i w okresie powstania listopadowego. Na grzbiecie záocona tytulatura i superekslibris literowy „K.S.”
Przetarcia i zaplamienia oprawy, kilka kart z niewielkimi naderwaniami marginesów, charakterystyczne
zaĪóácenia i zaplamienia w tekĞcie, poza tym stan dobry.

– Witold Gombrowicz –
419. Gombrowicz Witold. Dzieáa zebrane. T. 1-9, 11 (w 10 wol.). ParyĪ 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. ParyĪ 1969. Instytut Literacki,
s. 156, [1], 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
600,-
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Poz. 1. Dzieáa zebrane Witolda Gombrowicza (1904-1969), powieĞciopisarza, prozaika, dramaturga,
uznawanego za kandydata do literackiej nagrody Nobla. Wydane w sáynnej serii Biblioteki „Kultury”,
publikowanej przez paryski Instytut Literacki. W zbiorze znalazáy siĊ: Ferdydurke, Trans-Atlantyk,
Pornogra¿a, Kosmos, dzieáa dramatyczne (Iwona KsiĊĪniczka Burgunda, ĝlub, Operetka), Dzienniki
1953-1966, opowiadania oraz Wspomnienia polskie – WĊdrówki po Argentynie. Bez tomu 10, w którym wydano róĪne pisma pomniejsze. Poz. 2. Seria rozmów przeprowadzona przez Dominique’a de
Roux (1935-1977), francuskiego pisarza i krytyka, w których Gombrowicz komentuje i táumaczy swoją
twórczoĞü. Stan bardzo dobry.

– Zakazany poeta romantyczny –
420. Gosáawski Maurycy. Poezye. Warszawa 1828. Drukiem N. Glücksberga, s. [5],
XI, 143, [1], 12,5 cm, opr. z epoki, pásk.
400,Pierwszy tomik poezji Maurycego Gosáawskiego (1802-1834), poety, uczestnika powstania listopadowego i wyprawy Zaliwskiego, osadzonego w carskim wiĊzieniu w Stanisáawowie, gdzie zmará (plany
pochowania go potajemnie nie udaáy siĊ, a pogrzeb staá siĊ wielką manifestacją patriotyczną). Po
powstaniu utwory Gosáawskiego drukowane byáy w formie druków tajnych. Gosáawski w latach
1827-1828 mieszkaá w Warszawie, gdzie pracowaá w kancelarii wielkiego ksiĊcia Konstantego. Wszedá
wówczas do warszawskiego Ğrodowiska artystycznego, bywając w salonie generaáa Wincentego KrasiĔskiego. Swojemu mecenasowi zadedykowaá wiersz otwierający tomik, w którym wychwalaá jego
zasáugi z okresu napoleoĔskiego. Po zdradzie KrasiĔskiego na sejmie w 1828 r. staraá siĊ zatrzeü
Ğlady tej niefortunnej dedykacji, niszcząc dostĊpne egzemplarze. PrzyjĊty przychylnie debiut poety
(chwalony m.in. przez Mickiewicza), zawiera „Podole. Poema opisowe we czterech czĊĞciach”
(wraz z obszernymi objaĞnieniami) oraz wiersze róĪne. We wstĊpie manifest poety, nawiązujący do
trwającego wówczas sporu pomiĊdzy klasykami a romantykami. Opr.: brązowy pásk, na licach pap.
marm. Liczne znaki wáasnoĞciowe prywatne i biblioteczne. Ubytek skóry w górnej partii grzbietu, otarcia
i zaplamienia. Stan dobry. Rzadkie.

421. Janicki Stanisáaw. Prawidáa pisowni polskiej podane przez deputacyą ortogra¿czną w r. 1830. Z doáączeniem prawideá przecinkowania i sáownika ortogra¿cznego.
Warszawa 1835. Nakáadem Wydawcy. Drukiem A. GaáĊzowskiego i Spóáki, 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 dotyczący pisowni polskiej, bĊdący kompilacją pracy F. Bentkowskiego: O związkach przecinkowych w piĞmie (Warsz. 1830) oraz Rozpraw i wniosków o ortogra¿i
polskiej przez DeputacjĊ od Król. Tow. Nauk. wyznaczoną (Warsz. 1830). Drobne ubytki pap. opr.,
poza tym stan dobry.

422. Kochowski Wespazjan. Pisma wierszem i prozą; s. 328; oraz: Epigramata polskie po naszemu fraszki; s. 143; oraz: KamieĔ Ğwiadectwa wielkiego w Koronie
Polskiej senatora niewinnoĞci przez jednego szlachcica polskiego [pseud.] wydany
Roku PaĔskiego 1668; s. 23; oraz: Dzieáo boskie, albo pieĞni Wiednia wybawionego, i inszych tranzakcyj wojny tureckiej w r. 1683 szczĊĞliwie rozpoczĊtej;
s. 37; oraz: Ogród panieĔski pod sznur Pisma ĝwiĊtego, Doktorów koĞcielnych,
kaznodziejów prawowiernych wymierzony, a kwiatami tytuáów Matki Boskiej wysadzony; s. 303; oraz: Trybut naleĪyty wdziĊcznoĞci wszystkiego dobrego dawcy
Panu i Bogu, albo Psalmodya polska; s. 64; oraz: Chrystus cierpiący, wedáug
textu Ewangielli ĞwiĊtej wierszem polskim wystawiony; s. 154 (wáaĞc. 114); oraz:
RóĪaniec NajĞwiĊtszej Panny Maryi, wedáug zwyczaju kaznodziejskiego rytmem
polskim wyraĪony; s. 75. Wszystkie tytuáy wydane przez Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859. Nakáadem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 20,5 cm,
wspóáopr., opr. z epoki pásk z táocz. i záoc.
400,Zbiór utworów historycznych i poetyckich Wespazjana Kochowskiego (1633-1700), poety, historyka,
posáa sejmowego, autora sáynnych „Klimakterów”, jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XVII
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421. St. Janicki. Prawidáa pisowni. 1835.
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422. W. Kochowski. Zbiór utworów. 1859.

wieku. ĝlad zalania marginesów, miejscami zaĪóácenia papieru, nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe. Brak
k. tytuáowej pierwszej pozycji. W pozycji: „Ogród…” brak stron 123-131, báĊdy w paginacji. Na ostatniej
karcie wyciĊty wpis. Poza tym stan dobry. Rzadkie.

423. Konopnicka Maria. Poezye. Warszawa 1881. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. 307,
[2], 18 cm, opr. z epoki, pásk.
180,Wydanie. 1. Pierwszy tom poezji Marii Konopnickiej (1842-1910), poetki, pisarki, autorki ksiąĪek dla
dzieci i máodzieĪy. Znalazáy siĊ w nim m.in. cykle: „W górach” (pierwotnie publikowany przez „Tygodnik
Ilustrowany”) oraz „Obrazki”. Opr.: ciemnobrązowy pásk, na grzbiecie táocz. i záoc. tytulatura, w dolnej
partii grzbietu superekslibris literowy „L. P.” Pieczątki wáasnoĞciowe. Notatki oáówkiem. Otarcia opr.,
drobne pĊkniĊcia skóry przy górnej krawĊdzi grzbietu. Poza tym stan dobry.

424. Kossak-Szczucka Zo¿a. Legnickie pole. Kraków 1930. Nakáadem Krakowskiej
Spóáki Wydawniczej, s. [4], 285, 19 cm, opr. z epoki, pásk.
150,Wydanie 1. PowieĞü historyczna Zo¿i Kossak-Szczuckiej (1890-1968), powieĞciopisarki, publicystki,
autorki utworów dla dzieci i máodzieĪy. Jej akcja rozgrywa siĊ na ĝląsku w dobie najazdu mongolskiego.
Barwnie przedstawione táo historyczne odtworzone zostaáo w oparciu o bardzo skrupulatną kwerendĊ
w historiogra¿i. Opr.: brązowy pásk, na grzbiecie táocz. i záoc., 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. Urząd OĞwiaty i Spraw Szkolnych. Nakáad Komisji Regulaminowo – Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie, s. 221, [2], 17,5 cm, opr.
pá. z táocz. i záoc.
60,-
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424. Z. Kossak-Szczucka. Legnickie pole.1930.

426. I. Krasicki. Dzieáa. 1830.

Emigracyjne, wojenne wydanie zbioru opowiadaĔ Zo¿i Kossak (1889-1968), pochodzącej ze sáynnego
artystycznego rodu (wnuczki malarza Juliusza), powieĞciopisarki i dziaáaczki spoáecznej (wspóázaáoĪycielki Rady Pomocy ĩydom ĩegota). Tytuá odnosi siĊ do ĝląska wracającego w polskie granice po
kilkusetletniej przerwie. Nieaktualne pieczątki biblioteczne, m.in. Gimnazjum Lotniczego R.A.F.-u w Libanie. Przetarcia oprawy, na páótnie naklejki, wewnątrz stan dobry.

426. Krasicki Ignacy. Dzieáa. DziesiĊü tomów w jednym (w 2 wol.). Z portretem autora.
ParyĪ – Genewa 1830. U Barbezata, s. [4], VIII, 354, portret 1 (staloryt); 373-906,
24 cm, opr. pásk z epoki, z táocz.
400,Edycja dzieá literackich biskupa Ignacego Krasickiego (1735-1801), poety, prozaika, táumacza i dramatopisarza, czoáowej postaci polskiego oĞwiecenia. Wydanie zawiera m.in.: Bajki i przypowieĞci
(ponad 160 utworów), Myszeis, MonachomachiĊ i AntymonachomachiĊ, WojnĊ chocimską, Listy,
Satyry, Wiersze. Portret autora w stalorycie Antoniego OleszczyĔskiego (1794-1879), wybitnego
gra¿ka emigracyjnego (wg rysunku Daniela Chodowieckiego z kolekcji L. ChodĨko). Z ksiĊgozbioru
Antoniego Boczara w Budyáowie (pieczątka). Brak skáadki wydawniczej – 8 kart ze stronami 355-372.
Nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe. Gdzieniegdzie zbrązowienia i zaplamienia papieru, miejscami Ğlady
kredek. Stan ogólny dobry. Efektowny egzemplarz.

427. KrasiĔski Zygmunt. Pisma. T. I-IV (w 4 wol.). Lwów 1886-1888. Nakáadem
ksiĊgarni Gubrynowicza i Syna, s. LVII, 359, [2]; [4], 409, [2]; [2], IV, 347; [4], 319,
19 cm, opr. z epoki pásk z táocz. i záoc., brzegi kart barwione.
1200,Wydanie pierwsze zbiorowej edycji pism Zygmunta KrasiĔskiego (1812-1859), wielkiego polskiego
poety i pisarza, jednego z trzech wieszczów narodowych, w opracowaniu i z przedmową Stanisáawa
Tarnowskiego. Tom pierwszy zawiera: Agaj-Han; NiedokoĔczony poemat; Nie-Boska Komedyja; Noc
letnia; Pokusa. Tom drugi: Irydion; Trzy MyĞli; PrzedĞwit; Psalmy PrzyszáoĞci; Resurrecturis; Uáamek
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427. Z. KrasiĔski. Pisma. 1886-1888.
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429. J. I. Kraszewski. Czercza mogiáa.

naĞladowany z Glossy ĝw. Teresy; DzieĔ dzisiejszy; Ostatni. Tom trzeci: Poezye; Proza. Tom czwarty:
Wáadysáaw Herman i jego Dwór. Oprawa z epoki w brązowy póáskórek, grzbiety piĊciopolowe, w jednym z pól záocona tytulatura, w pozostaáych numeracja tomu i superekslibris literowy „L.P.”, na skórze
zachodzącej na okáadziny oprawy táoczona ornamentyka roĞlinna, brzegi kart barwione. Przetarcia
i przebarwienia skóry i okáadzin oprawy, nieaktualny wpis wáasnoĞciowy, nalepka ksiĊgarska, poza
tym stan dobry.

428. [KrasiĔski Zygmunt]. Hoesick Ferdynand. MiáoĞü w Īyciu Zygmunta KrasiĔskiego. Studyum biogra¿czne. Kraków 1909. B.w., s. XXIV, 596, [1], tabl. ilustr. 8,
k. facs. 2, 20,5 cm, opr. pásk z táocz. i záoc.
180,Monogra¿a autorstwa Ferdynanda Hoesicka (1867-1941), ksiĊgarza i wydawcy, pisarza, historyka
literatury, opisująca perypetie miáosne poety Zygmunta KrasiĔskiego. Niewielkie ubytki páótna na licach,
przetarcia i zaplamienia oprawy, w tekĞcie i na tablicach nieliczne charakterystyczne zaĪóácenia, miejscami notatki piórem na marginesach i czystych stronach, podkreĞlenia oáówkiem, poza tym stan dobry.

429. Kraszewski Józef Ignacy. Czercza mogiáa. Lwów 1855. Nakáad H. W. Kallenbacha, s. [4], 169, 18 cm, opr. z epoki, pásk.
180,Wydanie 1. PowieĞü romantyczna Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, wydawcy,
historyka, dziaáacza spoáecznego i politycznego. Przeplatają siĊ w niej wątki obyczajowoĞci szlacheckiej, folkloru, zjawisk nadprzyrodzonych i grozy. Pieczątki i wpisy wáasnoĞciowe. Drobne ubytki skóry,
Ğlady po owadach, zabrudzenia i przebarwienia pap. Kilka k. uszkodzonych.

430. Kraszewski Józef Ignacy. Dwa Bogi, dwie drogi. T. 1-2 (w 2 wol.). MiĔsk 1881.
Nakáad i wáasnoĞü Zo¿i Sawickiej, s. [4], 200; [4], 200, 18,5 cm, jednolite opr.
z epoki, pásk.
280,Mniej znana powieĞü obyczajowa Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), pisarza, wydawcy, historyka, dziaáacza spoáecznego i politycznego. Akcja rozgrywa siĊ w realiach dziewiĊtnastowiecznych. Opr.: brązowy pásk, na grzbiecie táocz. i záoc., na licach pá. Podpisy wáasnoĞciowe. Stan
bardzo dobry.
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432. J. F. Królikowski. Zasady stylu. 1826.

434. K. MakuszyĔski. Debiut poetycki. 1908.

431. [Kraszewski Józef Ignacy]. Dziadunio. Obrazki naszych czasów. Przez B. BolesáawitĊ [pseud]. PoznaĔ 1869. Nakáadem ksiĊgarni Jana Konst. ĩupaĔskiego,
s. II-XVI, 374, 17,5 cm, opr. z epoki, pásk.
180,PowieĞü obyczajowa Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Akcja powieĞci rozgrywa siĊ w dobie powstania styczniowego na pograniczu Wlk. KsiĊstwa PoznaĔskiego i Kongresówki, a motywem
przewodnim jest zakazana miáoĞü Polaka i Niemki. Wpisy wáasnoĞciowe. ZaĪóácenia i przebarwienia
pap. Stan ogólny dobry.

432. Królikowski Józef Franciszek. Proste zasady stylu polskiego rozmaitemi postrzeĪeniami wzglĊdem jĊzyka, jasno, zwiĊĨle, poprawnie, gáadko i szczerze po
polsku pisaü chcących, praktycznie w przykáadach okazane. PoznaĔ-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), jĊzykoznawcy, historyka literatury, pisarza, dedykowana w druku ksiĊciu Antoniemu Radziwiááowi (17751833), kompozytorowi, namiestnikowi Wielkiego KsiĊstwa PoznaĔskiego. Zawiera m.in sáowniczek
zwrotów cudzoziemskich, wyraĪeĔ dawnych i prowincjalizmów, wzory listów, pism urzĊdowych etc.
Ubytki i przetarcia okáadzin oprawy, Ğlad po zalaniu kilkunastu pierwszych stron, charakterystyczne
zaĪóácenia w tekĞcie, poza tym stan dobry.

433. LechoĔ Jan. Rzeczpospolita BabiĔska. ĝpiewy historyczne. Warszawa b.r. [1920].
Tow. Wydawnicze „Ignis”, s. 73, [3], 23 cm, opr. wyd. brosz.
120,Wydanie 1 ksiąĪkowe. Zbiór wierszy i felietonów satyrycznych, wraz z komentarzem autorskim,
dotyczących stronnictw politycznych i czoáowych postaci z pierwszych lat niepodlegáoĞci. Tomik
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435. Michaá z Montaigne. Pisma. Oprawa Jana Recmanika. 1917.

dedykowany przez autora „Najlepszym przyjacioáom: Mieczysáawowi Grydzewskiemu, Wilamowi Horzycy, Kazimierzowi WierzyĔskiemu”. Jan LechoĔ [wáaĞc. Leszek Sera¿nowicz] (1899-1956), poeta,
eseista, táumacz, krytyk literacki i teatralny, wspóátwórca i czoáowy przedstawiciel grupy Skamander.
Okáadka przebarwiona, z zagnieceniami krawĊdzi, poza tym stan dobry.

434. MakuszyĔski Kornel. Poáów gwiazd. Lwów 1908. Nakáadem KsiĊgarni H. Altenberga. Odbito w Drukarni „Sáowa Polskiego” we Lwowie, s. 285, [3], 17 cm, opr.
z epoki ppá. z táocz. i záoc., górny brzeg kart barwiony.
90,Debiutancki tomik poetycki Kornela MakuszyĔskiego (1884-1953), poety, powieĞciopisarza, felietonisty, krytyka literackiego, autora ksiąĪek dla dzieci i máodzieĪy. Niewielkie przetarcia oprawy,
nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe. Miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Oprawa Jana Recmanika –
435. Michaá z Montaigne. Pisma. PrzeáoĪyá, wstĊpem i przypisami opatrzyá Tadeusz
ĩeleĔski (Boy). Przekáadu tekstów áaciĔskich dokonaá, w ksiĊdze I-szej Edmund
CiĊglewicz, 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 Spóáka, 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, pásk ze záoc.
3000,Edycja pism Michaáa z Montaigne (1533-1592), francuskiego humanisty, pisarza i ¿lozofa, czoáowego
przedstawiciela renesansu. Jednolita oprawa luksusowa wykonana przez artystĊ introligatora
Jana Recmanika (sygnowana na wszystkich tomach táoczonym na Ğlepo, wiązanym monogramem):
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póáskórek wiĞniowy, w dwóch polach záocona tytulatura i numeracja tomu, krawĊdzie grzbietu ozdobione
záoconymi szlaczkami, wyklejki z papieru klajstrowego, górny brzeg kart obciĊty, pozostaáe nieobciĊte.
Niewielkie przetarcia krawĊdzi opraw, w tomie trzecim skóra na grzbiecie przyciemniona, poza tym
stan dobry. Oprawy nie notowane w monogra¿i Recmanika autorstwa ElĪbiety PokorzyĔskiej!
Efektowny komplet.

ADAM MICKIEWICZ
436. Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu ksiĊgach wierszem. T. 1-2 (w 2 wol.).
Wydanie Aleksandra Jeáowickiego z popiersiem autora. ParyĪ 1834. W Typografji
A. Pinard, s. 253, [1]; 300, [4], winietki (drzeworyty, w tym portret Napoleona),
15,5 cm, opr. z epoki, pásk z táocz. i záoc. i pá. z táocz. i záoc.; oraz: portret 1 (staloryt
Antoniego OleszczyĔskiego), oprawiony w ramkĊ.
9000,Wydanie 1. W czerwcu 1834 r. „Pan Tadeusz” ukazaá siĊ drukiem nakáadem emigracyjnego ksiĊgarza
Aleksandra Jeáowickiego. Nakáad dwutomowej edycji wynosiá 3 tys. egzemplarzy. Przez wspóáczesnych
epopeja zostaáa przyjĊta bardzo ciepáo. Sáowacki, w liĞcie do matki napisaá: „Bardzo piĊkny poemat,
podobny do romansu W. Scotta wierszem napisanego […] Jest to poema zupeánie innego rodzaju
niĪ wszystkie dotąd Adama utwory”. Zygmunt KrasiĔski w jednym z póĨniejszych swych listów pisaá:
„ĩaden europejski lud dziĞ nie ma takiej epopei jak «Pan Tadeusz» […]”. Podobnie, jak przy wiĊkszoĞci
emigracyjnych dzieá Mickiewicza czĊĞü egzemplarzy „Pana Tadeusza” zostaáa potajemnie przerzucona
do kraju, gáównie przez Kraków. „Nieraz ten, co ją przewoziá lub tylko co ją posiadaá, szedá do
wiĊzienia lub na wygnanie” (L. Gadon). Na uwagĊ zasáuguje szata typogra¿czna pierwodruku: „druk
piĊkny i ozdobny” (Semkowicz). Przed kartą tytuáową umieszczany byá portret Mickiewicza wg medalionu Davida d’Angers, wykonany w stalorycie przez Antoniego OleszczyĔskiego, w oferowanym
zestawie oprawiony osobno w ramkĊ (22,5 x 16 cm), poszczególne ksiĊgi zakoĔczone winietkami
drzeworytowymi (na s. 205 portret cesarza Napoleona). „Jako pierwsze wydanie arcydzieáa mickiewiczowskiego jest «Pan Tadeusz» z 1834 r. w wielkiej cenie” (Semkowicz). Oprawa t. 1 z epoki:
póáskórek z táoczeniami i záoceniami; t. 2: páótno z táoczoną na Ğlepo dekoracyjną bordiurą na przedniej
i tylnej okáadzinie, na grzbiecie táoczona i záocona tytulatura i superekslibris „J.U”. Przetarcia i niewielkie ubytki opraw, zabrudzenia i przebarwienia papieru, w t. 1 kilka kart z minimalnie nadpalonymi
marginesami, w t. 2 kilkanaĞcie kart z zagnieceniami.
Lit.: A. Semkowicz, Wydania dzieá Adama Mickiewicza w ciągu stulecia, s. 152-157; A. Semkowicz,
Bibliogra¿a utworów Adama Mickiewicza, poz. 473; A. Banach, Polska ksiąĪka ilustrowana, poz. 222
(Patrz tablica XXIV)

437. Mickiewicz Adam. Poezje. Tom III. ParyĪ 1838. W KsiĊgarni i Drukarni Polskiej,
s. [1], 190, [1], 17,5 cm, opr. wspóácz. pásk, zachowane oká. wyd. brosz. 1800,Trzeci tom (z oĞmiu) drugiego, paryskiego wydania poezji Mickiewicza, zrealizowanego przez A. Jeáowieckiego. Pierwsze 3 tomy tego wydania róĪnią siĊ od edycji pierwszej ukáadem i porządkiem rzeczy,
tak, Īe wydanie niniejsze nosi czĊsto nazwĊ „póá-nowego”. Tom zawiera „Dziady” (cz. II i IV) oraz „Sonety”. Nieaktualne pieczĊcie wáasnoĞciowe Biblioteki Polskiej w ParyĪu. ĝlady zalania w górnym naroĪniku stron, drobne zaĪóácenia i zbrązowienia papieru, poza tym stan dobry. Semkowicz, s. 168-172.

438. Mickiewicz Adam. Dziady. Pisma, na nowo przejrzane, dopeánione i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. T. 2. ParyĪ 1844.
Druk Bourgogne et Martinet, s. 3-318, 14 cm, opr. wspóácz. pásk ze záoc. na
grzbiecie.
800,E.XIX w., t. 3, s.114. Ostatnie za Īycia autora wydanie „Dziadów” (cz. II, IV i III). Utwór stanowi
t. 2. Pism Adama Mickiewicza, które ukazaáy siĊ w ParyĪu nakáadem Eustachego Januszkiewicza,
z przedmową Aleksandra ChodĨki i byáy ostatnim zbiorowym wydaniem za Īycia poety. Z uwagi na
to jest ono wydaniem ostatecznym pod wzglĊdem brzmienia tekstu. „Z tego powodu w wielkiej
jest wadze i poszanowaniu, nazywają je powszechnie „Profesorskim” (A. Semkowicz. Wydania dzieá
A. Mickiewicza w ciągu stulecia. Lwów 1926). Brak 1 początkowej karty, strona tyt. i przedtyt. w kserokopii; karty ze stronami 3-4 i 317-318 reperowane. Dopiski oáówkiem, zaplamienia i zbrązowienia pap.

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

437. A. Mickiewicz. Poezje. Tom III. 1838.
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438. A. Mickiewicz. Dziady. 1844.

439. [Mickiewicz Adam]. Ruszczyc Ferdynand. Wspomnienia dni mickiewiczowskich
w ParyĪu 27.IV.-3.V.1929. Odbitka z zeszytu V czasopisma „ħródáa Mocy”. Wilno
1929. Polska Drukarnia Nakáadowa „LUX”, s. 16, 24 cm, oryg. oká. brosz. 120,Wspomnienia Ferdynanda Ruszczyca (1870-1936) z podróĪy do ParyĪa związanej z odsáoniĊciem na
Place de l’Alma pomnika Adama Mickiewicza, dáuta francuskiego rzeĨbiarza, Antoine’a Bourdelle’a.
UroczystoĞci odbyáy siĊ pod koniec kwietnia 1929 roku. Stan dobry. Rzadkie.

---------------------------------440. Miáosz Czesáaw. Druga przestrzeĔ. Kraków 2006. Wydawnictwo Znak, s. 118, [2],
23,5 cm, opr. luksusowa wykonana przez spóádzielniĊ „Starodruk”, skóra ĞwiĔska
z táocz.
240,Jeden z 50 egzemplarzy specjalnych oprawionych w 2009 roku w skórĊ ĞwiĔską przez krakowski „Starodruk”, z okazji 55. rocznicy dziaáalnoĞci spóádzielni (oprawa sygnowana na tylnej okáadce
Ğlepym táokiem: „Starodruk Kraków”). Tom wierszy Czesáawa Miáosza(1911-2004), napisanych do 2002
roku, publikowanych na áamach „Tygodnika Powszechnego”, „Kwartalnika Artystycznego” i „Zeszytów
Literackich”. Opracowanie typogra¿czne Daniel Malak. Stan bardzo dobry.

441. [Miáosz Czesáaw]. KsiĊga Hioba. PrzeáoĪyá z hebrajskiego Czesáaw Miáosz. WstĊp
ks. Józef Szadzik. Kraków 1998. Wydawnictwo Literackie, s. 176, [2], 20,5 cm,
opr. wyd. twarda.
280,Na k. przedtyt. odrĊczna dedykacja Czesáawa Miáosza, dat. 26.X.2000 r. Projekt okáadki i stron
tytuáowych Tomasz Lec, architekt, varsavianista. „KsiĊga Hioba” to kolejna czĊĞü przekáadów biblijnych
Miáosza, jednego z najwiĊkszych poetów polskich, laureata Nagrody Nobla. Niewielkie zabrudzenia
okáadek, fragment naklejki na tylnej okáadzinie, poza tym stan dobry.
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440. Cz. Miáosz. Egzemplarz specjalny. 2006.

442. A. Naruszewicz. Wiersze róĪne. 1805.

442. Naruszewicz Adam. Wiersze róĪne. T. 2. Edycya Tadeusza Mostowskiego. Warszawa 1805. W Drukarni No 646 przy Nowolipiu, s. 459, portret 1 (miedzioryt
punktowy J. Ligbera), 19,5 cm, opr. póĨniejsza, XIX-wieczna, pásk ze záoc., brzegi
kart marm.
360,Tom poezji Adama Naruszewicza w znakomitej edycji Tadeusza Mostowskiego. W tomie m.in.: Sielanki; Satyry; Bajki; Epigramaty; Horacjusza PieĞni zebrane; Sarbiewskiego Ody niektóre; Anakreona PieĞni wybrane; Fragmenty not Tacyta. Na tablicy portret Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
w miedziorycie punktowym Jana Ligbera. Otarcia oprawy, nieaktualne prywatne pieczątki i zapiski
wáasnoĞciowe, báąd w paginacji: po s. 224 nastĊpuje s. 229, poza tym stan dobry. Do kompletu
brak tomu 1.

443. Peiper Tadeusz. „A”. Rysunkami ozdobiá [MojĪesz] Kisling. [Kraków] 1924.
Wydawnictwo „Zwrotnicy”, s. 30, [2], ilustr. w tekĞcie, 22,5 cm, oká. brosz. 1200,Wydano w nakáadzie 400 egzemplarzy, oferowany nosi numer 86. Debiutancki tom poezji Tadeusza
Peipera (1891-1969), wybitnego poety, teoretyka poezji, zaáoĪyciela pisma „Zwrotnica”, przedstawiciela
i jednego z przywódców Awangardy Krakowskiej, której program wyraziá w manifeĞcie „Miasto. Masa.
Maszyna”. Awangarda Krakowska byáa w zasadzie jedynym nowatorskim ruchem artystycznym, który
tak szczegóáowo i systematycznie wyáoĪyá swój program. TwórczoĞü Peipera charakteryzowaáo hasáo
awangardzistów: „Minimum sáów, maksimum treĞci”, z którym wiązaáo siĊ równieĪ áamanie wszelkich
obowiązujących norm dotychczasowej poezji. Tom zawiera utwory z lat 1914-1923. Ukáad typogra¿czny
Kazimierza Podsadeckiego (1904-1970), malarza awangardowego z krĊgu „Zwrotnicy”. W tekĞcie cztery caáostronicowe ilustracje MojĪesza Kislinga (1891-1953), malarza związanego z École de Paris.
Nieaktualne pieczątki i wpisy wáasnoĞciowe. Zabrudzenia i ubytki pap. okáadki, oprawa naprawiana,
stan ogólny dobry. Jedno ze sztandarowych dzieá awangardy polskiej. Rzadkie.
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443. T. Peiper. Debiut poetycki. 1924.
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446. St. Potocki. O wymowie i stylu. 1815.

444. Poraska Maria (Alita). Na jawie i we Ğnie. Ozdoby wykonaá Jan Maáachowski.
Kraków 1907. B. w. [G. Gebethner], druk W. L. Anczyca, s. 141, [1], winiety
tytuáowe, 20 cm, opr. z epoki twarda, zach. przednia oká. wyd. brosz.
90,Tomik poezji máodopolskiej Marii Poraskiej, autorki publikującej na początku XX w. Staranna oprawa
gra¿czna (11 winiet oraz ilustracja na licu oká. wyd.) autorstwa Jana Maáachowskiego (1886-1917),
malarza, ucznia F. Ruszczyca i W. Weissa. Po studiach artysta osiadá w Zakopanem, gdzie tworzyá
gáównie dzieáa o tematyce tatrzaĔskiej. Poza tym byá uznanym fotografem, taternikiem, narciarzem
i ratownikiem górskim. Pieczątki zakopiaĔskich ksiĊgarni ZwoliĔskiego. PĊkniĊcie grzbietu, otarcia i zabrudzenia oprawy, zabrudzenia oká. wyd., wewnątrz stan dobry. àadna ksiąĪka wydana w stylu
Máodej Polski. Rzadkie.

445. Potocki Antoni. Polska literatura wspóáczesna. Cz. 1-2 (1 wol.). Warszawa 1911.
Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. [4], 343, [1]; [4], 437, [3], tabele 2 (w tym 1 rozká.),
22 cm, opr. pásk z táocz. i ze záoc. napisami na grzbiecie.
180,Wydanie 1. Gáówne dzieáo literackie w dorobku Antoniego Potockiego (1867-1939), krytyka i publicysty.
CzĊĞü pierwsza nosi podtytuá „Kult zbiorowoĞci 1860-1890”, czĊĞü druga „Kult jednostki 1890-1910”.
W pracy Potocki posáuĪyá siĊ nowatorskimi pojĊciami socjologiczno-literackimi, uzasadniá przeáom modernistyczny w literaturze zmianą funkcji spoáecznej inteligencji, a takĪe przyjąá koncepcjĊ podziaáu
literatury na dziesiĊciolecia odpowiadające dominacji kolejnych pokoleĔ literackich. Nieaktualne wpisy
wáasnoĞciowe, Ğlady wycieranych pieczĊci. Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

446. Potocki Stanisáaw Kostka. O wymowie i stylu. CzĊĞü I-IV (w 4 wol.). Warszawa
1815. Nakáadem Zawadzkiego i WĊckiego, s. 30, XXVI, 385, [2]; 24, 510; 20, 522;
16, 571, [5], 17,5 cm, opr. z epoki, pásk z táocz. i záoc.
1500,Komplet gáównego dzieáa z zakresu teorii retoryki i literatury autorstwa hr. Stanisáawa Kostki Potockiego (1755-1821), czáonka Stronnictwa Patriotycznego na Sejmie Czteroletnim, prezesa Rady Stanu
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447. St. Kostka Potocki. Pochwaáa. 1801.

448. St. K. Potocki. PodróĪ do Ciemnogrodu. 1820.

i Rady Ministrów KsiĊstwa Warszawskiego, historyka kultury, pamiĊtnikarza, poety, jednego z gáównych
animatorów uchwalenia Konstytucji 3 Maja, twórcy galerii wilanowskiej. Oprawa z epoki, pásk páaski
ze záoc. i táocz. Przebarwienia i zaĪóácenia papieru, Ğlady zalania w t. I i IV, zaklejone pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry. Rzadkie. àadny egzemplarz.
(Patrz tablica XXIII)

447. Potocki Stanisáaw Kostka. Pochwaáa Józefa Szymanowskiego, miana w zgromadzeniu Przyjacióá Nauk dnia 9. maja 1801 roku. Warszawa 1801. W Drukarni
XiĊĪy Piiarów, s. 71, 21 cm, ochronna oká. kartonowa z epoki.
360,Mowa wygáoszona na czĊĞü Józefa Szymanowskiego (1748-1801), poety, szambelana Stanisáawa
Augusta Poniatowskiego, szefa Wydziaáu SprawiedliwoĞci Rady NajwyĪszej Narodowej w Insurekcji
KoĞciuszkowskiej, uczestnika sáynnych obiadów czwartkowych. Autorem mowy byá Stanisáaw Kostka Potocki (1755-1821), polityk, pisarz, mecenas sztuki. Na wewnĊtrznej stronie okáadki kartonowej
XX-wieczna dedykacja. Egzemplarz nieobciĊty, z zachowanymi szerokimi marginesami. Stan dobry.

448. Potocki Stanisáaw Kostka. PodróĪ do Ciemnogrodu. Przez Autora ĝwistka krytycznego [pseud.]. Cz. 1-2 (z 4) (1 wol.). Warszawa 1820. Nakáadem
N. Glücksberga, s. [6], XIII, [1], 249, [5]; [4], 225, 14 cm, opr. z elementami z epoki,
pásk.
600,Wydanie 1. NajgáoĞniejsza powieĞü satyryczna Stanisáawa Kostki Potockiego (1755-1821), polityka,
pisarza, mecenasa sztuki. Utwór stanowi krytykĊ negatywnych cech Polaków zaobserwowanych
przez autora, zwáaszcza wĞród duchowieĔstwa. Jego wydanie staáo siĊ bezpoĞrednim powodem walki miĊdzy episkopatem a Potockim. Biskupi oburzeni ostrą drwiną z kleru udali siĊ na skargĊ do
cara Aleksandra, który zdymisjonowaá Potockiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji WyznaĔ
Religijnych i OĞwiecenia Publicznego oraz prezesa Senatu. Opr.: na grzbiecie zachowane elementy
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skóry z epoki, na licach pap. marm. Wpis wáasnoĞciowy. Dopiski rĊką póĨniejszą. Stan bardzo dobry.
(Patrz tablica XXIV)

449. Przyáuski Bronisáaw. Dalekie áąki. ToruĔ 1935. Towarzystwo Bibljo¿lów im. Lelewela,
s. [2], 48, [6], 25 cm, opr. z epoki, pásk z táocz. i záoc., zach. oká. brosz.
200,Piąta publikacja poznaĔskiego Towarzystwa Biblio¿lów wydana w nakáadzie 200 egzemplarzy. Drugi
tom poetycki w dorobku Bronisáawa Przyáuskiego (1905-1980), poety, dramatopisarza. Oprawa wykonana w introligatorni Rolniczej Drukarni i KsiĊgarni Nakáadowej w Poznaniu kierowanej przez
Jana Kuglina (sygnowana nalepką): póáskórek niebieski ze záoceniami na grzbiecie, papier okáadek
marmurkowany. Nieaktualny ekslibris. Niewielkie otarcia oprawy, poza tym stan dobry.

450. Reymont Wáadysáaw Stanisáaw. Cháopi. T. 1-4 (w 2 wol.). Warszawa-Kraków-Lublin-àódĨ [1925]. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. [4], 319, portret 1; 351; [4],
443; 367, 17,5 cm, opr. jednolita z epoki, pásk z táocz. i záoc.
480,Najsáynniejsza powieĞü Wáadysáawa Stanisáawa Reymonta (1867-1925), pisarza, czoáowego przedstawiciela Máodej Polski, jednego z najwybitniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej. PowieĞü
ukazuje Īycie spoáecznoĞci zamieszkującej wieĞ Lipce na przestrzeni czterech pór roku. Pierwodruk
ukazywaá siĊ odcinkami w latach 1902-1908 na áamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Za „Cháopów”
Reymont otrzymaá w 1924 roku Literacką NagrodĊ Nobla. Oprawa jednolita w 2 woluminy: póáskórek
brązowy, na grzbietach záocona tytulatura i numeracja tomu oraz táoczone na Ğlepo bogate ozdobniki,
papier okáadek i wyklejek marmurkowany, brzegi kart marmurkowane. W tomie pierwszym pojedyncze
Ğlady 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 Wáadysáawa OkrĊta, s. [8], 397, [3], XXXII, XLVI, [2], 20,5 cm, opr.
z epoki, pásk.
150,Z biblioteki Gabinetu Filologicznego im. Gabriela Korbuta Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
(pieczątka), Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, Rady Literatów (pieczątki). Z ksiĊgozbioru
Juliana KrzyĪanowskiego (1892-1976), wybitnego historyka literatury (pieczątka wáasnoĞciowa). OdrĊczny wpis: „Dublet do dyspozycji dyr. A. Birkenmajera r. 1949”. Leksykon biogra¿czny, wydany pod
redakcją Wáadysáawa OkrĊta (1870-1910), zawierający blisko 3000 Īyciorysów osób tworzących elitĊ
kulturalną Polski na początku XX wieku. WyróĪniono dziaáy: dziennikarstwo, literatura, nauka, budownictwo, malarstwo, rzeĨba, muzyka, dramat, komedya, opera i operetka. W dalszej czĊĞci zamieszczono
opracowanie wybitnego antykwariusza Hieronima Wildera „Polskie archiwa, biblioteki, muzea,
zbiory i zbieracze” oraz S. F. RĊczyĔskiego „Spis ksiĊgarĔ, wydawców i towarzystw wydawniczych,
antykwarĔ, skáadów nut i dzieá sztuki, agentur ksiĊgarskich oraz biur dzienników i ogáoszeĔ”. Nie zrealizowano planów kontynuacji tego wydawnictwa – wyszedá 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 rocznicĊ zaáoĪenia ¿rmy. Odbito w Drukarni Literackiej w Krakowie, s. 91, [3], tabl. ilustr. 19
(kolor.), nuty w tekĞcie, 32 cm, opr. wyd. ppá. z tyt. na licu.
400,Wydanie pierwsze widowiska jaseákowego autorstwa Lucjana Rydla (1870-1918), poety i dramatopisarza, czoáowego przedstawiciela Máodej Polski. Jego prapremiera miaáa miejsce w 1904 roku we
Lwowie i staáa siĊ wielkim wydarzeniem artystycznym i patriotycznym. W 1905 roku odbyáa siĊ
premiera w Krakowie w Teatrze Ludowym. W 1906 r. przedstawienie wystawione zostaáo w Teatrze
Miejskim w Krakowie, gdzie otrzymaáo wyjątkowo bogatą oprawĊ scenogra¿czną i doborową obsadĊ
(w roli Dziadka wystĊpowaá sam dyrektor Ludwik Solski, w roli ĩyda Leonard BoĔcza, w roli Uáana
Józef WĊgrzyn, Jana III Sobieskiego graá Aleksander Zelwerowicz). KsiąĪka wydana w 110 rocznicĊ
powstania ¿rmy Daniela Edwarda Friedleina i dedykowana przez wydawcĊ hr. RóĪy Tarnowskiej. Dzieáo
edytorsko utrzymane w stylistyce sztuki Máodej Polski, drukowane na papierze kredowym, ozdobione
19 kolorowymi ilustracjami Wáodzimierza Tetmajera. Na k. tyt. odrĊczna dedykacja z 1906 r. Záocenia na licu w wiĊkszoĞci wykruszone, na kartach zabrudzenia i zaplamienia, kilka kart z naddartymi
marginesami. Stan ogólny dobry.
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451. H. Wilder. Polskie archiwa, biblioteki.

452. L. Rydel. Betleem polskie. 1906. Wyd. 1.

453. [Sienkiewicz Henryk. Ogniem i mieczem]. Madejewski Zygmunt. Album z portretami bohaterów Ogniem i mieczem. B.m. [Lwów], b.r. [1885], b.w. [Ognisko
Domowe], k. 10 (druki kolorowane rĊcznie), 27,5 cm, wtórna teka kartonowa
z epoki.
1200,Seria dziesiĊciu portretów bohaterów powieĞci Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” (I wydanie ksiąĪkowe 1884 r.): Zagáoba, Skrzetuski, RzĊdzian, Woáodyjowski, Bohdan Chmielnicki, Kniahini
Kurcewiczowa, Helena Kurcewiczówna, Bohun, PodbipiĊta, ksiąĪĊ Jeremi Wiszniowiecki. Ilustracje
drukowane (Ğr. o wym. 15 x 10,5 cm, na luĨnych planszach 26,5 x 20,5 cm), kolorowane rĊcznie
akwarelą, sygnowane w druku: „Z. Madejewski”, 1884 lub 1885 r. Prace są jedynym znanym dzieáem
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, naukowego i spoáecznego „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 (pieczątki wáasnoĞciowe na kaĪdej planszy; zbiór w tece kartonowej z pieczątką wáasnoĞciową
i napisanym odrĊcznie krakowskim adresem Sas Zubrzyckiego „Architekta Cywilnego”). Drobne zabrudzenia i uszkodzenia teczki, niewielkie zabrudzenia kart z ilustracjami, poza tym stan dobry. Bardzo
rzadkie – prace artysty nie pojawiają siĊ na rynku antykwarycznym.
Lit.: SAP, t. V, s. 224

454. Sáowacki Juliusz. Dzieáa. Wydanie illustrowane. Pod redakcją Ferdynanda
Hoesicka i Leopolda Méyeta. T. 1-5 (w 5 wol., z 6). Z serii „Poeci polscy”. Warszawa 1903. Wydawnictwo „WĊdrowca”, s. XXIV, 230, [2]; [4], 232, [1]; 270, [1];
236, [3]; 249, [2]; tabl. ilustracji áącznie 66, ilustracje w tekĞcie, inicjaáy, 22,5 cm,
opr. pásk z epoki z táocz.
550,Dzieáa Juliusza Sáowackiego w wytwornej, starannie ilustrowanej edycji. Druk wykonano w „Warszawskiej Drukarni Estetycznej”, papier z fabryki C. A. Moesa w Pilicy. Winiety i inicjaáy autorstwa
cenionych artystów malarzy: Henryka Piątkowskiego, Stanisáawa Sawiczewskiego, Antoniego Piotrow-
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454. J. Sáowacki. Dzieáa. 1903.

skiego, Stanisáawa Kaczor-Batowskiego; reprodukcje obrazów m.in.: Józefa Ryszkiewicza, Wacáawa
Pawliszaka i Michaáa Elwiro Andriollego. Do kompletu brak t. VI. Przetarcia i ubytki skóry grzbietów,
miejscami zabrudzenia papieru, poza tym stan dobry.

455. Sáowacki Juliusz. Kiedy prawdziwie Polacy powstaną... i inne utwory wybrane
oraz Przemówienie Józefa Piásudskiego przy záoĪeniu zwáok Sáowackiego na
Wawelu. Rzym 1946. Polska Y.M.C.A., s. 132, 17 cm, opr. wyd. brosz.
50,Zbiór poezji Juliusza Sáowackiego wydany tuĪ po wojnie przez dziaáający we Wáoszech polski oddziaá
organizacji máodzieĪowej YMCA (Young Men’s Christian Association – Związek ChrzeĞcijaĔskiej MáodzieĪy MĊskiej). Stan dobry.

456. [Sáownik jĊzyka polskiego]. Zdanowicz Aleksander i inni. Sáownik jĊzyka
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. pásk
z táocz.
600,Sáownik jĊzyka polskiego przygotowany przez wybitnych uczonych, związanych z Uniwersytetem w Wilnie. Zawiera zasób leksykalny rozszerzający materiaá pomieszczony w sáowniku Lindego. „Sáownik
rejestruje sáownictwo ogólne, potoczne, regionalne (nie tylko kresowe), leksykĊ zawodową i terminologiĊ
naukową oraz leksykĊ dawną.”. Znakomite Ĩródáo wiedzy o polszczyĨnie dziewiĊtnastowiecznej i wczeĞniejszej. Przetarcia i ubytki oprawy. Charakterystyczne przebarwienia, zaĪóácenia papieru
i Ğlady zalania (miejscami intensywniejsze), poza tym stan dobry.

457. [Surowiecki Karol]. ĝwistak warszawski wyĞwistany czyli Uwagi krytyczne nad
warszawskim romansem tytuáowanym: PodróĪ do Ciemnogrodu. Pod imieniem
pisarza nazwanego ĝwistek przez drukarską pomyákĊ. Prawdogród [wáaĞc. Warszawa] 1821. B.w., s. [2], 159, [1], adl.:
Olechowski A. L. Listy Edwarda do Adolfa, czyli zawiĞü siostry i matki. Wilno
1830. B.w., s. 129, [2], 17,5 cm, opr. z epoki, pásk.
500,Poz. 1. Wydana anonimowo rozprawa polemiczna Karola Surowieckiego (1754-1824), pisarza religijnego, táumacza. Polemika dotyczy najgáoĞniejszej powieĞci satyrycznej Stanisáawa Kostki Potockiego
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456. Sáownik jĊzyka polskiego. 1861.

457. ĝwistak warszawski wyĞwistany. 1821.

(1755-1821), polityka, pisarza, jednego z gáównych przedstawicieli warszawskiego klasycyzmu. Potocki
początkowo umieszczaá swe artykuáy w „ĝwistaku Warszawskim”, w 1820 r. opublikowaá „PodróĪ do
Ciemnogrodu” (patrz poz. 448). W powieĞci zawará krytykĊ negatywnych cech Polaków, szczególnie
ostro wystąpiá przeciwko duchowieĔstwu i religii katolickiej, Klasztor Jasnogórski nazywaá „pagodą”,
zakonników „bonzami”, zaatakowaá takĪe Surowieckiego przedstawiając go w niekorzystnym Ğwietle
jako „mnicha”. W odpowiedzi, w oferowanej pozycji, Surowiecki tytuáowaá Potockiego „pierdoáą”, a jego
powieĞü nazwaá „báazeĔską gryzmoáą”. Poz. 2. Obyczajowa powieĞü epistolarna. Bardzo rzadki druk
wileĔski – nie notują go katalogi biblioteczne (w tym Biblioteki Narodowej) ani bibliogra¿e. Pieczątki i oznaczenia wáasnoĞciowe. ĝlady owadów na opr., drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

458. Tarnowski Stanisáaw. Henryk Sienkiewicz. Kraków 1897. Nakáadem autora.
W Drukarni „Czasu”, s. VI, [2], 363, [2], 22 cm, opr. z epoki, pásk, obciĊcie kart
marm.
200,Z ksiĊgozbioru Juliana KrzyĪanowskiego (1892-1976), wybitnego historyka literatury (pieczątka
wáasnoĞciowa i zapiski oáówkiem). Rozprawa pióra Stanisáawa Tarnowskiego (1837-1917), profesora
i rektora UJ, napisana z okazji jubileuszu 25-lecia twórczoĞci pisarskiej Henryka Sienkiewicza. Jak
napisaá autor we wstĊpie: „Bóg zapáaü za juĪ, SzczĊĞü BoĪe na jeszcze”. Poszczególne rozdziaáy
poĞwiĊcone najwiĊkszym powieĞciom przyszáego noblisty: Trylogii, Rodzinie Poáanieckich, Quo vadis.
Otarcia oprawy, blok nieco poluzowany, drobne plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

459. Tarnowski Stanisáaw. Jan Kochanowski. Studia do historyi literatury polskiej.
Wiek XVI. Nakáadem autora. Kraków 1888. W Drukarni „Czasu”, s. XXIII, [1], 470,
22 cm, opr. z epoki, pásk ze záoc.
400,Na karcie tytuáowej odrĊczna dedykacja Stanisáawa Tarnowskiego (1837-1917), historyka i krytyka
literatury, prezesa Akademii UmiejĊtnoĞci, profesora i rektora Uniwersytetu JagielloĔskiego. Dedykacja,
datowana 25 lipca 1888 r., dla Stanisáawa Windakiewicza (1863-1943), wówczas ĞwieĪo po studiach
na Uniwersytecie JagielloĔskim, póĨniejszego profesora tej uczelni, historyka literatury polskiej. Pieczątki biblioteki Windakiewicza i profesora Juliana KrzyĪanowskiego oraz jego zapiski oáówkiem. Doáączono
drukowane, odrĊcznie wypeánione zaproszenie dla Windakiewicza do Tarnowskich „na wieczór” (salon
Stanisáawa Tarnowskiego i jego Īony RóĪy z Branickich w dawnym paáacu Montelupich byá waĪnym
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460. St. Tarnowski. O dramatach Schillera.

oĞrodkiem Īycia kulturalnego Krakowa). Biogra¿a oraz omówienie twórczoĞci Jana Kochanowskiego,
napisane z okazji 300. rocznicy Ğmierci pisarza. Niewielkie uszkodzenia oprawy, Ğlad zalania naroĪników, poza tym stan dobry. Wyjątkowa proweniencja – ksiąĪka związana z trzema pokoleniami
wybitnych historyków polskiej literatury z Uniwersytetu JagielloĔskiego.

460. Tarnowski Stanisáaw. O dramatach Schillera. Kraków 1896. Nakáadem autora.
Druk „Czasu”, s. 395, [1], 22 cm, opr. z epoki z zakáadu Piotra Repetowskiego,
pásk ze záoc.
180,Z ksiĊgozbioru Juliana KrzyĪanowskiego (pieczątka wáasnoĞciowa). Jedna z najwaĪniejszych prac
cenionego krytyka i historyka literatury, a zarazem konserwatywnego polityka galicyjskiego, Stanisáawa
Tarnowskiego (1837-1917), profesora i dwukrotnego rektora UJ. PoĞwiĊcona twórczoĞci Friedricha
Schillera, jednego z najwaĪniejszych pisarzy europejskiego romantyzmu, jest efektem wykáadów prowadzonych przez Tarnowskiego na UJ. Oprawa wykonana w krakowskim zakáadzie introligatorskim
Piotra Repetowskiego (sygnowana nalepką): póáskórek, grzbiet szeĞciopolowy, ze záoc. tytulaturą.
Papier wyklejek marm. Piotr Repetowski (1863-1917), wybitny introligator krakowski. Miejscami rdzawe
plamki, poza tym stan dobry.

461. Terlecki Tymon (red.). Literatura polska na obczyĨnie 1940-1960. Praca
zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na ObczyĨnie. T. 1-2
(w 2 wol.). Londyn 1964-1965. B. ĝwiderski, s. 606, [1]; 797, 23,5 cm, opr. wyd.
brosz.
280,Z odrĊczną dedykacją dla Edwarda Stankiewicza od Tymona Terleckiego (1905-2000), krytyka
literackiego i teatralnego, organizatora Īycia naukowego i literackiego w Wielkiej Brytanii oraz USA,
czoáowej postaci polskiej literatury emigracyjnej, Īoánierza Armii Polskiej we Francji, zaáoĪyciela tygodnika „Polska Walcząca”. Obszerna i wyczerpująca synteza charakteryzująca dwie dekady polskiej
literatury emigracyjnej. Dzieáo wydane przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, którego Terlecki byá
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462. A. Walicki. BáĊdy nasze. 1886.

465. K. WierzyĔski. Granice Ğwiata. 1933.

wspóázaáoĪycielem. Edward Stankiewicz (1920-2013), jĊzykoznawca, literaturoznawca, slawista, profesor Uniwersytetu Yale. Drobne zagniecenia, poza tym stan dobry.

462. Walicki Aleksander. BáĊdy nasze w mowie i piĞmie ku szkodzie jĊzyka polskiego popeániane oraz prowincyonalizmy. Wydanie trzecie powiĊkszone. Kraków
i Warszawa 1886. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. XXVI, 453, XIV, 17,5 cm,
opr. pá.
120,Z ksiĊgozbioru Lecha Kazimierza SáowiĔskiego (1922-2005), profesora ¿lologii UAM, kawalera KrzyĪa
O¿cerskiego Orderu Odrodzenia Polski (wpis wáasnoĞciowy). Zbiór powszechnie popeánianych báĊdów jĊzykowych zebranych przez Aleksandra Walickiego (1826-1893), publicystĊ i ksiĊgarza, krytyka
muzycznego, uczestnika powstania styczniowego. Autor narzekając na polskie dziennikarstwo, które
„krzewiąc najpotworniejsze w mowie dziwolągi, jest gáównym Ĩródáem powszechnego zgorszenia (…)
a dzienniki codzieĔ po kropelce truciznĊ podają”, wyraĪa nadziejĊ, Īeby „ksiąĪka moja okazaáa siĊ
skutecznym przeciwko truciĨnie antydotem!”. NajwiĊcej zgromadzonych przykáadów pochodzi z Litwy,
stron rodzinnych autora. PĊkniĊcia i przebarwienia oprawy, w tekĞcie charakterystyczne zaĪóácenia,
poza tym stan dobry.

463. Warta. KsiąĪka zbiorowa o¿arowana ksiĊdzu Franciszkowi BaĪyĔskiemu, proboszczowi przy koĞciele Ğw. Wojciecha w Poznaniu na jubileusz 50-letniego kapáaĔstwa
w dniu 23. kwietnia 1874. Od Jego przyjacióá i wielbicieli (S[!] popiersiem Jubilata).
PoznaĔ 1874. Czcionkami i w komisie Tytusa Daszkiewicza, s. [2], XVI, 444,
portret 1, 27 cm, opr. z epoki, skóra ze záoc. i táocz., brzegi kart záoc.
1200,Z ksiĊgozbioru Leona RóĪdĪyĔskiego (1906-1978), związanego z Bydgoszczą biblio¿la, numizmatyka,
antykwariusza (ekslibris). KsiĊga pamiątkowa ku czci ksiĊdza Franciszka BaĪyĔskiego (1801-1876),
gorącego patrioty, cenionego wielkopolskiego dziaáacza spoáecznego, oĞwiatowego i politycznego.
W treĞci m.in. utwory: Kornela Ujejskiego, Teo¿la Lenartowicza, Karola Libelta, Seweryna GoszczyĔ-
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skiego, Stanisáawa KoĨmiana, Wáadysáawa Beázy, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Aleksandra ChodĨki,
Franciszka Cháapowskiego, Pauliny WilkoĔskiej. Efektowna oprawa z epoki: skóra wiĞniowa, grzbiet
piĊciopolowy, w jednym polu záocona tytulatura, w pozostaáych stylizowany ozdobnik, w zwierciadle
lica powtórzona tytulatura, obie okáadki obwiedzione táoczoną i záoconą rocaille’ową bordiurą, brzegi
kart záocone, papier wyklejek opalizujący. Przetarcia oprawy. Dwie karty podklejone, poza tym stan
dobry. àadny egzemplarz.
(Patrz tablica XXIII)

464. Weyssenhoႇ Józef. Narodziny dziaáacza. Dni Polityczne. Serya 1. Warszawa
1906. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. [4], 176, 18,5 cm, opr. z epoki, pásk. 120,PowieĞü polityczno-obyczajowa Józefa Weyssenhoႇa (1860-1932), pisarza, poety, krytyka literackiego,
związanego z Narodową Demokracją, znanego przede wszystkim dziĊki literackim obrazom kresowego ziemiaĔstwa i tradycji áowieckich. Utwór nawiązuje do wczeĞniejszego dzieáa autora – „ĩywot
i myĞli Zygmunta Pod¿lipskiego”. Znaki wáasnoĞciowe i pieczątki biblioteczne. Otarcia i zabrudzenia
opr., poza tym stan dobry.

465. WierzyĔski Kazimierz. Granice Ğwiata. Opowiadania. Warszawa 1933. Nakáad
Gebethnera i Wolႇa, s. 222, 18,5 cm, opr. ppá.
80,Tom opowiadaĔ Kazimierza WierzyĔskiego (1894-1969), poety, prozaika, eseisty, krytyka teatralnego,
wspóátwórcy i czoáowego przedstawiciela grupy „Skamander”. Utwory tematycznie odwoáują siĊ do wydarzeĔ I wojny Ğwiatowej. Dawne pieczątki i oznaczenia biblioteczne (warszawskiej czytelni „Pionier”).
Otarcia opr., poza tym stan dobry.

466. Wilde Oscar. Salome. Tragedya w jednym akcie. Sáowo wstĊpne i przekáad Leona
ChoromaĔskiego. Ilustracye Aubrey Beardsley’a. Warszawa 1914. Nakáadem
Ferdynanda Hoesicka. Druk W. L. Anczyca i Spóáki, s. VII, [1], 9-58, tabl. ilustr.
12, 24,5 cm, opr. z epoki, pperg., zach. oká. brosz
600,Polskie wydanie ksiąĪki bĊdącej jednym ze szczytowych osiągniĊü edytorstwa secesyjnego.
Skandalizujący w owych czasach tekst Wilde’a ozdobiony ilustracjami angielskiego rysownika i ilustratora Aubrey Beardsley’a (1872-1898), którego twórczoĞü wywaráa wielki wpáyw na rozwój modernistycznej ornamentyki i gra¿ki ksiąĪkowej. Luksusowa oprawa: pperg. naturalny, na licach pap.,
na grzbiecie i przednim licu táocz. i záoc. tytulatura, na wyklejkach pap. ozdobny. Stan bardzo dobry.

467. Wiszniewski Michaá. Historya literatury polskiej. T. 3-4 (1 wol.). Kraków 18411842. Nakáadem autora. W Drukarni Uniwersyteckiej, s. [4], XVI, 512; [8], V, 482,
21,5 cm, opr. z epoki pásk z szyldzikiem z táocz. i záoc. tyt. na grzbiecie, brzegi kart
barwione.
600,Z biblioteki PoniĔskich w KoĞcielcu (pieczątka heraldyczna). Dwa tomy z 10-ciotomowego, wielkiego
dzieáa poĞwiĊconego literaturze polskiej autorstwa Michaáa Wiszniewskiego (1794-1865), historyka literatury, ¿lozofa, profesora Uniwersytetu JagielloĔskiego. Pierwsza Ĩródáowa i krytyczna synteza dziejów
piĞmiennictwa polskiego, dzieáo stojące na pograniczu historii, literatury, kultury i bibliogra¿i. Tomy
3-4 (szczególnie ciekawe dla biblio¿lów) obejmują okres od wynalezienia druku, pierwsze druki
krakowskie, kronikarstwo polskie XV wieku, ksiąĪki o magii i alchemii, a takĪe pierwszy zielnik polski.
Efektowna oprawa z epoki w brązowy póáskórek z czerwonym szyldzikiem ze záoconą tytulaturą,
na skórze grzbietu táoczone i záocone ozdobniki oraz superekslibris literowy „R.à.”, papier okáadzin
oprawy marmurkowany, brzegi kart barwione. Nieznaczne przetarcia oprawy, miejscami zbrązowienia
i rdzawe plamki w tekĞcie, poza tym stan dobry. àadny egzemplarz.

468. Witkiewicz Stanisáaw Ignacy. Sonata Belzebuba czyli Prawdziwe zdarzenie
w Mordowarze [w:] Ateneum. Czasopismo poĞwiĊcone sprawom kultury. Rok I.
Nr 4-5. Lipiec-wrzesieĔ 1938. Warszawa 1938, Skáad Gáówny: „Nasza KsiĊgarnia”
Z.N.P., ul. ĝwiĊtokrzyska 18, s. 545-781 (numeracja dla zeszytów 4-5), 24 cm,
opr. wyd. brosz.
180,-
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466. Ilustracje A. Beardsley`a. 1914.

467. Z biblioteki PoniĔskich w KoĞcielcu.

Wydanie 1. (wydanie ksiąĪkowe ukazaáo siĊ w tym samym roku) gáoĞnej sztuki Stanisáawa Ignacego
Witkiewicza „Sonata Belzebuba”, która ukazaáa siĊ na áamach oferowanego dwumiesiĊcznika Ateneum (s. 625-659). Tekst dedykowany w druku Marcelemu Staroniewiczowi (1893-1964), przyjacielowi
i lekarzowi Witkacego, towarzyszowi jego eksperymentów z narkotykami, dyrektorowi i reĪyserowi
Teatru Formistycznego. Dramat jest jednym z najchĊtniej wystawianych i analizowanych w dorobku
Witkacego. Sztuka, napisana w 1925 r., zamyka najpáodniejszy okres twórczoĞci Witkacego (jedyna
zachowana, a napisana póĨniej sztuka „Szewcy” powstaáa w 1934 r.). Poza tym w czasopiĞmie wiersze
m.in.: Józefa Czechowicza, Aleksandra Rymkiewicza, Pawáa Hertza i St. NĊdzy-KubiĔca; artykuáy Marii
Dąbrowskiej, Bolesáawa MiciĔskiego i Przecáawa Smolika. Stan bardzo dobry.

469. WydĪga Bohdan. Mickiewiczowskie 44. Warszawa – Lwów 1923. B.w., s. 98,
20 cm, opr. pá.
60,Zbiór trzech odczytów wygáoszonych w kwietniu 1922 roku w auli Uniwersytetu Warszawskiego przez
Bohdana WydĪgĊ (1858-1933), znawcĊ twórczoĞci Adama Mickiewicza, táumacza (m.in. poezji Baudelaire’a), kolekcjonera dzieá sztuki. Autor analizuje Dziady cz. III-cią i dochodzi do wniosku, „Īe
w mĊĪu 44 Mickiewicz w chwili tworzenia Dziadów CzĊĞci III rozumiaá ks. Ludwika Napoleona”. Stan
bardzo dobry. Rzadkie.

STANISàAW WYSPIAēSKI
470. WyspiaĔski Stanisáaw. Achilleis. Sceny dramatyczne. Kraków 1903. Odbito
w Drukarni Uniwersytetu JagielloĔskiego. Nakáadem Autora, s. 174, [2], 21 cm,
opr. pá. z táocz. i záoc., zach. oká. brosz., górne obciĊcie kart barwione.
300,Wydanie 1. Z ksiĊgozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniu). Oparty na motywach „Iliady”
dramat antyczny Stanisáawa WyspiaĔskiego. Druk ukoĔczono 22 grudnia 1903 r. Fabuáa dramatu
koncentruje siĊ wokóá oblĊĪenia i upadku Troi. Winieta na okáadce broszurowej jest przerysem z malowidáa na wewnĊtrznej stronie czaszy greckiej Soziasa z V w. p.n.e. Záocenia na licu czĊĞciowo
wytarte, poza tym stan dobry.

LITERATURA. WIEDZA O LITERATURZE

468. St. I. Witkiewicz. Sonata Belzebuba. Wyd. 1.
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470. Proj. oká. St. WyspiaĔskiego. 1903. Wyd. 1.

471. WyspiaĔski Stanisáaw. Bolesáaw ĝmiaáy. Dramat w trzech aktach. Kraków 1903.
Nakáadem autora. Odbito w Drukarni Uniwersytetu JagielloĔskiego, s. 104, [6],
21,5 cm, opr. pá. z táocz. i záoc., zach. oká. brosz.
300,Wydanie 1. Z ksiĊgozbioru Marka i Charlotte Potockich (suchy táok, notatki). Pierwszy utwór WyspiaĔskiego, którego wydanie ksiąĪkowe sygnalizowano a¿szami. Dramat obejmuje koĔcowy epizod
konÀiktu pomiĊdzy królem Bolesáawem ĝmiaáym a biskupem Stanisáawem, zakoĔczonego Ğmiercią
biskupa. Utwór po raz pierwszy zostaá wystawiony w Krakowie w maju 1903 r. z inicjatywy Józefa
KotarbiĔskiego. Realizacja teatralna dramatu, do którego sam WyspiaĔski przygotowaá scenogra¿Ċ
i kostiumy, zaskoczyáa swym nowatorstwem, byáa najpeániejszym wyrazem oryginalnoĞci autora jako artysty teatru. Zachowana oryginalna okáadka broszurowa z reprodukcją sceny pochodzącej ze sáawnego
ornatu Piotra Kmity, przechowywanego w skarbcu na Wawelu. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan dobry.

472. WyspiaĔski Stanisáaw. Daniel. Pisma PoĞmiertne. Cz. I. Kraków 1908. Odbito
w Drukarni W. L. Anczyca. Nakáadem Rodziny, s. 46, [2]; adl.:
WyspiaĔski Stanisáaw. Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. Kraków 1907.
Odbito w Drukarni W. L. Anczyca. Nakáadem Autora, s. 108; 21 cm, opr. pá. z táocz.
i záoc., górne obciĊcie kart barwione.
400,Z ksiĊgozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniach). Poz. 1. Wydanie 1 ksiąĪkowe. Historia
biblijnego proroka Daniela z VII-VI wieku przed Chrystusem, uprowadzonego przez babiloĔskiego króla,
stanowiáa dla autora pretekst do podjĊcia jednego z gáównych tematów jego twórczoĞci – problemu
wyzwolenia narodowego. Daniel to utwór operowy, do którego muzykĊ miaá skomponowaü Henryk
àopieĔski (do czego jednak nie doszáo, dopiero wykorzystaá go wspóáczeĞnie Zygmunt Krauze jako
kanwĊ swojej opery „Balthazar”). Poz. 2. Wydanie 1. (jedyne wydanie autorskie). Dramat, którego akcja
rozgrywa siĊ na wyspie Itace. Pieczątka ksiĊgarni Gubrynowicz & Schmidt we Lwowie. Nieznaczne
przebarwienia oprawy, nieaktualny wpis wáasnoĞciowy na karcie przedtytuáowej poz. 2, na kartach
nieliczne niewielkie zaplamienia, poza tym stan dobry.
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472. St. WyspiaĔski. Daniel. 1908. Wyd. 1.

473. St. WyspiaĔski. SĊdziowie. Wyd. 1.

473. WyspiaĔski Stanisáaw. SĊdziowie. Tragedya. Kraków 1907. Odbito w Drukarni
W. L. Anczyca. Nakáadem Autora, s. 65, [1]; adl.:
WyspiaĔski Stanisáaw. Klątwa. Tragedya. Kraków 1905. Nakáad autora, s. 118;
21 cm, opr. pá. z táocz. i záoc., górne obciĊcie kart barwione.
400,Z ksiĊgozbioru Marka Potockiego (wpisy o wydaniach). Poz. 1. Wydanie 1. Utwór ukazaá siĊ kilka
tygodni przed Ğmiercią WyspiaĔskiego, druk ukoĔczono 10 paĨdziernika 1907 r. Poz. 2. Wydanie 3.
Dramat oparty na autentycznych wydarzeniach, które miaáy miejsce we wsi GrĊboszów pod Tarnowem
(tragiczny ¿naá miáoĞci ksiĊdza i jego gospodyni). Ciekawie ukazany konÀikt ludowych przesądów,
zderzających siĊ z katolicką etyką. Utwór po raz pierwszy ukazaá siĊ drukiem w 15 i 16 numerze
„ĩycia” (15 VIII 1899). Nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe, nieliczne charakterystyczne zaplamienia,
poza tym stan dobry.

---------------------------------474. Zbyszewski Karol. Anglicy w dzieĔ i w nocy. Bruksela b.r. [1947]. Polski Instytut
Wydawniczy, s. 227, 22 cm, opr. wyd. brosz.
60,Zbiór Īartobliwych felietoników, anegdotek i wypisków z prasy brytyjskiej, publikowanych w rubryce „To
i Owo” w londyĔskim „Dzienniku Polskim”. Autorem byá Karol Zbyszewski (1904-1990), prozaik, publicysta i felietonista. KsiąĪka równie wiele co o Brytyjczykach mówi o mentalnoĞci polskiego Ğrodowiska emigracyjnego w UK. Pieczątka Biblioteki Polskiej w Londynie. Egzemplarz nieobciĊty. Stan bardzo dobry.

EMIL ZEGADàOWICZ
475. Zegadáowicz Emil. Krąg. Fragment poematu. ParyĪ-Kraków 1926. Polskie Towarzystwo Przyjacióá KsiąĪki. Towarzystwo MiáoĞników KsiąĪki, s. 42, [3], tabl. ryc. 1
(drzeworyt), 20,5 cm, opr. wyd. brosz.
340,-
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475. E. Zegadáowicz. Krąg. 1926.
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476. E. Zegadáowicz. Motory. 1938. Wyd. 1.

Egzemplarz nr 119, z podpisami zasáuĪonych biblio¿lów: Kazimierza Piekarskiego i Kazimierza
Witkiewicza. Druk biblio¿lski wydany z okazji II Zjazdu Biblio¿lów Polskich w Warszawie, pod kierownictwem artystycznym Stanisáawa Piotra Koczorowskiego, na rĊcznie czerpanym papierze, w nakáadzie
475 numerowanych egzemplarzy. Caáostronicowy dwubarwny drzeworyt Tadeusza CieĞlewskiego
syna (1895-1944), jednego z najwaĪniejszych polskich gra¿ków okresu miĊdzywojennego. Egzemplarz
nieprzyciĊty. Odbarwienia i otarcia okáadki, wewnątrz stan bardzo dobry.
Lit.: M. GroĔska, Gra¿ka w ksiąĪce, tece i albumie, poz. 148; Bibliogra¿a wydawnictwa TMK w Krakowie, poz. 103.

476. Zegadáowicz Emil. Motory. PowieĞü. T. 1-2 (w 2 wol.). Kraków-Warszawa-Lwów
1938. Wydawnictwo „Sirinks”, s. 359, tabl. ilustr. 19; 413, tabl. ilustr. 15 (winno byü
17), 19,5 cm, opr. wspóácz. pá., zach. opr. brosz. naklejona na lica.
2000,Wydanie 1 skon¿skowane na mocy wyroku Sądu OkrĊgowego w Krakowie. Egzemplarz Tadeusza
Olszewskiego, krytyka literackiego, autora m.in. pracy „Sny. Album rysunków Stefana ĩechowskiego
do „Motorów” Emila Zegadáowicza” (wpis wáasnoĞciowy). Ocalaáo ok. 200 egzemplarzy ukrytych przez
autora w Gorzeniu Górnym i rozesáanych do przyjacióá. KsiąĪka, uznana za najbardziej skandalizujące
dzieáo tamtego okresu i odrzucona przez kilka wydawnictw (m.in. J. Przeworskiego, F. Hoesicka), wydana zostaáa dopiero dziĊki wsparciu ¿nansowemu malarza Mariana Ruzamskiego (1889-1945), w zaáoĪonym przez niego efemerycznym wydawnictwie „Sirinks” (po „Motorach” w wydawnictwie ukazaáy siĊ
jeszcze dwie prace, w tym jedna skon¿skowana). TreĞü, upleciona z wątków autobiogra¿cznych oraz
odniesieĔ do rzeczywistych zdarzeĔ, stanowi niepowtarzalną, literacką projekcjĊ obsesji seksualnych
pisarza, który „mając lat zaledwie czterdzieĞci kilka, uĪywaá najwymyĞlniejszych Ğrodków podniecających seksualnie i w tym leĪy Ĩródáo niewyczerpane owych popĊdów erotycznych” (E. Kozikowski).
KsiąĪka ozdobiona zmysáowymi, wspóátworzącymi klimat powieĞci rysunkami Stefana ĩechowskiego
(artysty z krĊgu „Szukalszczyków”). „Motory” pozostają jednym z najbardziej Ğmiaáych i awangardowych
eksperymentów twórczych w literaturze polskiej okresu miĊdzywojennego. Egzemplarz nieobciĊty.
Zabrudzenia oryginalnych okáadek broszurowych, kilka kart z ubytkami marginesów, bez szkody dla
tekstu, podklejonymi papierem, miejscami charakterystyczne zaĪóácenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
Lit.: E. Kozikowski, Portret Zegadáowicza bez ramy. Warszawa 1966.

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

478. T. ĩeleĔski. Plotki, plotki. 1927.

Wydanie 1. Odbito w nakáadzie 500 egzemplarzy na papierze Īeberkowym. Misterium Emila Zegadáowicza (1888-1941), poety, dramatopisarza, prozaika, wspóázaáoĪyciela regionalistycznej grupy literackiej
„Czartak”. Nastrojowe sceny w krajobrazie Beskidów: przy kapliczce z Chrystusem, w starym dworku,
przed drewnianym koĞcióákiem i w cháopskiej chacie. Realne postacie górali, ksiĊdza, dziadów i „powsinogów beskidzkich” przeplatają siĊ z oĪywionymi Ğwiątkami oraz postaciami z ludowych wierzeĔ:
czarownicami, boginkami wodnymi i poáudnicami. Na okáadce oryginalny linoryt Ludwika Misky’ego (1884-1938), malarza i gra¿ka krakowskiego, staáego wspóápracownika Zegadáowicza. Uszkodzenia
okáadki, ubytek karty tyt. i drobny ubytek kilku początkowych kart, zabrudzenia.
Lit.: M. GroĔska, Gra¿ka w ksiąĪce, tece i albumie, poz. 377.

---------------------------------478. ĩeleĔski Tadeusz Boy. Plotki, plotki. Warszawa b.r. [1927]. Instytut Wydawniczy
„Bibljoteka Polska”, s. 208, 22 cm, opr. ppá., zachowane lico oká. wyd.
90,KsiąĪka zawierająca eseje na temat kultury francuskiej XVIII w. W latach 20. Boy wydaá kilka antologii
literatury francuskiej oraz monogra¿cznych opracowaĔ. „Plotki, plotki” to szkice z Īycia prywatnego
Moliera, poĪycia maáĪeĔskiego Marii LeszczyĔskiej i Ludwika XV oraz wybrane fragmenty pamiĊtników Saint-Simona. Zbiór koĔczą krótkie artykuáy na temat kultury jĊzyka i jĊzykoznawstwa. Okáadka
projektu Stanisáawa BobiĔskiego (1897-1981), gra¿ka, architekta (autora m.in. odbudowy gdaĔskiego
ĩurawia). Niewielkie przetarcia okáadek, miejscami przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

LITERATURA RELIGIJNA
479. CzermiĔski Marcin. O. Maksymilian Ryááo. Towarzystwa Jezusowego misyonarz
apostolski. Tom 1-2 (1 wol.). Kraków 1911-1912. Nakáadem Wydawnictwa „Mi-
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480. Ewangelie polskie i litewskie. 1819.
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481. KsiąĪka do naboĪeĔstwa dla Polek. 1836.

syj katolickich”, s. XV, [1], 344, [2]; 350, [2], liczne zdjĊcia w tekĞcie, 19,5 cm,
opr. ppá.
160,Praca poĞwiĊcona Īyciu i dziaáalnoĞci misyjnej Maksymiliana Stanisáawa Ryááo (1802-1848), jezuity,
urodzonego w Podorosku (obecnie na Biaáorusi, niedaleko Woákowyska). Po wstąpieniu do zakonu
jezuitów w Rzymie ojciec Ryááo prowadziá dziaáalnoĞü misyjną na Bliskim Wschodzie, w Syrii, Libanie,
na Malcie, Sycylii oraz w Afryce. W 1837 r. poznaá w Jerozolimie Juliusza Sáowackiego, z którym
przez pewien czas podróĪowaá (a jego postaü, przeniesioną w XVI wiek, poeta uwieczniá w dziele
„Preliminaria peregrynacji do Ziemi ĝwiĊtej”). Bogato ilustrowaną zdjĊciami z miejsc pracy misyjnej
ojca Ryááo pracĊ napisaá Marcin CzermiĔski (1860-1931), misjonarz, etnograf, autor licznych ksiąĪek
o krajach, w których pracowaá (Baákany, Skandynawia). Ekslibris Wáadysáawa Staicha (1882-1938),
pisarza religijnego. Otarcia i uszkodzenia oprawy, stan dobry.

480. Ewangelie polskie i litewskie tak niedzielne jako y wszystkich swiąt, Które w KoĞciele Katolickim wedáug Rzymskiego porządku przez caáy rok czytaią. Wilno 1819.
W Drukarni XX. Bazylianów, s. 340, [6], 13,5 cm, opr. z epoki, skóra.
500,Zbiór czytaĔ na msze niedzielne i dni Ğwiąteczne. Po tekĞcie polskim nastĊpuje tekst w jĊzyku
litewskim. Zbiór byá wielokrotnie wydawany, wznawiany i uzupeániany od pierwszych edycji publikowanych w koĔcu XVII w. Opr.: brązowa skóra z táocz., záoc. i barwieniami, brzegi k. barw. Wspóáczesny
podpis wáasnoĞciowy. Drobne otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

481. Hoႇmanowa Klementyna z TaĔskich. KsiąĪka do naboĪeĔstwa dla Polek, przez
autorkĊ Pamiątki po dobrej matce [pseud.]. Kraków-Warszawa 1836. Nakáadem
i drukiem D. E. Friedleina, frontispis (staloryt), s. 420, VIII, tabl. ryc. 4 (3 staloryty i 1 litogra¿a), 17 cm, opr. z epoki sk. ze záoc. i bogatymi táocz., brzegi
kart záoc.
1100,-
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482. St. Piekarski. Prawdy i herezje. 1930.

483. Powiastki moralne dla protestantów. 1867.

Z biblioteki Heleny z Schugtów Wasilewskiej (záoc. superekslibris literowy na licu okáadziny, wpis
na przedniej wyklejce). Wydanie 1. Pierwsza ksiąĪka do naboĪeĔstwa adresowana do kobiet polskich, napisana przez KlementynĊ z TaĔskich Hoႇmanową (1798-1845), wybitną pisarkĊ, pionierkĊ patriotyczno-obywatelskiego wychowania kobiet. KsiąĪka ta byáa niezwykle popularna w XIX w.
w domach polskich wszystkich zaborów i stanowiáa nieodáączny modlitewnik wielu Polek (lwowska
publicystka Felicja z Wasilewskich Boberska (1825-1889) uznaáa ją za arcydzieáo). W treĞci m.in.
„Przepisy Īycia dla niewiast wyjĊte z ksiąg ĞwiĊtych” oraz „Obraz mĊĪnej niewiasty”. Na frontispisie
przedstawiony oátarzyk z Bogarodzicą, Ğw. Wojciechem i Ğw. Stanisáawem. Oprawa z epoki w stylu
katedralnym: skóra brązowa, na grzbiecie záocona tytulatura i zdobienia, na obu okáadzinach táoczone
na Ğlepo motywy architektoniczne (na przedniej oká. wizerunek Chrystusa). Modlitewnik naleĪaá do
Heleny Wasilewskiej (1816-1847), jednej z trzech córek Hermana Schugta (1770-1845), profesora
literatury áaciĔskiej i greckiej w Akademii Krakowskiej. Profesor rozmiáowany w kulturze polskiej prowadziá w swoim domu salon literacki, gromadzący cyganeriĊ krakowską. On i jego córki pisali wiersze
i dramaty z historii Polski (najwiĊksze uznanie zyskaáa Anna, po mĊĪu Terlecka). Helena wyszáa za
mąĪ za Edmunda Wasilewskiego (1814-1846), poetĊ, piewcĊ „Wolnego Miasta Krakowa”, uznawanego za najwybitniejszego poetĊ krakowskiego przed WyspiaĔskim. Na ostatnich kartach zapisane
odrĊcznie dwie modlitwy dat. Kraków, 1891 i 1893 r.; miĊdzy s. 360-361 wklejona kartka z odrĊcznie
napisaną modlitwą. Na przedniej wyklejce odrĊczne notatki o dalszym przekazywaniu ksiąĪki (dat.
1911 i 1955 r.). Frontispis wyciĊty i naklejony na kartĊ, litogra¿a nieco przyciĊta (bez szkody dla
treĞci). Otarcia oprawy i przetarcia záoceĔ, na kartach zabrudzenia, zaplamienia i charakterystyczne
zaĪóácenia, podkreĞlenia oáówkiem. Szczególny egzemplarz modlitewnika bĊdącego wáasnoĞcią
znanej rodziny krakowskiej.

482. Piekarski Stanisáaw. Prawdy i herezje. Encyklopedja wierzeĔ wszystkich ludów
i czasów. Religje, wyznania, dogmaty, obrzĊdy, koĞcioáy, sekty. Warszawa 1930.
Wydawnictwo M. Arct, s. 439, [3], 25 cm, luksusowy wariant opr. wyd., pásk z táocz.
i záoc. na grzbiecie.
360,Wzorowo opracowana encyklopedia obejmująca wszelkie aspekty i kwestie związane z religioznawstwem (pojĊcia, wyraĪenia, nazwy, zwyczaje, obrzĊdy, instytucje, sylwetki osób). Dzieáo Stanisáawa
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Piekarskiego (1868-1943), prawnika i religioznawcy. Luksusowy wariant oprawy wydawniczej: póáskórek niebieski ze záoconą tytulaturą 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. Drukowaá Fr. Kloeppel w Eisleben, s. 3-22;
16; 14; 16, 11,5 cm, opr. z epoki, pásk.
300,Zbiór powiastek moralnych o tematyce religijnej przeznaczonych dla protestantów. Poszczególne utwory
drukowane byáy w postaci krótkich broszurek (numerowanych na okáadkach). W oferowanym zbiorku
powiastki: nr 27 – bez karty tytuáowej, o francuskim Īoánierzu; nr 2 – „Willjam”; nr 50 – „Zdobycz dobra
czasu swego, jest poĪytku niezmiernego”; nr 10 – „Kwiaty i owoce z Īycia dzieciĊcia”. Na zachowanych
okáadkach broszurowych drzeworytowe ilustracje do tekstów. Oferowane druki są rzadkie, notuje je
jedynie specjalistyczna „Bibliogra¿a polskich druków ewangelickich Ziem Zachodnich i Póánocnych
1530-1939” oraz uzupeánienia do niej. Podpisy wáasnoĞciowe Feliksa Sawickiego. PĊkniĊcie skóry
grzbietu, brak k. tyt. pierwszej powiastki, zagniecenia i zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

484. Rzymskie martyrologium. Czytania na kaĪdy dzieĔ roku. Mikoáów – Warszawa
1910. Nakáadem Karola Miarki, frontispis, s. VII, [1], 463, ilustr. w tekĞcie, 17 cm,
opr. wyd., pá.
90,Z biblioteki krakowskiego klasztoru karmelitów bosych (pieczątki, nalepki). Zestawienie uroczystoĞci ĞwiĊtych mĊczenników na poszczególne dni roku, niekiedy wraz z krótką informacją o Īyciu
i mĊczeĔstwie patronów. Opr.: czarne pá., na grzbiecie i licach táocz. i záoc. Stan bardzo dobry.
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485. [Defoe Daniel]. Robinson Kruzoe czyli skutki nieposáuszeĔstwa. Zupeánie nowo
i treĞciwie uáoĪony. Chicago 1910. Druk i nakáad W. Dyniewicz, s. 94, 18 cm, oryg.
oká. brosz.
120,Opowiadanie dla dzieci napisane na podstawie sáynnej powieĞci Daniela Defoe. Okáadka zaĪóácona
na grzbiecie z niewielkimi ubytkami, poza tym stan dobry. Edycja notowana jedynie w katalogu
Biblioteki Narodowej! Bardzo rzadkie.

486. Defoe Daniel. Przypadki Robinzona[!] Kruzoe. Wedáug Wáadysáawa Ludwika
Anczyca. Z 7 rycinami barwnymi i licznymi rycinami w tekĞcie. Mikoáów b.r. [1939].
Nakáadem i drukiem K. Miarki, s. 328, tabl. ilustr. 7, ilustr. w tekĞcie, 20 cm, opr.
wyd. pá. z táocz.
280,Wydana tuĪ przed wybuchem II wojny Ğwiatowej, ilustrowana edycja sáynnej powieĞci Daniela Defoe (1660-1731), angielskiego pisarza, publicysty, komentatora wydarzeĔ politycznych, pamÀecisty,
dziennikarza i szpiega. „Przypadki Robinsona Crusoe” są jego najsáynniejszym dzieáem i przez wielu
uwaĪane są za początek powieĞci nowoĪytnej. Oprawa wydawnicza: páótno Īóáte z barwnymi napisami
i táoczeniami. Oprawa lekko zakurzona, na marginesach kilku kart niewielkie zaĪóácenia i naddarcia,
poza tym stan dobry. àadny egzemplarz.
Lit.: B. Krassowska, A. Grefkowicz Bibliogra¿a literatury dla dzieci i máodzieĪy, poz. 1458.

487. Hoႇmanowa Klementyna. Nowe rozrywki dla dzieci. Wydanie Aleksandra Jeáowickiego. Ozdobne drzeworytami. T. 1-2 (1 wol.). ParyĪ – 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, ppá.
300,Nowa, skrócona edycja wydanej na obczyĨnie kontynuacji (1834 r.) pierwszego polskiego czasopisma
dzieciĊcego Klementyny Hoႇmanowej (1798-1845), noszącego tytuá „Rozrywki dla dzieci”. Zamieszczono m.in.: Wspomnienia z podróĪy w listach do Helenki T., opis zabytków i malarstwa Drezna, powieĞci
moralne (Julisia; KrzyĪyk drewniany), wiadomoĞci dla matek, wspomnienia polskie, z dzieá francuskich
o wychowaniu, paryska literatura dzieciĊca i máodzieĪowa. Opr.: ppá. oklejone granatowym papierem.
Na przednim licu táocz. i záoc.: „Z Rady Powiatowej ĩywieckiej Nagroda PilnoĞci”. Otarcia i ubytki pap.
opr. Charakterystyczne zaĪóácenia i przebarwienia, poza tym stan dobry.

488. Iljin Michaá. Sto tysiĊcy „dlaczego”. PodróĪ po mieszkaniu. Z rosyjskiego przeáoĪyáa Zo¿a Warszawska. Wydanie drugie. Warszawa, Kraków 1938. Towarzystwo
Wydawnicze w Warszawie, Wydawnictwo J. Mortkowicza, s. 115, [10], ilustr.
w tekĞcie, 20 cm, opr. wyd. ppá. z kolor. ilustr. na licu.
80,Zbiór krótkich opowieĞci stanowiących odpowiedzi na dziesiątki pytaĔ, m.in.: Skąd siĊ biorą dziurki
w serze? Co jedzono i pito w dawnych czasach? Czem i jak jedzono? Kto wymyĞliá porcelanĊ? Dlaczego
woda nie pali siĊ? Minimalne zabrudzenia okáadki, poza tym stan bardzo dobry. àadny egzemplarz.
Lit.: Bibliogra¿a literatury dla dzieci i máodzieĪy 1918-1939, Warszawa 1995, poz. 2739.
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488. M. Iljin. Sto tysiĊcy „dlaczego”. 1938.
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487. K. Hoႇmanowa. Nowe rozrywki. 1862.

489. A. LeĞniewska. Entuzjastka. 1916.
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491. A. Oppman. Nasz folwark. 1895.

492. Polski baron Münchhausen. 1847.

– Pierwsze polskie feministki –
489. LeĞniewska Aleksandra. Entuzjastka. PowieĞü z niedalekiej przeszáoĞci z czterema ilustracyami. PoznaĔ 1916. Nakáadem i Czcionkami KsiĊgarni Ğw. Wojciecha,
s. 212, tabl. ilustr. 4, 18,5 cm, opr. wyd. ppá. z táocz.
60,Wydanie 1. PowieĞü historyczna Aleksandry LeĞniewskiej (zm. 1922), poczytnej pisarki dla dzieci
i máodzieĪy. Opowiada o Entuzjastkach – pierwszych polskich feministkach, dziaáających w latach 40. XIX w. W gronie Entuzjastek znalazáy siĊ m.in.: Narcyza ĩmichowska, Wincenta Zabáocka,
Anna z Sokoáowskich Skimborowiczowa, Kazimiera z Jaraczewskich ZiemiĊcka. Na tablicach portrety: Narcyzy ĩmichowskiej (zaáoĪycielki Entuzjastek), Klementyny Hoႇmanowej, Stanisáawa Staszica
i ksiĊcia Adama Czartoryskiego. Przetarcia i zaplamienia oprawy, blok lekko poluzowany, nieaktualny
wpis wáasnoĞciowy, poza tym stan dobry.

490. Nittman Tadeusz Michaá. Maáy Piásudczyk. Wydanie drugie poprawione i uzupeánione. Warszawa 1939. Nakáadem Gáównej KsiĊgarni Wojskowej, s. 449, tabl.
ilustr. 11, liczne ilustr. w tekĞcie, 20 cm, opr. wyd. ppá.
90,KsiąĪka skierowana do dzieci, opisująca Īycie Marszaáka Józefa Piásudskiego i historiĊ piásudczyków,
a takĪe przybliĪająca wiedzĊ o II Rzeczypospolitej. Jej autorem byá Tadeusz Michaá Nittman (18961942), piásudczyk, uczestnik obrony Lwowa. Opracowanie gra¿czne Atelier Girs-Barcz. Rysunki
w tekĞcie i plansze Stanisáawa Haykowskiego (1902-1943), czáonka POW-u, uáana I Puáku Uáanów
Krechowieckich, malarza batalisty, redaktora „KsiĊgi Jazdy Polskiej” (patrz poz. 169, 170). Oprawa
wydawnicza z portretem Marszaáka. Niewielkie przetarcia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

491. Oppman Artur [Or-Ot]. Nasz folwark. Warszawa b.r. [1895?]. Nakáadem Michaáa
Arcta, s. 28 (w formie leporello), 22,5 x 19,5 cm, etui wspóácz. pá.
2800,Estreicher nie notuje, ksiąĪka nie odnotowana w bibliogra¿ach ani dostĊpnych katalogach polskich
bibliotek. Wymieniona jedynie w przedwojennym podrĊczniku dla nauczycieli, gdzie jako datĊ wydania
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493. A. Pinon-Gacka. Dwie ojczyzny. 1930.
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494. Páomyk. Kompletny rocznik 1924/5.

podano rok 1895. Rozkáadana ksiąĪeczka dla dzieci, záoĪona z 13 dwustronnych tablic z barwnymi
scenami z Īycia wiejskiego, opatrzonymi krótkimi wierszykami. Artur Oppman, pseudonim „Or-Ot”
(1867-1931), poeta okresu Máodej Polski, publicysta, varsavianista, w latach 1901–1905 redaktor tygodnika „WĊdrowiec”, w latach 1918–1920 redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”. Przetarcia naroĪników,
nowe páócienne áączenia tablic, poza tym stan dobry. Unikat.

492. Pana Prawdzieckiego z Wymysáowa dziwne podróĪe i przygody na lądzie i na
morzu przez niego samego w wesoáem gronie przyjacióá opowiedziane, a przez
jednego z tychĪe skreĞlone. Wrocáaw b.r. [1847]. Nakáadem Zygmunta Schlettera,
s. XII, 152, tabl. ilustr. 8, 16,5 cm, opr. ppá.
400,Wzorowane na przygodach barona Münchhausena, wyimaginowane, humorystyczne opowieĞci z polowaĔ (m.in.: Pan Prawdziecki ubija stĊplem kuropatwy; Pan Prawdziecki áowi sadáem dzikie kaczki;
Pan Prawdziecki chwyta odyĔca i go do domu wiedzie) i podróĪy (m.in.: Wielki Suátan oprowadza go
po swoim haremie i pozwala mu wybieraü, cokolwiek mu do Īyczenia przypadnie). Polska adaptacja
opracowana na podstawie wersji Gottfrieda Augusta Bürgera (1747-1794), pisarza niemieckiego. Pieczątki lwowskiej wypoĪyczalni ksiąĪek Stanisáawa Köhlera. Przetarcia oprawy, czĊĞü kart z ubytkami
(w wiĊkszoĞci uzupeánionymi), miejscami z niewielką szkodą dla tekstu, zabrudzenia i zaĪóácenia,
Ğlady pióra i oáówka. Rzadkie.

493. Pinon-Gacka Aniela. Dwie ojczyzny. Biblioteka máodego pokolenia. Warszawa
1930. Nakáadem „Drukarni Wzorowej”, s. 131, [1], 22,5 cm, opr. wyd. ppá. z ilustracją na licu.
60,Wydanie 1. PowieĞü dla máodzieĪy osadzona w realiach I wojny Ğwiatowej, ukazująca mĊstwo oddziaáu BajoĔczyków – polskich ochotników walczących przeciwko Niemcom na froncie zachodnim oraz
historyczne związki polsko-francuskie na przykáadzie losów hr. Podhoreckiego. Oprawa wg projektu
Tadeusza Gronowskiego (1894-1990), wybitnego gra¿ka, twórcy nowoczesnego polskiego plakatu.
Niewielkie zabrudzenia oprawy, nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
Lit.: Bibliogra¿a literatury dla dzieci i máodzieĪy, poz. 5983
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495. Páomyk. Kompletny rocznik 1928/9.

496. Okáadka proj. J. M. Szancera. 1936.

494. Páomyk. Pismo dla dzieci i máodzieĪy pod redakcją Heleny Radwanowej. Rok
szkolny 1924/5. Wydawnictwa rok dziewiąty. Nr 1-43 (3 wrzeĞnia 1924-24 czerwca 1925). Warszawa 1924-1925. Nakáadem Polskiego Nauczycielstwa Szkóá
Powszechnych, s. VII, [2], 563, [1], liczne ilustr. w tekĞcie, 23,5 cm, opr. z epoki
pá. lniane z táocz. napisami na grzbiecie i barwną krajką na licu.
360,Kompletny rocznik ilustrowanego tygodnika dla dzieci i máodzieĪy, zaáoĪonego w 1917 r. przez JaninĊ PoraziĔską. Na áamach tygodnika publikowano artykuáy tematyczne, beletrystykĊ, wiersze, utwory
sceniczne, robótki, historyjki w obrazkach. WĞród autorów m.in.: Ewa Szelburg-Zarembina, Maria
Dąbrowska, Maria Kownacka, Jadwiga PoraziĔska. Stan dobry (patrz poz. nastĊpna).

495. Páomyk. Tygodnik Ilustrowany dla dzieci i máodzieĪy pod redakcją Heleny Radwanowej. Rok szkolny 1928/9. Wydawnictwa rok trzynasty. Nr 1-42 (5 wrzeĞnia
1928-19 czerwca 1929). Warszawa 1928-1929. Nakáadem Związku Polskiego
Nauczycielstwa Szkóá Powszechnych, s. XI, [1], [4], 514; XII, [515]-1002, liczne
ilustr. w tekĞcie, 23,5 cm, opr. jednolita z epoki w 2 wol., pá. lniane z táocz. napisami
na grzbiecie i barwną krajką na licu, zach. oká. brosz.
480,Kompletny rocznik (w dwóch woluminach) ilustrowanego tygodnika dla dzieci i máodzieĪy, zaáoĪonego w 1917 r. przez JaninĊ PoraziĔską. Na áamach tygodnika publikowano artykuáy tematyczne,
beletrystykĊ, wiersze, utwory sceniczne, robótki, historyjki w obrazkach. WĞród autorów m.in.: Helena
Radwanowa, Ewa Szelburg-Zarembina, Maria Dąbrowska, Maria Kownacka, Jadwiga PoraziĔska.
W tomie zachowano okáadki broszurowe wszystkich zeszytów (zaprojektowane m.in. przez: Tadeusza
Gronowskiego, Ferdynanda Ruszczyca, AnnĊ GramatykĊ-Ostrowską, Stefana Norblina, Stanisáawa
BobiĔskiego, Edmunda Bartáomiejczyka). Stan dobry. Rzadkie z kompletem zachowanych okáadek.

496. Saryusz-Stokowska Marzenna. Coraz prĊdzej. Warszawa 1936. Wydawnictwo
M. Arcta, s. 80, [3], tabl. il. 8, 20,5 cm, opr. wyd. karton.
70,-
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Popularno-naukowa ksiąĪka dla máodzieĪy o historii Ğrodków transportu: „ĝwiat Īyje pod znakiem
prĊdkoĞci”, napisana przez MarzennĊ Saryusz-Stokowską (1901-1944), autorkĊ licznych poradników
i ksiąĪek popularno-naukowych. Na tablicach zdjĊcia z dziedziny lotnictwa, Īeglugi, motoryzacji i kolei.
Okáadka projektu Jana Marcina Szancera (1902-1973), wybitnego ilustratora – jedna z pierwszych
w jego dorobku. Obca dedykacja, poza tym stan bardzo dobry. àadny egzemplarz.

497. Stevenson Robert Louis. Dziecko sprzedane albo pamiĊtnik przygód Dawida
Balfoura w r.p. 1751. T. 1-2 (w 2 wol.). Z angielskiego przeáoĪyá Stefan Piekarski.
Warszawa b.r. [1927]. Bibljoteka Domu Polskiego, s. 128, 144, 17 cm, opr. z epoki
ppá. z tyt. na grzbiecie.
60,Wydanie 1 w táumaczeniu Stefana Piekarskiego. PowieĞü przygodowa Roberta Louisa Stevensona
(1850-1894), szkockiego pisarza, poety, eseisty i podróĪnika, znana równieĪ p.t. Porwany za máodu
(w innym táumaczeniu, Józefa Birkenmajera, ukazaáa siĊ równolegle, w tym samym roku w Poznaniu).
„PowieĞü, prócz wszystkich cech genialnego pióra, posiada i tĊ, Īe za táo ma owe historyczne walki
miĊdzy Biaáą i Czerwoną RóĪą” (wydawca). Niewielkie zabrudzenia opr., poza tym stan dobry. Bibliogra¿a literatury dla dzieci i máodzieĪy 1918-1939 nie notuje tego wydania. Rzadkie.

226

TATRY. ZAKOPANE

TATRY. ZAKOPANE
ZE ZBIORÓW ELĩBIETY I ANDRZEJA PETRYKOWSKICH

KSIĄĩKI
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 badaĔ nad Àorą Tatr to
najdokáadniejszy katalog roĞlin wystĊpujących w polskich Karpatach, ze szczegóáowym opisem
i obszernym indeksem. KsiąĪka ta miaáa byü najwiĊkszym dzieáem autora, jednak do 1867 roku udaáo
mu siĊ opublikowaü kilkadziesiąt arkuszy, a czĊĞü rĊkopisu zostaáa skradziona. Autor z powodu choroby
do pracy powróciá dopiero w 1888 roku. Na podstawie jego notatek udaáo siĊ w 1890 roku dokoĔczyü
pozycjĊ Franciszkowi BáoĔskiemu (1867-1910), botanikowi i lekarzowi, badaczowi Àory Puszczy Biaáowieskiej, Mazowsza i Gór ĝwiĊtokrzyskich. Egzemplarz nieprzyciĊty. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Zabrudzenia i ubytki opr., miejscami zaĪóácenia papieru. Stan ogólny dobry.

499. Biblioteka Warszawska. Pismo poĞwiĊcone naukom, sztukom i przemysáowi. Rok
1844. T. 3. Warszawa 1844. W Drukarni pod ¿r. Juliana Kaczanowskiego, s. [4],
720, [10], 21,5 cm, opr. z epoki pásk.
300,Rocznik jedynego do 1876 r. popularnego pisma naukowego na ziemiach polskich, ukazującego
siĊ w latach 1841-1914, cenionego za wysoki poziom. W treĞci m.in. artykuáy Ludwika Zejsznera
(1805-1871), jednego z czoáowych badaczy Tatr: O skamieniaáoĞciach; Rzut oka na Podhalan;
WiadomoĞü o formacjach rozpostartych nad jeziorem Bajkalskim; Kopalnie bursztynu w Królestwie
Polskim; Karta geologiczna Tatrów – szczegóáowy opis wydanej w Berlinie mapy geologicznej Tatr
(opr. przez L. Zejsznera, dáugo uznawanej za najlepszą). Wspóáczesne wpisy wáasnoĞciowe. Otarcia
opr., stan dobry.

500. Chmielowski Janusz. Przewodnik po Tatrach. Cz. 1-4 (w 2 wol.). Lwów 19071910. Nakáad i wáasnoĞü KsiĊgarni Polskiej Bernarda Poáonieckiego, s. [4], III, [1],
166, mapa 1 (rozká.); [4], X, [2], 205, ilustr. w tekĞcie 8; XIV, [2], 186, [2], ilustr.
w tekĞcie 17; X, 74, ilustr. w tekĞcie 6, 15 cm, opr. pá.
480,Wydanie 1. Sáynny przewodnik tatrzaĔski opracowany przez Janusza Chmielowskiego (1878-1968),
jednego z najwybitniejszych taterników polskich, alpinistĊ, wspóátwórcĊ pierwszej organizacji taterniczej.
Autor zacząá uprawiaü taternictwo juĪ jako 14-latek. Byá pierwszym zdobywcą wielu szczytów i turni
tatrzaĔskich, wytyczyá liczne nowe drogi w Tatrach, zajmowaá siĊ szkoleniem przewodników, uznawany byá za najlepszego znawcĊ Tatr i dziedzica tytuáu Króla Tatr po Tytusie ChaáubiĔskim. Oferowany
„Przewodnik po Tatrach” stanowi najwybitniejsze osiągniĊcie autora. „Byá to pierwszy w tatrzaĔskiej
literaturze przewodnik dla taterników, a nie tylko dla zwykáych turystów [...] przewodnik Chmielowskiego byá pozycją przeáomową w tatrzaĔskiej literaturze przewodnikowej i odegraá wielką rolĊ nie
tylko w rozwoju taternictwa, ale równieĪ i w poznawaniu topogra¿i Tatr, w ustalaniu ich nazewnictwa
i terminologii topogra¿cznej. PodkreĞliü naleĪy, Īe pierwsze przewodniki taternickie w innych jĊzykach
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498. Flora Tatr, Pienin. 1890.
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500. J. Chmielowski. Przewodnik. 1907-1910. Wyd. 1.

pojawiáy siĊ póĨniej” (Wielka Encyklopedia TatrzaĔska). Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Cz. 2, 3
i 4 oprawione w jeden wol. Brak 2 map rozká. (do cz. 2 i 3). Drobne otarcia i zabrudzenie opr. wol. 2;
bloki nieco poluzowane. Stan ogólny dobry.

501. Czoáowski Aleksander. Sprawa sporu granicznego przy Morskiem Oku. Wywód
historyczno-prawny z piĊcioma kartami. Lwów 1894. Nakáadem Wydziaáu Krajowego, s. [4], 73, [1], tabl. ilustr. 1, map 4 (rozká., w tym 1 chromolitogra¿a), 26 cm,
opr. ppá.
180,Praca Aleksandra Czoáowskiego (1865-1944), historyka wojskowoĞci, antykwariusza, archiwisty, dyrektora Archiwum Miejskiego we Lwowie. Dotyczy polsko-wĊgierskiego sporu o Morskie Oko i jego okolice,
który miaá miejsce pod koniec XIX w. Morskie Oko początkowo naleĪaáo do króla polskiego. W 1824 r.
wáaĞcicielem dóbr zakopiaĔskich, nabytych od wáadz austriackich, staá siĊ Emanuel Homolacs, a po nim
Wáadysáaw Zamoyski. Spór pomiĊdzy WĊgrami a Galicją ostatecznie zakoĔczyá wyrok sądu w 1902 r.
Ostatnia mapa w kserokopii. Przebarwienia oprawy i karty tytuáowej. Stan dobry. Rzadkie.

502. Dyakowski Bohdan. W góry, w góry, miáy bracie! Opowiadanie na tle wakacyi
uczniowskich w Tatrach z szeĞcioma kartonami i licznymi rycinami w tekĞcie.
Warszawa b.r. [1912]. M. Arct, s. 234, [3], tabl. ilustr. 6, fot. i ilustr. 87, 22 cm, opr.
wyd. pá. z táocz., záoc. i naklejoną ilustracją na licu.
150,Przygody uczniów na wakacjach w Tatrach, podane w zbeletryzowanej formie, autorstwa Bohdana
Dyakowskiego (1864-1940), biologa, zasáuĪonego dla propagowania ochrony przyrody polskiej, sekretarza Muzeum TatrzaĔskiego w Zakopanem. Opowiadania zawierają opisy wĊdrówek po górskich
szlakach, ilustrowane reprodukcjami fotogra¿i tatrzaĔskich krajobrazów. Na przedniej wyklejce nalepka:
„K. Wojnar KsiĊgarnia i skáad nut Kraków”. Niewielkie przetarcia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

503. Eljasz-Radzikowski Stanisáaw. Powstanie chochoáowskie w roku 1846. Lwów
1904. Polskie Towarzystwo Nakáadowe, s. 132, tabl. ilustr. 7, 20,5 cm, opr. ppá.
z táocz. i záoc., zach. oká. wyd. brosz.
180,-

228

TATRY. ZAKOPANE

501. A. Czoáowski. Spór graniczny przy Morskim Oku. 1894.

502. W góry, w góry, miáy bracie! 1912.

Praca oparta na pamiĊtnikach Jana Kantego Andrusikiewicza (1815-1850), nauczyciela, dowódcy powstania w Chochoáowie w 1846 r., ukazująca patriotyczne postawy górali i ksiĊĪy walczących o wolnoĞü
Polski i zniesienie paĔszczyzny. Napisana przez Stanisáawa Eljasza-Radzikowskiego (1869-1935),
lekarza, malarza, wielkiego miáoĞnika Tatr, syna Walerego. Niewielkie przetarcia oprawy. Stan dobry.

– Przewodniki W. Eljasza-Radzikowskiego –
504. Eljasz-Radzikowski Walery. Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic
pisaá i ilustrowaá […] PoznaĔ 1870. Nakáadem J. K. ĩupaĔskiego, s. IV, 264,
ilustracje w tekĞcie (drzeworyty), mapa Tatr (litogra¿a rozká., 45,5 x 56 cm),
19 cm, opr. wspóácz., ppá.
900,Pierwsze wydanie sáynnego, wielokrotnie wznawianego, przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (1840-1905), malarza, wybitnego dziaáacza Polskiego Towarzystwa TatrzaĔskiego i popularyzatora
Zakopanego i góralszczyzny. Dzieáo naleĪy do najbardziej znanych polskich bedekerów tatrzaĔskich
XIX w. Edycja skoncentrowana niemal w caáoĞci na opisie galicyjskiej strony Tatr, wycieczek w Pieniny
i do Szczawnicy. Rycina z mapą i panoramą Tatr wedáug rysunku autora z natury litografowana przez
JĊdrzeja Brydaka (1837-1876), znanego krakowskiego malarza i gra¿ka. Zabrudzenia, przebarwienia,
drobne naddarcie krawĊdzi mapy, poza tym stan dobry. Patrz poz. nastĊpne.

505. Eljasz-Radzikowski Walery. Nowy illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin [...]
(z 22 illustracyami). Kraków 1881. W Drukarni „Czasu” pod zarządem Józefa
àakociĔskiego, s. VIII, 319, tabl. ilustr. 13 (drzeworyty i cynkogra¿e, w tym
rozká.), ilustr. w tekĞcie (drzeworyty i cynkogra¿e), 15 cm, opr. wyd., pá.
500,Druga edycja sáynnego, wielokrotnie wznawianego, przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego
(patrz poz. poprzednia i nastĊpne). Wydanie znacznie poszerzone, zawierające wiadomoĞci dotyczące wĊgierskiej (sáowackiej) strony pasma, przede wszystkim Tatr Wysokich. Na tablicach m.in. 4
rozkáadane panoramy Tatr (z Gubaáówki, z KrzyĪnego, z Gáodówki i ze Szczyrby). Oprawa wyd.
Franciszka Malika, krakowskiego introligatora (sygnowana): czerwone pá. z táocz i záoc. Wpis wáasnoĞciowy i marginalia rĊką z epoki. Blok poluzowany, zabrudzenia i zaplamienia opr., przebarwienia
pap., poza tym stan dobry.
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504. W. Eljasz-Radzikowski. Wydanie 1 sáynnego
przewodnika. 1870.

506. W. Eljasz-Radzikowski. Illustrowany
przewodnik do Tatr i Pienin. 1886.
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505. W. Eljasz-Radzikowski. Nowy illustrowany
przewodnik do Tatr i Pienin. 1881.

507. W. Eljasz-Radzikowski. Illustrowany
przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic. 1891.
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508. W. Eljasz-Radzikowski. Przewodnik.
Rzadkie wydanie. 1896.

509. W. Eljasz-Radzikowski. Przewodnik.
Wydanie ostatnie. 1900.

506. Eljasz-Radzikowski Walery. Illustrowany przewodnik do Tatr i Pienin [...] z 23 illustracyami, 2 planami i mapą Tatr. Wyd. 3. Kraków 1886. W Drukarni „Czasu”.
Nakáadem autora, s. VI, 360, tabl. ilustr. 7 (drzeworyty, w tym 1 rozká.), plany 2,
mapa (litogra¿a), 15,5 cm, opr. wyd., pá.
500,Trzecia edycja sáynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz poz. poprzednie i nastĊpne). Wydanie poszerzone i uaktualnione. Mapa topogra¿czna Tatr uwzglĊdniająca nazewnictwo
wedle badaĔ komisji Towarzystwa TatrzaĔskiego, powoáanej do ustalenia jednolitej toponomastyki.
Oprawa wyd. krakowskiego introligatora Franciszka Malika (sygnowana suchym táokiem): czerwone
pá. z táocz i záoc. 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 mapą Tatr. Wydanie czwarte przerobione i powiĊkszone. Kraków 1891. Nakáad autora. Druk. Wá. L. Anczyca i Sp., s. VIII, 436, 28,
plany 2 (cynkogra¿e), tabl. ryc. 9 (cynkogra¿e), ryc. w tekĞcie (cynkogra¿e),
mapa 1 (litogra¿a), 15,5 cm, opr. wyd., pá.
500,Czwarta edycja sáynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz poz. poprzednie i nastĊpne). Wydanie znacznie przerobione, poszerzone i uaktualnione (przede wszystkim o wiadomoĞci
o nowych szlakach, o bazie i infrastrukturze turystycznej). Oprawa wyd. krakowskiego introligatora
Franciszka Malika (sygnowana suchym táokiem): czerwone pá. z táocz i záoc. Zabrudzenia opr., blok
poluzowany, przebarwienia k., mapa w dwóch czĊĞciach, poza tym stan dobry.

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

TATRY. ZAKOPANE

510. S. GoszczyĔski. Dziennik. 1853.

231

513. A. Kling. ĩydzi pod Giewontem. 1933.

Piąta, przedostatnia edycja sáynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz poz.
poprzednie i nastĊpna). Wydanie uaktualnione (przede wszystkim o wiadomoĞci o nowych szlakach,
o bazie i infrastrukturze turystycznej) uznawane jest za najrzadsze (kolejne ukazaáo siĊ juĪ cztery
lata póĨniej). Opr. wyd.: czerwone pá. z táocz i záoc. Pá. 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 mapą Tatr. Wyd. szóste znacznie
zmienione i powiĊkszone. Kraków 1900. Nakáadem autora, s. XII, 395, XXXVIII,
ilustr. 68 (drzeworyty i fotogra¿e), plan Zakopanego oraz przeáomu Dunajca,
6 rozká. panoram Tatr, 15,5 cm, opr. wyd., pá.
500,Ostatnie, najobszerniejsze wydanie sáynnego przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego (patrz
poz. poprzednie). Obejmuje obszar Tatr Polskich i Sáowackich oraz Pienin. Praca powstaáa przy duĪym
udziale syna autora – Stanisáawa Eljasza-Radzikowskiego (1869-1935), który dostarczyá ojcu wiele
nowych opisów szlaków tatrzaĔskich oraz dodaá (pod wáasnym imieniem) obszerny artykuá naukowy
„O Tatrach w ogólnoĞci”. Okáadka, karta tyt. oraz ilustracje wg rysunków autora. Opr.: czerwone páótno
bogato táoczone i záocone, z tytulaturą i przedstawieniem kozicy. Stan bardzo dobry.

---------------------------------510. GoszczyĔski Seweryn. Dziennik podróĪy do Tatrów przez autora „Sobótki”. Petersburg 1853. Naká. B. M. Wolႇa, k. [1], s. IV, 294, k. [1], 19 cm,
opr. ppá.
600,Wydanie 1. Jedno z gáównych dzieá XIX-wiecznej polskiej literatury górskiej. „Dzieáo to stanowi jedno z podstawowych Ĩródeá poznania dawnej góralszczyzny podhalaĔskiej i zyskaáo autorowi
przydomek „ojca etnogra¿i Podhala”. Jest dokumentem momentu zwrotnego, od którego rozpocząá
siĊ rozkwit literatury tatrzaĔskiej i szczególna rola Tatr w kulturze polskiej” (Wielka Encyklopedia
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TatrzaĔska). KsiąĪka zawiera rozdziaáy: Tarnowskie; Droga do Nowego Targu; Tatry i Podhale (tu
m.in.: Ogólny pogląd na Tatry; Wycieczka do Zakopanego i KoĞcieliska; Metrologia góralów; ĝwiat
duchowy Podhalan; Pasterstwo w Tatrach); Wyprawa w gáąb Tatrów (tu m.in.: Widok z Czorsztyna;
Mgáa poranna w górach; Zbójnicy w górach; Dolina Zakopane). Nieaktualne pieczątki i wpisy wáasnoĞciowe. Przetarcia oprawy, liczne rdzawe plamki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

511. [GoszczyĔski Seweryn]. Powszechny PamiĊtnik Nauk i UmiejĊtnoĞci. Red.
L. Zienkowicz, S. GoszczyĔski. Tom 1. Kraków 1835. Gáoskami Stanisáawa Gieszkowskiego, s. 522, 19 cm, opr. pá.
300,Zawiera dwa najwczeĞniejsze, wydane anonimowo artykuáy Seweryna GoszczyĔskiego o Tatrach: „PodróĪ do Tatrów” (s. 51-71) i „Opis doliny KoĞcieliska” (s. 264-274), wáączone póĨniej
z niewielkimi zmianami do „Dziennika podróĪy do Tatrów” (patrz poz. poprzednia). Teksty te są jednymi z najwczeĞniejszych prac o Tatrach i Podhalu, ob¿tującymi w cenne opisy etnogra¿czne i krajoznawcze, skreĞlone piĊknym, literackim jĊzykiem. Autor odbyá kilka wycieczek w Tatry w 1832 r., podczas
pobytu w dworku Leona Tetmajera w àopusznej, gdzie ukrywaá siĊ pod przybranym nazwiskiem po
wydaniu na niego w Warszawie wyroku Ğmierci za udziaá w powstaniu listopadowym. „GoszczyĔski
staá siĊ dla literatury polskiej odkrywcą Tatr i jako pierwszy zaczyna dáugi korowód naszych pisarzy
[...] interesujących siĊ Tatrami i ich bogatą tematyką”. (J. SzaÀarski, Poznanie Tatr, Warszawa 1972,
s. 499). Nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe. Przebarwienia oprawy, zaĪóácenia papieru. Rzadkie.

512. Gotkiewicz Marian. Polskie osadnictwo Czadeckiego i Orawy. Katowice 1939.
Instytut ĝląski („Polski ĝląsk”, 45), s. 62, [4], mapa rozká.1, mapki 3, 24,5 cm, opr.
wspóácz., pásk, zach. oká. brosz.
150,Dedykacja autora dla prof. Józefa SzaÀarskiego (1908-1989), geografa, profesora UJ, WyĪszej Szkoáy
Ekonomicznej i Uniwersytetu ĝląskiego w Katowicach. Praca naukowa dokumentująca Ğlady polskoĞci w Czadeckim, Spiszu i na Orawie. Napisana przez Mariana Gotkiewicza (1901-1972), miáoĞnika
i popularyzatora Spiszu i Orawy. Papier kredowy. Niewielkie ubytki okáadek, uzupeánione papierem.
Stan dobry.

513. Kling Teo¿l. ĩydzi pod Giewontem. Zakopane 1933. Nakáadem Koáa Stronnictwa
Narodowego, s. 15, [1], 23 cm, opr. wyd. brosz.
120,Broszura Teo¿la Klinga (1882-1953), ukazująca osiedlanie siĊ ludnoĞci Īydowskiej w Zakopanem jako
zagroĪenie dla polskoĞci i przedstawiająca je jako element szerszego procesu odchodzenia regionu
od „prawdziwej natury gór i wzniosáej epoki Sabaáy i Witkiewicza”. Naddarcia oká. wzdáuĪ 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 (rozká.), 17 cm, opr. wyd. pá. z táocz.
i záoc.
400,Wydanie 2. NajwaĪniejsze dzieáo w dorobku Karla Kolbenheyera (1841-1901), pochodzącego z Cieszyna wybitnego badacza i znawcy Tatr, twórcy licznych map tatrzaĔskich. Oferowana praca, wydana
po raz pierwszy w 1876 r., doczekaáa siĊ 10 edycji i staáa siĊ jednym z podstawowych przewodników
tatrzaĔskich (w typie zbliĪonym do polskiego przewodnika W. Eljasza-Radzikowskiego), w znaczący
sposób przyczyniając siĊ do popularyzacji turystyki tatrzaĔskiej. Omówione zostaáy wycieczki po obu
stronach Tatr (wĊgierskiej i galicyjskiej), m.in.: na àomnicĊ, do Doliny PiĊciu Stawów Spiskich,
na KrywaĔ, do Doliny KoĞcieliskiej, na Czerwone Wierchy, Giewont i do Morskiego Oka. Mapa
z oznaczeniami dwujĊzycznymi po wĊgiersku i niemiecku. Drobne zabrudzenia i otarcia, poza tym
stan bardzo dobry.

515. KoĞcielski Józef. Co mi Tatry daáy? Preludya. Sonety. Kraków 1905. Drukarnia Uniwersytetu JagielloĔskiego, s. 98, tabl. ilustr. 2, 22,5 cm, opr. wyd.
brosz.
600,-
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515. Oká. proj. L. Wyczóákowskiego. 1905.
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516. E. Kováts. Sposób zakopiaĔski. 1899.

Tom poetycki o tematyce tatrzaĔskiej Józefa KoĞcielskiego (1845-1911), poety, dramaturga, ziemianina,
wielkopolskiego dziaáacza politycznego i mecenasa sztuki. Dedykowany Janowi Kasprowiczowi i Wáadysáawowi Reymontowi. Autorem projektu okáadki i ilustracji byá Leon Wyczóákowski (1852-1936),
malarz, gra¿k, pedagog, niezwykle zasáuĪony dla rozwoju polskiej gra¿ki. Ozdoby i ukáad ksiąĪki
Jana Bukowskiego (1873-1943), malarza, gra¿ka, czáonka zaáoĪyciela Towarzystwa Polska Sztuka
Stosowana. Egzemplarz nieobciĊty. Stan dobry.

516. Kováts Edgar. Sposób zakopiaĔski. Manière de Zakopane. Die Art Zakopane.
Wien (WiedeĔ) b.r. [1899]. Verlag von Anton Schroll & Co, s. [8], tabl. ilustr. 24,
40 cm, opr. wyd. pá. ze záoc. i táocz.
600,Praca opublikowana przez Edgara Kovátsa (1849-1912), architekta, malarza, profesora Politechniki
Lwowskiej, dyrektora Szkoáy Przemysáu Drzewnego w Zakopanem i twórcy tzw. „sposobu zakopiaĔskiego”, bĊdącego swoistą alternatywą dla rozwijanego przez Stanisáawa Witkiewicza „stylu
zakopiaĔskiego”. W 1900 r. Kováts zaprojektowaá na WystawĊ Powszechną w ParyĪu pawilon w oparciu
o wáasne formy zakopiaĔskie, za co otrzymaá záoty medal. Publikacja „Sposobu” wywoáaáa ostrą polemikĊ w prasie lwowskiej i krakowskiej na przeáomie wieków. Tablice przedstawiają wzory snycerstwa,
naczynia, sztuüce, rzeĨby, meble, motywy dekoracyjne i architektoniczne. Oprawa wydawnicza: páótno
ciemnozielone, na licu i wzdáuĪ grzbietu záocona tytulatura. Uszkodzenia oprawy, drobne zabrudzenia,
karta nr XIX podklejona, poza tym stan dobry. Rzadkie.

517. [Kowalewski Mieczysáaw]. Zakopane i Tatry. Kalendarzyk tatrzaĔski. Kraków
1902. Naká. i druk W. L. Anczyca, s. XI, 222, plan 1, mapa 1, 15 cm, opr. wyd. pá.
ze záoc. na grzbiecie i licu, brzegi k. barwione.
200,Drugi z piĊciu „Kalendarzyków tatrzaĔskich” – przewodników wydawanych anonimowo i co rok uaktualnianych przez prof. Mieczysáawa Kowalewskiego (1857-1919), prezentujących wysoki poziom
merytoryczny i zawierających wiele cennych informacji. W czĊĞci pierwszej „Krótki przewodnik po
Zakopanem i niektórych innych miejscowoĞciach podtatrzaĔskich”, w drugiej „Krótki przewodnik po Tatrach”. W 1913 r. Roman Kordys pisaá o „Kalendarzyku”: „Pod tym skromnym tytuáem, a nawet bez
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517. Zakopane i Tatry. Kalendarzyk. 1902.

519. W. KulczyĔski. Wykaz pająków. 1881.

podpisu autora kryáo siĊ wydawnictwo jak na swoje czasy znakomite, którego niepospolitą wartoĞü
pora jest obecnie doceniü i uznaü” („Taternik”. R. 5, 1911, s. 57). Szkic planu Zakopanego oraz szkic
Ğrodkowej czĊĞci póánocnej strony Tatr. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

518. [Kowalewski Mieczysáaw]. Zakopane i Tatry. Praktyczny przewodnik tatrzaĔski. II.
(Kalendarzyk tatrzaĔski). Kraków 1905. Naká. i druk W. L. Anczyca, s. 225, plan 1,
mapa 1, 15 cm, opr. wyd. pá.
200,Kontynuacja serii wydawnictwa „Kalendarzyków tatrzaĔskich” (zob. poz. poprzednia) – przewodników
wydawanych przez prof. Mieczysáawa Kowalewskiego (1857-1919). W czĊĞci pierwszej „Krótki przewodnik po Zakopanem i niektórych innych miejscowoĞciach podtatrzaĔskich”, w drugiej „Krótki
przewodnik po Tatrach”. Plan Zakopanego oraz szkic Ğrodkowej czĊĞci póánocnej strony Tatr. Drobne
defekty i otarcia opr., blok poluzowany, naddarcie mapy, poza tym stan dobry. Rzadkie.

519. KulczyĔski Wáadysáaw. Wykaz pająków z Tatr, Babiej góry i Karpat szlązkich
z uwzglĊdnieniem pionowego rozsiedlenia pająków Īyjących w Galicji zachodniej.
Kraków 1881. Druk. U. J., s. 75, 22 cm, opr. karton z epoki.
180,Praca autorstwa Wáadysáawa KulczyĔskiego (1854-1919), Ğwiatowej sáawy arachnologa, profesora UJ,
a takĪe zasáuĪonego taternika i aktywnego dziaáacza Towarzystwa TatrzaĔskiego (jego zasáugą jest
powstanie wielu schronisk tatrzaĔskich). Katalog pająków spotykanych w Karpatach, z podaniem miejsc
ich wystĊpowania. Nieaktualna pieczątka. Przetarcia oprawy, grzbiet zaklejony papierem, niewielkie
zaĪóácenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

520. Kunzek Henryk. CzyĪby tryumf nonsensu?! Rzecz w sprawie kolejki na ĝwinnicĊ.
Kraków 1913. Wydawnictwo Sekcyi Ochrony Tatr Towarz. TatrzaĔskiego, s. 30,
28 cm, opr. wyd. brosz.
150,-
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522. Z. Maáachowski. Wspomnienia. 1882.
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523. W. Matlakowski. Budownictwo ludowe. 1892.

Broszura krytykująca pomysá budowy kolejki zĊbatej na ĝwinicĊ, napisana przez Henryka Kunzeka (1871-1928), malarza i rzeĨbiarza, czáonka Towarzystwa TatrzaĔskiego, propagatora idei ochrony
przyrody Tatr. Projekt drogi Īelaznej na ĝwinicĊ przedstawiá w 1902 r. inĪ. W. DzieĞlewski, a pomysá
pozostawaá Īywy do wybuchu I wojny Ğwiatowej, mimo olbrzymiego sprzeciwu spoáecznego. W oferowanej broszurze uwagĊ zwraca sugestia autora, by w przypadku uznania kolejki zĊbatej za nieodzowny element rozwoju regionu, poprowadziü ją na GubaáówkĊ. Pieczątki sekcji warszawskiej
P.T.T. PodkreĞlenia oáówkiem w tekĞcie. Stan dobry.

521. Malczewski Rafaá. Tatry i Podhale. PoznaĔ b.r. [1935]. Wydawnictwo Polskie
R. Wegner, s. 206, [10], 2 mapki, liczne ilustr. w tekĞcie, 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 Rafaáa Malczewskiego (1892-1965), malarza, pisarza i taternika, wielkiego popularyzatora Tatr. Seria „Cuda Polski” opracowana przez wybitnych autorów, w starannej szacie gra¿cznej,
z wielką iloĞcią znakomitych ilustracji uchodzi za najbardziej lubianą seriĊ ksiąĪek krajoznawczych
dwudziestolecia miĊdzywojennego. Z zachowaną obwolutą kolorową wg obrazu autora ksiąĪki. Egzemplarz nieprzyciĊty. Nieaktualny wpis wáasnoĞciowy. Niewielkie przetarcia obwoluty, poza tym stan
bardzo dobry.

522. Maáachowski Zygmunt [Prawdomowski Bronisáaw (pseud.)]. Wspomnienia z Tatr.
Lwów 1882. Nakáadem i czcionkami J. DobrzaĔskiego i K. Gremana, s. [2], 101,
[3], 17 cm, opr. póĨniejsza, ppá, zach. oká. brosz.
90,Tomik poezji bĊdący jednym z ostatnich, jeĞli nie ostatnim, zbiorem liryk tatrzaĔskich utrzymanych
w duchu romantyzmu. Autorem byá Zygmunt Maáachowski (zm. 1915), poeta tworzący pod pseudonimem Bronisáaw Prawdomowski, w swych utworach wyraĪający gáĊboką niechĊü do twórców nurtu
pozytywizmu i gáoszonych przez nich ideaáów. Nieaktualne pieczątki biblioteczne. Drobne otarcia opr.,
k. tyt. podklejana, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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524. W. Matlakowski. Wspomnienia. 1901.

525. S. MierczyĔski. Muzyka Podhala. 1930.

523. Matlakowski Wáadysáaw. Budownictwo ludowe na Podhalu. Z 23 tablicami
litogra¿cznemi i 25 rysunkami w tekĞcie. Kraków 1892. Nakáadem Akademii
UmiejĊtnoĞci, s. [2], II, 3-93, [3], ilustr. w tekĞcie 25, 28,5 cm, opr. wyd. ppá.; oraz:
Tablice do dzieáa W. Matlakowskiego. Budownictwo ludowe na Podhalu. Kraków
b.r. [1892]. Wydawnictwo Akademii UmiejĊtnoĞci, k. XXIII, tabl. il. XXIII (fotolitogra¿e), 40 cm, opr. wyd. teka ppá.
800,Monogra¿a autorstwa Wáadysáawa Matlakowskiego (1850-1895), lekarza (ordynatora oddziaáu chirurgicznego w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie, autora ponad 100 publikacji z zakresu medycyny,
propagatora aseptyki), etnografa, miáoĞnika Podhala, naleĪącego do grona najwybitniejszych postaci
naukowo-artystycznego Ğrodowiska Zakopanego. Pionierskie i do dziĞ bezcenne dzieáo dotyczące
architektury ludowej na Podhalu, zawierające ogrom informacji o tradycyjnym budownictwie zakopiaĔskim. W tekĞcie 25 ilustracji, na koĔcu sáownik wyjaĞniający trudniejsze terminy i zwroty (dla
zachowania tradycyjnych nazw; jak pisze autor we wstĊpie: „DziĞ juĪ z máodszym pokoleniem nie
ma co mówiü, tak dalece szkoáy i zetkniĊcie z przybyszami okaleczyáy i zmatowaáy ich jĊzyk”). Na
tablicach doáączonych w oddzielnej tece ukazano kilkaset szczegóáowych rysunków architektonicznych
dokumentujących tradycyjną architekturĊ drewnianą Podhala (plany i widoki chaáup oraz caáych
obejĞü, detale, ozdobniki, snycerka). Rysunki architektoniczne szczegóáowo opisane (z podaniem
nazwiska wáaĞciciela chaáupy oraz miejscowoĞci, np. „Odrzwia z domku JĊdrzeja Tatara z pod Gubaáówki”, „StaroĪytna, jak powiadają, najstarsza szopa w Zakopanem, Michaáa Walczaka”). Fotolitogra¿e
M. Zadrazila, odbite w litogra¿i M. Salba w Krakowie, wedáug rysunków samego Matlakowskiego oraz
Konstantego Wojciechowskiego. Zabrudzenia oprawy czĊĞci tekstowej, wewnątrz stan dobry. Uszkodzenia i zabrudzenia teki z tablicami, przedarcia krawĊdzi kart (czĊĞciowo podklejone), zabrudzenia
(miejscami intensywniejsze), po konserwacji.

524. Matlakowski Wáadysáaw. Wspomnienia z Zakopanego. Warszawa 1901.
Skáad gáówny w KsiĊgarni 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 Wáadysáawa Matlakowskiego (1850-1895), lekarza, etnografa, badacza podhalaĔskiego
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budownictwa i sztuki ludowej (patrz poz. poprzednia). Nastrojowe, peáne zachwytu opisy przyrody,
ukazujące piĊkno górskich krajobrazów. Egzemplarz nieprzyciĊty. Zabrudzenia i zagniecenia okáadek,
ubytki grzbietu, zaĪóácenia papieru, poza tym stan dobry. Rzadkie.

525. MierczyĔski Stanisáaw. Muzyka Podhala. Ilustrowaáa Zo¿a StryjeĔska. WstĊp
napisaá Karol Szymanowski. Ukáad ksiąĪki zaprojektowaá Jerzy Warchaáowski we
wspóápracy z Edwardem Manteuႉem. Lwów – Warszawa 1930. KsiąĪnica-Atlas,
s. XXII, [2], 71, [2], tabl. ilustr. kolor. 9, ozdobniki w tekĞcie, nuty, 36 cm, opr.
wyd. karton.
400,Wydanie biblio¿lskie, egz. nr 909. Praca wybitnego znawcy muzyki podhalaĔskiej, etnografa, kompozytora i taternika Stanisáawa MierczyĔskiego (1894-1952). Zbiór spisanych przez autora nut 101
melodii podhalaĔskich, ozdobiony 9 kolorowymi ilustracjami, ozdobnikami w tekĞcie i na okáadce
autorstwa czoáowej przedstawicielki polskiego art déco Zo¿i StryjeĔskiej (1891-1976). Efektowny ukáad typogra¿czny, tytuá i wstĊp równieĪ w jĊzyku francuskim. Uszkodzenia oprawy (przedarcie
podklejone), poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: Zo¿a StryjeĔska, katalog wystawy MN Kraków, 2008, s. 373, poz. VI.I.I.29 (ilustr.)

526. Nowicki Maksymilian. O Ğwistaku (Arctomys marmota, Alpenmurmelthier).
Kraków 1865. Nakáadem Kazimierza hr. Wodzickiego. W Drukarni C. K. Uniwersytetu JagielloĔskiego, s. 69, tabl. ryc. 1 (litogra¿a barwna), 24,5 cm,
opr. pap.
900,Praca poĞwiĊcona Ğwistakowi tatrzaĔskiemu, wskazująca na unikatowoĞü tego zwierzĊcia na ziemiach
polskich i koniecznoĞü jego ochrony ze wzglĊdu na trzebiące populacjĊ polowania. Artykuá Maksymiliana Siáa-Nowickiego (1826-1890), profesora Uniwersytetu JagielloĔskiego, badacza fauny i Àory
tatrzaĔskiej, pioniera ochrony przyrody w Polsce oraz wspóátwórcy Towarzystwa TatrzaĔskiego. Tekst
pierwotnie drukowany w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Litogra¿a z przedstawieniem Ğwistaków nad Morskim Okiem, sygnowana przez krakowskiego artystĊ Marcina Salba.
Egzemplarz nieobciĊty. Grzbiet po konserwacji, stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XXI)

– T. ChaáubiĔskiego prace o przyrodzie Tatr –
527. PamiĊtnik 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
pásk z epoki, t. 6 wspóácz. ppá.
460,T. 6 z biblioteki paáacowej Ostrowskich w Korczewie na Podlasiu (pieczątka). Dwa woluminy warszawskiego czasopisma naukowego publikującego materiaáy z dziedziny botaniki, zoologii, geologii,
meteorologii i antropologii. Zawierają teksty poĞwiĊcone Tatrom: Czarny Staw Gąsienicowy w Tatrach Polskich (E. Dziewulski); Rozbiory chemiczne piĊciu skaá tatrzaĔskich (B. Znatowicz); Grimmieae
tatrenses (T. ChaáubiĔski); Babka górska (Plantago montana) (K. àapczyĔski); Ennumeratio muscorum
frondosorum tatrensium, hucusque cognitorum (T. ChaáubiĔski – o mchach tatrzaĔskich). Teksty Tytusa
ChaáubiĔskiego, poĞwiĊcone mchom tatrzaĔskim, to dzieáa przeáomowe, bardzo waĪne dla rozwoju
tej dziedziny nauki. ChaáubiĔski studiowaá nauki botaniczne w Wilnie i Dorpacie. Po wieloletniej przerwie
powróciá do swoich badaĔ w latach 70. XIX w., po przeprowadzce do Zakopanego. Zgromadziá w terenie ogromne zbiory zielnikowe mchów (obecnie w Muzeum TatrzaĔskim), a jego dwie monogra¿e,
opublikowane w 1882 i 1886 r., zapewniáy mu trwaáe miejsce wĞród botaników. Opr.: t. 2 – brązowy
pásk; t. 6 – ppá. naturalne, na licach pap. marm., na przednim naklejona oryg. oká. brosz. Pieczątki
wáasnoĞciowe w t. 6, stan dobry.
Lit.: R. Ochyra, G. Cisáo, Mchy doktora ChaáubiĔskiego [w:] Tatry, zima 2021, nr 75, s. 108-111

528. Paryski Witold. Barwny Ğnieg 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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527. O przyrodzie Tatr. 1882-1886.

528. W. Paryski. Barwny Ğnieg w Tatrach. 1951.

Na okáadce odrĊczna dedykacja autora z 1952 r. dla prof. Józefa SzaÀarskiego. Wydano w nakáadzie 100 egzemplarzy. Tytuá i podsumowanie równieĪ w jĊzyku angielskim. Praca Witolda Paryskiego (1909-2000), jednego z najwiĊkszych znawców i miáoĞników Tatr, o glonach powodujących
zabarwienie Ğniegu. Józef SzaÀarski (1908-1989), geograf, autor licznych prac poĞwiĊconych górom,
m.in. „Poznania Tatr”. Przebarwienia okáadek, poza tym stan dobry.

529. Passendorfer Edward. Jak powstaáy Tatry. Wydanie V uzupeánione. Warszawa
1975. Wydawnictwa Geologiczne, s. 308, [1], tabl. ilustr. 4 (kolor.), ilustr. w tekĞcie,
20,5 cm, opr. wyd. brosz., obwoluta.
60,Z odrĊczną dedykacją autora. Ilustrowany zarys dziejów geologicznych Tatr autorstwa Edwarda
Passendorfera (1894-1984), geologa, paleontologa, specjalizującego siĊ w mezozoiku Tatr, czáonka
Towarzystwa TatrzaĔskiego, taternika. Nieaktualny wpis wáasnoĞciowy. Obwoluta z niewielkimi ubytkami
uzupeánionymi papierem, drobne zabrudzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry.

530. Pietruski Stanisáaw Konstanty. O niektórych rzadszych zwierzĊtach ssących.
Wspomnienia z lat ubiegáych. Lwów 1869. Nakáadem autora. Z drukarni K. Pillera, s. 58,
[1], tabl. ryc. 2 (litogra¿e), 19 cm, opr. wspóácz. pásk, zach. oká. brosz.
120,Na litografowanych tablicach przedstawienia Ğwistaków i kozic tatrzaĔskich na tle górskiego
pejzaĪu, sygnowane przez litografa krakowskiego Marcina Salba. Dwa odczyty o ssakach wygáoszone
przez Stanisáawa Konstantego Pietruskiego (1811-1874), zoologa, ornitologa, sadownika, badacza
fauny Karpat, zaáoĪyciela pierwszego ogrodu zoologicznego na ziemiach polskich (w swoim majątku
w Podhorcach). Stan bardzo dobry. Rzadkie.

531. Pol Wincenty. Rzut oka na póánocne stoki Karpat. Kraków 1851. Czcionkami Druk.
„Czasu”, s. 132, tabel 4 (rozká.), 21 cm, opr. pá.
400,-
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531. W. Pol. Póánocne stoki Karpat. 1851.

532. A. Rehman. Karpaty. 1895.

Zbiór wykáadów Wincentego Pola (1807-1872), poety, geografa, etnografa i podróĪnika, profesora UJ,
zasáuĪonego badacza Ğrodowiska naturalnego i kultury Karpat. Skáada siĊ z piĊciu czĊĞci: 1. Ksztaáty i powierzchnia kraju (szczegóáowe studium o Tatrach, Beskidach, górach Pokucia i Bukowiny);
2. Wodna sieü kraju (studium hydrologiczne Wisáy, Dniestru i rzek Bukowiny); 3. Natura kraju i jego
podziaá; 4. Przeprawy przez grzbiet póánocnych Karpat i goĞciĔce (studium geogra¿czno-historyczne);
5. Etnogra¿a póánocnych stoków Karpat (pionierska praca z dziedziny etnogra¿i, z nowatorską
próbą usystematyzowania i wyznaczenia granic etnicznych róĪnych grup górali polskich). Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Przebarwienia oprawy, na kartach zaplamienia i zaĪóácenia, poza
tym stan dobry. Rzadkie.

532. Rehman Antoni. Karpaty opisane pod wzglĊdem ¿zyczno-geogra¿cznym. Lwów
1895. Wydane zasiákiem Akademii UmiejĊtnoĞci w Krakowie. Z Drukarni Ludowej,
s. XIII, 657, mapy 3 (litogra¿e), 23 cm, opr. z epoki, pásk.
360,Monogra¿a geogra¿i Karpat autorstwa Antoniego Rehmana (Rehmann) (1840-1917), geografa, geomorfologa, geobotanika i podróĪnika, prof. uniwersytetu we Lwowie. Autor przedstawiá ogólne podziaáy
áaĔcucha karpackiego oraz szczegóáowo omówiá poszczególne pasma, najwiĊcej miejsca poĞwiĊcając
Tatrom (m.in. osobne rozdziaáy dotyczące rzeĨby, hydrogra¿i, jaskiĔ, klimatu i roĞlinnoĞci najwyĪszych polskich gór). Drobne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

533. Rejchman Bronisáaw. Wycieczka do Morskiego Oka przez przeáĊcz MiĊguszowiecką [w:] Ateneum. Pismo naukowe i literackie. T. IV. Warszawa 1877. Drukiem
K. Kowalewskiego, k. [2], s. III, [1], 715, 24 cm, opr. wspóácz. pásk.
500,Na stronach 469-530 artykuá „Wycieczka do Morskiego Oka przez przeáĊcz MiĊguszowiecką, odbyta
w poáowie lipca r. 1877 pod kierunkiem D-ra ChaáubiĔskiego”, opisujący barwnie i szczegóáowo wyprawĊ wybitnego znawcy Tatr Tytusa ChaáubiĔskiego oraz jego syna Ludwika i autora artykuáu, Bronisáawa Rejchmana, w towarzystwie legendarnych przewodników zakopiaĔskich: Sabaáy, Szymona
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533. Wycieczka do Morskiego Oka. 1877.

535. UĞmiech Tatr. Z dedykacją autorki. 1932.

Tatara, Wojciecha Roja, Wojciecha Giewonta i innych. Bronisáaw Rejchman (1848-1936), przyrodnik
(związany z Uniwersytetem Warszawskim), jeden z pierwszych w Polsce propagatorów darwinizmu,
towarzysz wypraw ChaáubiĔskiego (z którym m.in. dokonaá pierwszego wejĞcia na Rysy drogą od
póá.-zach.). Praca opublikowana w „Ateneum” – warszawskim czasopiĞmie naukowym, ukazującym
siĊ w latach 1876-1901. ĝlady po owadach, liczne podkreĞlenia w tekĞcie, 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 (Wrocáaw)
1875. Verlag von A. Gosohorsky’s Buchhandlung, s. [4], 85, mapa 1 (kolor.,
rozká.), 17,5 cm, opr. wyd., ppá.
400,Z odrĊczną dedykacją autora dla Leopolda ĝwierza (dat. 30.04.1877). Przewodnik turystyczny
opracowany z myĞlą o wybierających siĊ na krótki, dziesiĊciodniowy wypad w Tatry. Autorem byá Carl
Albert Scherner (1825-1889), niemiecki ¿lozof i psycholog (którego praca poĞwiĊcona snom staáa siĊ
waĪną inspiracją dla Zygmunta Freuda). Opisano m.in.: wycieczki do Doliny KoĞcieliskiej, na HalĊ
Gąsienicową, do Doliny Roztoki i Doliny PiĊciu Stawów, nad Morskie Oko. Leopold ĝwierz (18351911), badacz i znawca Tatr, jeden z pionierów tatrzaĔskiej turystyki, taternik, autor przewodników,
czáonek Towarzystwa TatrzaĔskiego, aktywnie pracujący w jego zarządzie. Drobne otarcia opr., poza
tym stan bardzo dobry.

535. Skotnicowa Maria [Ostrawicka Marza (pseud.)]. UĞmiech Tatr. Warszawa 1932.
Gebethner i Wolႇ, s. 125, [1], 19 cm, opr. wyd. brosz.
120,Z odrĊczną dedykacją autorki. PowieĞü, zawierająca wyjątki z dzienników taterniczek, wyd. przez
MariĊ Skotnicową (1883-1958), upamiĊtniająca jej córki: MarzenĊ (1911-1929) i LidĊ (1913-1929), które
zginĊáy w trakcie wspinaczki poáudniową Ğcianą Zamaráej Turni. Zabrudzenia, poza tym stan dobry.
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536. M. Steczkowska. Obrazki z podróĪy do
Tatrów i Pienin. 1858.
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537. M. B. StĊczyĔski. Tatry w dwudziestu czterech
obrazach. 1860.

– Pierwsza turystka w Tatrach –
536. Steczkowska Maria. Obrazki z podróĪy do Tatrów i Pienin. Kraków 1858. Czcionkami Karola Budweisera, s. 192, 19,5 cm, opr. z epoki pá. z táocz. i záoc.
600,Wydanie 1. Dzieáo Marii Steczkowskiej (1832-?) – pionierki kobiecej turystyki tatrzaĔskiej, córki krakowskiego profesora matematyki Jana Kantego Steczkowskiego, póĨniej nauczycielki. Do Zakopanego przyjeĪdĪaáa z rodzicami w latach 1854-1864. WĊdrowaáa wówczas po górach, w towarzystwie
przewodników, a takĪe samodzielnie (co byáo w owych czasach niezwykáe). WraĪliwa obserwatorka
zawaráa w swojej, wydanej anonimowo pracy nie tylko opisy przyrody Tatr i Pienin, ale takĪe wraĪenia
i spostrzeĪenia natury spoáecznej i etnogra¿cznej (charakteryzuje postaü górala, drobiazgowo opisuje
góralski strój i warunki Īycia). Nie są wiĊc „Obrazki” tylko przewodnikiem (wysoko cenionym aĪ do
wydania przewodnika Walerego Eljasza-Radzikowskiego), ale równieĪ gáĊbokim spojrzeniem autorki
na polskie góry. Przebarwienia oprawy, charakterystyczne zaĪóácenia papieru, na k. tytuáowej Ğlad po
pieczątce. Miejscami Ğlady pióra, poza tym stan dobry. Rzadkie.

537. StĊczyĔski Maciej Bogusz Zygmunt. Tatry w dwudziestu czterech obrazach
skreĞlone piórem i rylcem. Dzieáo ozdobione 80 rysunkami, przez autora z natury
zdjĊtymi i rylcem na kamieniu wykonanemi. Kraków 1860. Nakáadem KsiĊgarni
i Wydawnictwa Dzieá Katolickich, Naukowych i Rolniczych, k. [8], s. 160, [8], tabl.
ryc. 80 (litogra¿e), 21 cm, opr. z epoki, pásk z táocz. i záoc.
2400,Jedna z najpiĊkniejszych dawnych ksiąĪek polskich poĞwiĊconych Tatrom, ozdobiona 80 litogra¿ami
z widokami Tatr i Pienin. Rysowaá z natury Maciej Bogusz Zygmunt StĊczyĔski (1814-1890), pisarz,
poeta, rysownik, twórca wielu unikalnych widoków o duĪej wartoĞci dokumentalnej, jeden z najlepszych
znawców Tatr i Podtatrza. „Szczególną autora zasáugą jest niezmordowane i Īarliwe poĞwiĊcenie
siĊ w zbieraniu krajowych widoków oraz badanie historyczne dziejów ziemi naszej. Autor, pozbawiony niezbĊdnych do podróĪowania Ğrodków, przeszedá o cháodzie i o gáodzie wszerz i wzdáuĪ czĊĞü
Polski Galicyą zwanej, nie tylko piórem ją opisaá, ale i wiernie zdjąá z jej okolic rysunki. Praca jest

242

TATRY. ZAKOPANE
zbiorem nie tylko wiadomoĞci historycznych, ale i podaĔ, legend tatrowych, opisów obyczajów ludu
góralskiego i obrazów tamtejszej natury. Nikt bowiem w kraju nie zna dokáadniej pasma karpackich
gór od naszego autora!” (ze wstĊpu). Otarcia oprawy, pĊkniĊcie 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 tekĞcie i na tabl. 260, map 9, 19 cm,
opr. wyd. pá.
150,Bogato ilustrowana praca krajoznawcza poĞwiĊcona ziemiom naleĪącym ówczeĞnie do wĊgierskiej
czĊĞci Monarchii Habsburgów. Znalazáy siĊ w niej rozdziaáy poĞwiĊcone podróĪy w Tatry i wschodnie Karpaty (w tym Bieszczady), zawierające charakterystykĊ geogra¿i i historii tych terenów oraz
informacje o wycieczkach górskich. Na ilustracjach m.in.: wodospady w Dolinie StaroleĞnej, wodospad
Skok (Dolina Máynicka), Smokowce, Polski GrzebieĔ. Nieaktualne pieczątki biblioteczne. Otarcia opr.,
poza tym stan dobry.

– Dyplom Towarzystwa TatrzaĔskiego –
539. [Towarzystwo TatrzaĔskie]. Dyplom przyjĊcia Wáadysáawa ĩralskiego w poczet
czáonków zwyczajnych Towarzystwa TatrzaĔskiego. Dat. Kraków 5 wrzeĞnia 1878 r.
Numer 1687. Z autografami prezesa (Mieczysáaw Rey) i sekretarza (Lepold
ĝwierz) oraz pieczĊcią Towarzystwa. Zakáad Litogra¿czny M. Salba. Dyplom
36 x 48 cm (w Ğwietle oprawy).
1500,Dyplom Towarzystwa TatrzaĔskiego, dziaáającego pod tą nazwą od 1874 r. w Krakowie, z podpisem
pierwszego prezesa, hrabiego Mieczysáawa Reya (1836-1918) oraz Leopolda ĝwierza (1835-1911),
jednego z najbardziej zasáuĪonych dziaáaczy Towarzystwa (w latach 1874-1903 sekretarza). Dyplom
litografowany, rĊcznie wypeániany, z bogatą dekoracją (panorama Krakowa, dwa pejzaĪe tatrzaĔskie,
ekwipunek badacza gór oraz liczne zwierzĊta). Rysunek i litogra¿a Marcina Salba, znanego krakowskiego wydawcy, wáaĞciciela zakáadu litogra¿cznego. Odbiorca dyplomu byá urzĊdnikiem pocztowym
w Krakowie. ĝlady skáadania, drobne zabrudzenia. Oprawiony w ramĊ 53 x 73 cm. Rzadkie.
(Patrz tablica XXI)

– Legitymacje Towarzystwa TatrzaĔskiego –
540. [Towarzystwo TatrzaĔskie]. Karty legitymacyjne – 5 sztuk. Lata 1884-1923.
Litogra¿e (4 sztuki) i druk, rĊcznie wypeániane, z podpisami i pieczątką, Ğr. o wym.
10,5 x 15,5 cm; oraz: Statut. Kraków 1874. Nakáadem Towarzystwa. W Drukarni
Uniwersytetu JagielloĔskiego, s. 9, 23,5 cm, bez opr.; oraz: Deklaracja. Kraków,
b.r. Drukarnia „Orbis”, k. [1] o wym. 22,5 x 15 cm.
1200,Zespóá dokumentów związanych z Towarzystwem TatrzaĔskim. Statut, zatwierdzony przez C. K. Namiestnictwo 8 paĨdziernika 1874 r., ozdobiony winietą projektu Walerego Eljasza-Radzikowskiego,
zawiera m.in. cele Towarzystwa: umiejĊtne badanie Karpat (Tatr i Pienin), zachĊcanie do zwiedzania,
ochrona zwierząt „halskich” (kozic i Ğwistaków), wspieranie przemysáu górskiego. Deklaracja Polskiego Towarzystwa TatrzaĔskiego – czysta, nie wypeániona. Karty legitymacyjne (litogra¿e M. Salba w Krakowie, z przedstawieniem tatrzaĔskiego krajobrazu), z podpisami: prezesa Mieczysáawa
Reya, sekretarza Leopolda ĝwierza, 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,
odrĊcznie wypeániane na odwrocie: nr 634 z roku 1896 oraz nr 673 z 1898 r. (dla Franciszka Gamskiego (zm. 1908), zastĊpcy burmistrza PrzemyĞla). 4. Karta z przedstawieniem górala na tle pejzaĪu
Tatr (na odwrocie ozdobna winieta Towarzystwa), nr 955 z 1903 r. dla hrabiego Wacáawa 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 pieczątką Towarzystwa TatrzaĔskiego w Krakowie, druk dwustronny, rĊcznie wypeániany, dat.
1923 r. dla Oskara Szerera (geodety zakopiaĔskiego, prowadzącego takĪe pensjonat), z podpisami:
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540. Towarzystwo TatrzaĔskie. Legitymacje.
1884-1923.
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541. T. Tripplin. Wycieczki po stokach
galicyjskich i wĊgierskich Tatrów. 1856.

prezesa Wáadysáawa Szajnochy (1857-1928), geologa, rektora Uniwersytetu JagielloĔskiego, sekretarza Jerzego SmoleĔskiego (1881-1940), geografa, profesora UJ oraz sekretarza oddziaáu. Statut:
grzbiet wzmocniony pap., stan dobry. Drobne zagiĊcia karty z deklaracją. Karta legitymacyjna nr 634
z nieznacznym ubytkiem naroĪnika (bez szkody dla treĞci), drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Zbiór w teczce kartonowej, z wklejonymi drzeworytami: „Zakopane w zimie” (wg rys. z natury S. Witkiewicza, rytowaá A. Malinowski) oraz „ZejĞcie z Rysów” (wg rysunku Walerego Eljasza-Radzikowskiego).
Niezwykáy zbiór pamiątek związanych z Towarzystwem TatrzaĔskim.
(Patrz tablica XXI)

541. Tripplin Teodor. Wycieczki po stokach galicyjskich i wĊgierskich Tatrów. T. 1-2
(1 wol.). Warszawa 1856. Nakáad i druk S. Orgelbranda, s. [4], 257; [4], 208,
16,5 cm, opr. pásk z táocz.
1200,NajwaĪniejsza praca podróĪnicza dotycząca Tatr i Podtatrza w dorobku Teodora Tripplina (1812-1881),
lekarza, podróĪnika, literata, uczestnika powstania listopadowego, autora licznych ksiąĪek podróĪniczych. „Jest to opis podróĪy autora w Tatry, rzekomo w 1848, nie wiadomo jednak, czy autor w ogóle
tam byá, gdyĪ duĪo szczegóáów wziąá z prac obcych, drukowanych wczeĞniej, a liczne i obszerne
fragmenty są niewątpliwie wytworem fantazji Tripplina […] Póki wiĊc nie znajdą siĊ przeciwne dowody,
naleĪy opisy wejĞü Tripplina na szczyty Tatr (i innych gór Europy), jak i w ogóle caáą treĞü jego ksiąĪek podróĪniczych przyjmowaü jako opisy beletrystyczne” (Wielka Encyklopedia TatrzaĔska, s. 1287).
Przetarcia oprawy. Niewielki Ğlad zalania kilkunastu początkowych i koĔcowych kart, miejscami przebarwienia papieru, niewielkie ubytki marginesów. Stan ogólny dobry. Rzadkie.

542. Uhlig Viktor. Die Geologie des Tatragebirges. Cz. 2-4 (1 wol.). Wien (WiedeĔ)
1898. Aus der Kaiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, s. 88, mapa 1
(litogra¿a rozká., kolor.), tabl. ilustr. 10, ilustracje w tekĞcie, 31,5 cm, opr. pap.
ochronna.
400,-
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542. V. Uhlig. Studium geologiczne Tatr. 1898.

Pierwsze szczegóáowe, oparte o szeroko zakrojone badania terenowe studium geologiczne
Tatr, którego autorem byá Viktor Uhlig (1857-1911), austriacki geolog i paleontolog, pochodzący ze
ĝląska CieszyĔskiego, profesor uniwersytetów w Pradze i Wiedniu, badacz geologii Karpat i Alp.
Praca przedstawia historiĊ geologiczną najwyĪszych gór Polski, charakterystykĊ ich budowy oraz
wiadomoĞci o tektonice regionu. Rozkáadana mapa geologiczna Tatr (89 x 62 cm). Brak oprawy,
poza stan bardzo dobry.

543. Witkiewicz Stanisáaw. Na przeáĊczy. WraĪenia i obrazy z Tatr. Ozdobione
135 drzeworytami w tekĞcie. Warszawa 1891. Nakáad Gebethnera i Wolႇa, s. [4],
254, tabl. ilustr. 1 (rozká.), liczne ilustr. w tekĞcie, 27,5 cm, opr. wyd. pá. niebieskie
z táocz. i záoc. na grzbiecie i licu, brzegi kart záoc., zach. oká. brosz.
600,Wydanie 1. Jedna z najpiĊkniejszych ksiąĪek tatrzaĔskich, nazywana Ewangelią Tatr, autorstwa Stanisáawa Witkiewicza (1851-1915), jednego z pierwszych propagatorów Tatr, Podhala i góralszczyzny oraz twórcy stylu zakopiaĔskiego. OpowieĞü poetycka stanowiąca hymn na czeĞü Tatr,
bogato ilustrowana drzeworytami wedáug rysunków autora, wykonanymi m.in. przez: E. Gorazdowskiego, W. Kleina, M. RóĪaĔskiego. KsiąĪka jest „gáównym dzieáem tatrzaĔskim Witkiewicza i zarazem jednym z utworów czoáowych w caáym piĞmiennictwie tatrzaĔskim. Dzieáo to daje
opis literacki Zakopanego, Tatr i legendowych postaci (ChaáubiĔski, Sabaáa, Stolarczyk) oraz kultury góralskiej w powiązaniu z rolą tego rejonu w spoáecznym i kulturalnym Īyciu polskim” (Wielka
Encyklopedia TatrzaĔska). Oprawa wydawnicza wykonana w zakáadzie Marcelego ĩenczykowskiego (sygnowana Ğlepym táokiem: „M. ĩenczykowski Introligator w Krakowie”). Przebarwienia i niewielkie ubytki páótna oprawy, przebarwienia papieru, miejscami luĨne skáadki, poza tym stan dobry.
Lit.: A. Banach, Polska ksiąĪka ilustrowana, poz. 844.

544. Wodzicki Kazimierz. Wycieczka ornitologiczna w Tatry i Karpaty Galicyjskie na
początku czerwca 1850 roku. Leszno 1851. Czcionkami Ernesta Günthera, s. 100,
21 cm, opr. ppá., z táocz. i záoc.
400,-
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543. S. Witkiewicz. Na przeáĊczy. 1891. Wyd.1.
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544. K. Wodzicki. Wycieczka w Tatry. 1851.

Charakterystyka awifauny Tatr z opisem poszczególnych gatunków ptaków, opracowana przez hr. Kazimierza Wodzickiego (1816-1889), galicyjskiego ziemianina i ornitologa samouka, który byá czáonkiem
wielu europejskich towarzystw naukowych, áączącego zamiáowanie do ptaków z racjonalnie pojmowanym áowiectwem. WĞród opisywanych ptaków znalazáy siĊ tak charakterystyczne dla najwyĪszych gór
Polski pomurniki, páochacze 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 jĊzyku
áotewskim), wydany przez LigĊ Popierania Turystyki w związku z ukoĔczeniem budowy kolejki
linowej (luty 1936). Barwna panorama Kasprowego Wierchu i okolicy od póánocy, 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]. Nakáadem Krajowego Związku Turystycznego, s. 91, [5],
panorama 1, plan 1 (rozká.), ilustr. w tekĞcie, 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 (rozká.), ilustr.
w tekĞcie, 17 cm, opr. wyd. brosz.
300,Dwie wersje jĊzykowe (polska i angielska) przewodnika po Zakopanem i okolicy, wydanego przez
Krajowy Związek Turystyczny w Krakowie. Wydawnictwo zawiera ogólne informacje o Zakopanem,
wykaz popularnych celów wycieczek w Tatrach, charakterystykĊ Tatr (pióra Mariusza Zaruskiego),
opis infrastruktury turystycznej (schroniska i altany) oraz podstawowe wiadomoĞci o Pieninach. Na
koĔcu znajdują siĊ rozkáadane, kolorowe plany Zakopanego z objaĞnieniami (luzem). Plany naddarte,
drobne defekty oká. Stan dobry.

246

TATRY. ZAKOPANE

545. Stacja narciarska Kasprowy Wierch. 1936.

546. Przewodniki po Zakopanem. 1911-1912.

547. [Zakopane]. Generalny plan budowy targowicy bydlĊcej w Zakopanem. 1913 r.
Szkic (tusz, akwarela na páótnie), 49 x 64,5 cm.
600,Skala 1:40 000. Barwny szkic planistyczny zaáoĪenia placu targowego do handlu zwierzĊtami w Zakopanem w 1913 r. w widáach potoków MáyĔskiego i Cichej Wody, którego region do dziĞ funkcjonuje
w toponomastyce miasta jako „targowica” (obecnie na tym miejscu parking pod Gubaáówką). Wyznaczone miejsce na handel poszczególnymi zwierzĊtami (bydáo, cielĊta, owce i kozy, konie, Ğwinie),
zaznaczone budynki rzeĨni, stajni, komisji targowej oraz dom mieszkalny miejskiego lekarza weterynarii
oraz mieszkanie dozorcy wodociągu. Z prawej strony przerys planu okolicy z mapy katastralnej. Pieczątka Zwierzchnika Gminy Zakopane i odrĊczny podpis Wojciecha Roja máodszego (1875-1954),
dziaáacza spoáecznego i politycznego, przedstawiciela podhalaĔskiego ruchu cháopskiego, związanego
z PSL „Piast”, posáa na Sejm II RP, bratanka sáynnego przewodnika tatrzaĔskiego 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 jĊzykowa – w esperanto – przewodnika po Zakopanem, Tatrach i Pieninach, wydana z okazji VIII ĝwiatowego Kongresu Esperantystów, który odbyá siĊ w 1912 r. w Krakowie.
Táumaczyá Jan Rusin. Zawiera podstawowe wiadomoĞci o Zakopanem, jego bazie noclegowej i usáugowej, dojeĨdzie, a takĪe o polecanych do odwiedzenia miejscach w Tatrach i Pieninach. Szczegóáowy
opis wycieczki z Zakopanego przez Zawrat i ĝwistówkĊ Roztocką do Morskiego Oka. Niewielkie
zabrudzenia, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie.

549. Zakopane (z planem sytuacyjnym). Wydawnictwa rok 2. Kraków 1908. Nakáadem Domu Komisowego A. ModliĔski i Ska w Zakopanem. Drukarnia stereotypia
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548. Przewodnik w jĊzyku esperanto. 1912.

550. Zakopane, Prospekt reklamowy. 1910.

547. Generalny plan budowy targowicy w Zakopanem. 1913.
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A. KoziaĔskiego w Krakowie, s. 72, liczne ilustr. i inseraty w tekĞcie, 15,5 cm, opr.
wyd. brosz.
120,Prospekt informacyjno-reklamowy poĞwiĊcony Zakopanemu (patrz poz. nastĊpna). Zawiera wiadomoĞci
o miejscowoĞci jako uzdrowisku (opracowane przez Józefa ĩychonia, lekarza stacji klimatycznej)
oraz o bazie turystycznej, wraz z opisem wycieczek (napisane przez Mariusza Zaruskiego). Ponadto tabele taks i opáat, adresy najwaĪniejszych instytucji, wykazy lekarzy, liczne reklamy pensjonatów, hoteli oraz rozmaitych usáugodawców. Pieczątki wáasnoĞciowe. Oká. luĨna, blok poluzowany.
Stan dobry.

550. Zakopane. Wydawnictwo subwencyonowane przez Kom. Klimatyczą. Rok 4-ty.
Kraków 1910. WáasnoĞü Kantoru Wymiany i Domu Kom. W. ĝwieprawski w Zakopanem. Czcionkami drukarni „Czasu”, s. 73, [5], liczne ilustr. i inseraty w tekĞcie,
17,5 cm, opr. wspóácz., pásk.
120,Wydanie na rok 1910 bezpáatnego prospektu informacyjno-reklamowego poĞwiĊconego Zakopanemu.
Zawiera wiadomoĞci o stacji klimatycznej i bazie turystycznej wraz z krótką charakterystyką najáatwiejszych wycieczek tatrzaĔskich. Ponadto tabele taks i opáat, adresy najwaĪniejszych instytucji, rozkáady
jazdy, liczne reklamy pensjonatów, hoteli oraz rozmaitych usáugodawców. Zachowane przednie skrzydáo
oryg. oká. brosz. (z defektami). CzĊĞü kart z niewielkimi naddarciami. Stan dobry.

551. Zaruski Mariusz. Na bezdroĪach tatrzaĔskich. Wycieczki, wraĪenia i opisy. Wydanie drugie. Lwów 1934. PaĔstwowe Wydawnictwo KsiąĪek Szkolnych, s. XII,
272, ilustr., 21 cm, opr. wyd. brosz.
70,Opis kilkunastu wypraw tatrzaĔskich autora w towarzystwie tak znakomitych postaci, jak: R. Malczewski, J. ĩuáawski, J. Oppenheim i wielu innych, wraz z uwagami praktycznymi dla narciarzy i taterników.
Mariusz Zaruski (1867-1941), jeden z pionierów polskiego Īeglarstwa, taternik, pierwszy naczelnik
TatrzaĔskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pisarz, poeta, malarz, fotogra¿k, instruktor harcerski, przeciwnik sportowego kierunku w taternictwie, który „poniĪa majestat Tatr, czyni z nich
nie cel wyzwolenia, lecz narzĊdzie. Tatry przestają byü Ğwiątynią, lecz miejscem popisu ludzi przed
ludĨmi”. Z biblioteki Tadeusza Mazurkiewicza (1887-1968), dyrygenta, pianisty (podpis). Zabrudzenia
okáadek, ubytki grzbietu, poza tym stan dobry.

552. Zaruski Mariusz. Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich. Zakopane 1913. Nakáadem Sekcyi Narciarskiej Tow. Tatrz., s. 91, mapa 1
(rozká.), 13,5 cm, opr. wyd. pá.
90,Wydanie 1. Pierwszy polski przewodnik turystyczny dla narciarzy, zawierający charakterystyki
szlaków i dróg narciarskich w polskiej czĊĞci Tatr. Wycieczki podzielono pod wzglĊdem dáugoĞci
i stopnia trudnoĞci (z uwzglĊdnieniem zagroĪenia lawinowego). Mariusz Zaruski (1867-1941), jeden
z pionierów polskiego narciarstwa turystycznego, wspóázaáoĪyciel Sekcji Narciarskiej TT. Ideą autora
byáo zaproponowanie tras sáuĪących narciarzom do zwiedzania Tatr i podziwiania ich piĊkna, a nie
traktowania jazdy jako sportowego wyczynu. Stan bardzo dobry.

553. Zejszner Ludwik. PieĞni ludu Podhalan czyli górali tatrowych polskich. Warszawa
1845. Nakáadem Redakcyi Biblioteki Warszawskiej, s. [8], 171, [1], 21 cm, opr. pásk
z táocz. i záoc.
500,Zawiera wydaną w 1844 r. etnogra¿czną rozprawĊ „Rzut oka na Podhalan” oraz zbiór tekstów
pieĞni góralskich. Ludwik Zejszner (1805-1871), syn aptekarza króla Stanisáawa Augusta, wybitny
geolog i paleontolog, prekursor kartogra¿i geologicznej w Polsce, jeden z czoáowych badaczy Tatr,
pionier ochrony przyrody tatrzaĔskiej. Byá autorem pierwszej mapy geologicznej Tatr (patrz poz. 499)
oraz prawie 150 dzieá z zakresu geologii. Lektura jego prac zachĊciáa m.in. Tytusa ChaáubiĔskiego
do wycieczek w Tatry. Z ksiĊgozbioru Emmy Kuryááo (1887-1971), Īony Adama Kuryááo (1893-1970),
sáawnego wirtuoza skrzypiec i kompozytora (pieczątka). BáĊdy w paginacji, ciągáoĞü tekstu zachowana.
Otarcia oprawy, zaĪóácenia papieru, Ğlady oáówka, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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552. M. Zaruski. Przewodnik. 1913. Wyd.1.

553. L. Zejszner. PieĞni Podhalan. 1845.

554. Zieleniewski Tadeusz. Szczytami Karpat. Warszawa 1934. Nakáadem Gáównej
KsiĊgarni Wojskowej, s. 108, [4], mapa 1 (rozká.), 18 ilustr. (caáostronicowych),
drzeworyt, 27 cm, opr. ppá.
150,Pierwszy tak obszerny, bogato ilustrowany opis obszarów narciarskich Karpat Wschodnich, sporządzony przez uczestników rajdu narciarskiego prowadzącego z Worochty przez pasmo Czarnohory,
Gorgany, Bieszczady do Sianek (3-21 lutego 1933). Opracowanie gra¿czne Atelier Girs-Barcz. Tadeusz
Kalina-Zieleniewski (1887-1971), puákownik WP, szef Wojskowego Instytutu Geogra¿cznego w Warszawie. Niesygnowany drzeworyt przedstawiający narciarza pĊdzącego na stoku (7,3 x 5,9 cm),
mapa obrazująca trasĊ rajdu (50 x 70 cm). Niezwykáej urody fotogra¿e przedstawiają narciarzy na
tle oĞnieĪonych gór i dolin. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe. Niewielkie przetarcia oprawy, poza
tym stan dobry.

PANORAMY. MAPY
555. [Tatry – panoramy]. Zbiór 18 panoram Tatr. Wg fot. J. Oppenheima, J. PeáczyĔskiego, T. i S. ZwoliĔskich. Oprawione w passe-partout o wym. 77 x 25 cm,
w kartonowej tece wspóácz.
900,Zespóá zawiera: 1. Na licu teki naklejona Panorama Hali Gąsiennicowej (1520 m.) Zakopane [przed
1939]. Nakáadem Sekcji Narciarskiej PTT w Zakopanem. Drukarnia Narodowa w Krakowie, rotograwiura
– fot. J. Oppenheim, 42 x 24,5 cm; 2. Panorama Tatr z Bukowiny TatrzaĔskiej 1000 m. n. p. m. B.m.
[1928]. Tow. Przyj. Bukowiny Tatrz., fot. J. PeáczyĔski, 62,5 x 11 cm; 3. Panorama Tatr z Bukowiny
TatrzaĔskiej 1000 m. n. p. m. Bukowina TatrzaĔska [po 1945]. Dom Ludowy – Spóádzielnia OĞwiatowa
w Bukowinie TatrzaĔskiej. Drukarnia Narodowa w Krakowie, fot. Dom Ludowy [wáaĞc. J. PeáczyĔski –
powtórzenie zdjĊcia z poz. 2], 64 x 11 cm; 4. Panorama Tatr z Bukowiny TatrzaĔskiej 1000 m. n.
p. m. B.m. [po 1945]. Tow. Przyj. Bukowiny Tatrz., fot. J. PeáczyĔski, 62,5 x 11 cm – ponowne, powojenne wydanie poz. 2, w opisie wyd. na odwrocie dodany nr cenzora; 5. Tatry i Zakopane – widok
ogólny z Gubaáówki. Zakopane 1932. Wydawnictwo KsiĊgarni L. ZwoliĔskiego, fot. T. i S. ZwoliĔski,
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555. Zbiór 18 panoram Tatr (J. Oppenheim, J. PeáczyĔski, T. i S. ZwoliĔscy).
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556. T. ZwoliĔski. Monumentalna panorama Tatr. 1936. (189 x 69 cm).
60 x 19 cm; 6. Z okien wagonu Kraków – Zakopane. Oprac. T. Duda. Kraków [lata 30. XX w.] Dyrekcja OkrĊg. Kolei PaĔstwow. 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 Turystyka”, fot. T. i S. ZwoliĔski, 71 x 18 cm; 8. Widok z Kasprowego Wierchu /1988 m/. Warszawa [po
1953]. Wyd. „Sport i Turystyka”, fot. T. i S. ZwoliĔski, 74 x 14 cm; 9. Panorama Tatr Wysokich
z Kasprowego Wierchu. Zakopane 1947. Nakáadem KsiĊgarni L. ZwoliĔskiego w Zakopanem, fot.
T. i S. ZwoliĔski, 69,5 x 15,5 cm – pocztówka; 10. Ogólny widok Tatr i Zakopanego z Gubaáówki.
Zakopane [lata 30. XX w.] Nakáadem KsiĊgarni L. ZwoliĔskiego w Zakopanem, fot. T. i S. ZwoliĔski,
61,5 x 14 cm – pocztówka; 11. jak w poz. 1 (na wierzchu teki); 12. Panorama Morskiego Oka (1393
m). Zakopane [przed 1939]. Nakáadem 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. ZwoliĔski, 45 x 19 cm; 15. Panorama Tatr z przeáĊczy KrzyĪne (2110 m). Zakopane [lata
30. XX w.]. Nakáadem KsiĊgarni L. ZwoliĔskiego w Zakopanem, fot. T. i S. ZwoliĔski, 62 x 14 cm –
pocztówka; 16. inne odbicie poz. 15; 17. Widok ogólny Tatr i Zakopanego z Gubaáówki. Warszawa
[po 1953]. Wyd. „Sport i Turystyka”, fot. T. i S. ZwoliĔski, 65 x 16 cm; 18. Ogólny widok Tatr i Zakopanego z Gubaáówki. Zakopane 1924. Nakáadem KsiĊgarni L. ZwoliĔskiego w Zakopanem, Drukarnia
Ğw. Wojciecha w Poznaniu, rotograwiura, fot. T. i S. ZwoliĔski. Stan dobry. Rzadki tak liczny zbiór.

556. ZwoliĔski Tadeusz. Tatry od póánocy. Kraków 1936. Wydawnictwo Ligii Popierania Turystyki. Drukarnia Narodowa w Krakowie. Druk barwny, 189 x 69 cm,
tuba kart.
600,Monumentalna, barwna panorama Tatr widzianych od póánocy, wydana przez powoáaną przy
Ministerstwie Komunikacji LigĊ Popierania Turystyki. Autorem rysunku byá Tadeusz ZwoliĔski (18931955), kartograf, speleolog, fotograf, autor licznych przewodników tatrzaĔskich, wielki miáoĞnik Zakopanego i Tatr. Oprócz szczegóáowo odwzorowanej topogra¿i pasma od Tatr Bielskich na wschodzie
po Siwy Wierch na zachodzie, zobrazowano dokáadny przebieg szlaków i dróg jezdnych, oznaczono
infrastrukturĊ turystyczną (schroniska i schrony) oraz odwzorowano najwaĪniejsze i najbardziej charakterystyczne budynki podtatrzaĔskich miejscowoĞci. Nieaktualne nalepki wáasnoĞciowe. Stan dobry.

---------------------------------557. Tatry Polskie. Zachodnia czĊĞü Tatr Wysokich wraz ze wschodnią czĊĞcią Tatr
Zachodnich. Rys. Tadeusz ZwoliĔski. Zakopane b.r. [1919]. Nakáad i wáasnoĞü
KsiĊgarni L. ZwoliĔskiego. Arkusz 61 x 84 cm (kolor., rozkáadany), 13,5 x 21,5 cm,
oryg. oká. brosz.
120,Skala 1:37.500. Efektowna barwna mapa Tatr Polskich z zaznaczeniem 76 przeáĊczy, szczytów,
grot, szlaków turystycznych oraz 35 obiektów w Zakopanem. Edycja 2 popr. z edycji zakáadu kartograf.

252

TATRY. ZAKOPANE

558. Tatry. Mapa. 1896/1897.

G. Freytaga i Berndta w Wiedniu. Oká. brosz. i mapa na záoĪeniach podklejone, poza tym stan
bardzo dobry.

558. [Tatry]. Detail-Karte des Tátra Gebietes in 2 Blättern. Reproduction der Neuaufnahme 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 pá.
600,Skala 1:25.000. Mapa szczegóáowa Tatr wydana przez wiedeĔski Instytut Wojskowo-Geogra¿czny.
Obejmuje obszar od Doliny PiĊciu Stawów na zachodzie po TatrzaĔską àomnicĊ na wschodzie.
W prawym dolnym rogu mapa poboczna (23 x 33 cm) w skali 1:200 000, ukazująca Tatry na tle regionu – zaznaczone m.in. Zakopane, miejscowoĞci po polskiej i sáowackiej stronie. Drobne zabrudzenia,
przebarwienia i zaplamienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

559. Tatry Wysokie podáug zdjĊü z roku 1896/97. Imiennictwo opracowali: Walery
Eljasz-Radzikowski, Wáadysáaw KulczyĔski, Stanisáaw Eljasz-Radzikowski.
Wykonane w c. i k. Wojskowym Zakáadzie Geogra¿cznym w Wiedniu. Kraków
1903. Wyd. staraniem i nakáadem Towarzystwa TatrzaĔskiego. Mapa wielobarwna
77,5 x 114,5 cm, naklejona na pá.
600,Skala 1:25000. DuĪa, efektowna mapa uznawana za pierwszą, a zarazem najpiĊkniejszą gra¿cznie
i najlepiej wówczas opracowaną mapĊ turystyczną Tatr Wysokich. Obejmuje obszar od Doliny
PiĊciu Stawów na zachodzie po TatrzaĔską àomnicĊ na wschodzie. Mapa zwraca uwagĊ wyjątkowo
wysmakowaną estetyką brązowo-oliwkowych, cieniowanych barw, ciekawym wykrojem kartusza oraz
ozdobnym krojem liternictwa tytuáu. Nazewnictwo w caáoĞci polskie, takĪe w sáowackiej czĊĞci Tatr,
opracowali najlepsi ówczeĞni znawcy zagadnieĔ tatrzaĔskich. W prawym dolnym rogu osobna mapka
„Tatry z okolicą” w skali 1:200 000. Przebarwienia, poza tym stan dobry.

560. [Tatry Wysokie]. Vysokié Tatry. [Praga] 1929. Vojenský zemČpisný ústav v Praze,
arkusz pap. naklejony na pá., 46 x 59,5 cm.
120,-
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559. Pierwsza mapa turystyczna Tatr Wysokich. 1903.

Skala 1:75.000. Barwna mapa Tatr Wysokich przygotowana wedáug zdjĊcia z 1922 r., z póĨniejszymi
poprawkami z 1926 r. Nazewnictwo tatrzaĔskie w jĊzykach wáaĞciwych dla przynaleĪnoĞci paĔstwowej. Stan dobry.

561. [Tatry]. Tomaszewski Adam. Mapa Tatr. Lwów [1938]. Naká. KsiĊgarni Polskiej Bernarda Poáonieckiego. Arkusz 82 x 112 cm (wielobarwny), naklejony
na pá.
300,Skala 1:50.000. Szczegóáowa mapa turystyczna caáych Tatr, z zaznaczeniem dróg i ĞcieĪek oraz 72 numerycznymi objaĞnieniami grot i przeáĊczy. Pierwotne wydanie mapy (ok. 1923) zostaáo uzupeánione
o oznaczenia proponowanego przez PolskĊ sprostowania granicy w obrĊbie Jaworzyny oraz
innych korekt granicznych. Data edycji wg katalogu BN. Przebarwienia, pá. podklejone na záoĪeniu
taĞmą. Stan dobry.

562. Zakopane. [Plan panoramiczny]. Krakau (Kraków) – Zakopane 1940. Gebethner
i Wolႇ. Druck: Z.W.Z. Krakau, arkusz 50 x 38,5 cm.
60,Skala liniowa (ok. 1:158 000). Orientacja poáudniowa. Oznaczenia dwujĊzyczne po polsku i niemiecku.
Plan Zakopanego z okresu okupacji niemieckiej, z panoramą Tatr (od ĝwinicy po Czerwone Wierchy),
páaskim rzutem ulic i izometrycznym rzutem najwaĪniejszych budynków. ĝlady skáadania, drobne
przedarcia na záoĪeniach. Stan dobry.

RYCINY
563. Eljasz-Radzikowski Walery. Studia z Tatr. Kraków 1904. B. w., tabl. ryc. 8
(akwaforty), 40 cm, opr. teka wspóácz. ochronna karton.
3000,Teka rycin o tematyce tatrzaĔskiej wielkiego miáoĞnika gór Walerego Eljasza-Radzikowskiego (18411905), malarza, ilustratora, pisarza. W Tatry wybraá siĊ po raz pierwszy w 1859 r., odtąd niemal stale
tam przebywaá, poĞwiĊcając górom prawie caáą twórczoĞü literacką i artystyczną. Jego spuĞcizna
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562. Plan Zakopanego. 1940.

ilustratorska jego bardzo bogata, m.in. zamieszczaá swoje gra¿ki w „Dzienniku TatrzaĔskim” i „PamiĊtniku Towarzystwa TatrzaĔskiego”. Teka akwafort ukazaáa siĊ jedyny raz w 1904 r. Zawiera kartĊ tytuáową
(z wizerunkiem autora gra¿k i górala przewodnika, odpoczywających na szczycie Koziego Wierchu)
oraz 7 rycin: Wycieczka do Morskiego Oka; Góralka na koniu z oboĔką; Góralka na tle Giewontu;
Baca; Szaáas II; Schronisko w Tatrach; Kapliczka. Akwaforty, Ğr. o wym. 21,5 x 16 cm (pl. 38 x 25 cm),
sygnowane monogramem na páycie: „WER”, rycina z góralką modlącą siĊ przed kapliczką sygnowana
oáówkiem: „Walery Eljasz Radzikowski”. Gra¿ki oprawione wspóáczeĞnie w passe-partout. Rycina
z góralką na tle Giewontu – przedarcia marginesu i drobne zabrudzenia. Rycina z widokiem kapliczki
ze Ğladami starej oprawy (papier jednolicie poĪóákáy). Gra¿ka z widokiem szaáasu na nieco mniejszej
planszy (papier poĪóákáy), poza tym stan dobry. Rzadki tak duĪy zbiór (caáoĞü liczyáa 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 Ğwietle oprawy)
Jedna z najstarszych panoram Tatr polskich, pochodząca z atlasu doáączonego do dzieáa Stanisáawa Staszica „O ziemiorództwie Karpatów”. Staszic byá pierwszym polskim badaczem Tatr i pionierem
taternictwa, uprawianego w celach naukowych. Autorem panoramy jest Zygmunt Vogel (1764-1826),
malarz i rysownik, który pozostawiá po sobie wiele prac dokumentujących krajobrazy i zabytki polskie.
Gra¿kĊ rytowaá Louis Pierre Baltard (1764-1846), gra¿k i architekt francuski. PoniĪej panoramy tytuá,
sygnatury oraz szczegóáowy opis szczytów i miejscowoĞci (m.in. Nowy Targ, Czorsztyn, zakopiaĔskie
KuĨnice). Stan dobry, oprawiony w ramĊ 41 x 90 cm.

565. [Tatry – Morskie Oko] – „Morskie-oko (!) w Tatrach w Obwodzie Sandeckim”.
A. GorczyĔski, K. Auer. 1837-1838 r.
500,Litogra¿a; 19 x 23 (w Ğwietle 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 miejscowoĞci
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563. W. Eljasz-Radzikowski. Studia z Tatr. Teka 8 rycin. 1904.

564. Z. Vogel. Tatry od strony Polski. 1815.

galicyjskich, staáego wspóápracownika Pillera. Widok powstaá wedáug rysunku Adama GorczyĔskiego
(1801-1876), malarza, pisarza i dziaáacza spoáecznego, gorącego propagatora polskiego malarstwa
pejzaĪowego. GorczyĔski podróĪowaá po Galicji, zbierając materiaáy do prac literackich, ale tworzyá
takĪe szkice rysunkowe (14 z nich znalazáo siĊ w albumie „Galicja w obrazach”). Niewielkie zabrudzenia, stan dobry, oprawiona w ramĊ 30,5 x 37,5 cm.
Lit.: M. Opaáek, Litogra¿a lwowska, Wrocáaw 1958, s. 22-24

566. [Tatry – Dolina Biaáki] – „Droga do Morskie-oko (!) w dolinie Biaáki w Obwodzie
Sandeckim”. A. GorczyĔski, K. Auer. 1837-1838 r.
500,Litogra¿a; 19 x 23 (w Ğwietle oprawy)
Rycina z albumu „Galicja w obrazach”, wydanego przez Piotra Pillera we Lwowie w latach 1837-1838.
Litografowana przez Karola Auera wedáug rysunku Adama GorczyĔskiego (patrz poz. poprzednia).
Niewielkie zabrudzenia, stan dobry, oprawiona w ramĊ 30,5 x 37,5 cm.
Lit.: M. Opaáek, Litogra¿a lwowska, Wrocáaw 1958, s. 22-24
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566. K. Auer. Droga do Morskiego Oka. 1837.

565. K. Auer. Morskie Oko. 1837.

567. [Panorama Tatr od strony poáudniowej] – „A Tatra, Szalokrol. Die Tatra von
Schlagendorf gesehen”. Ryt. F. Hablitschek. Poáowa XIX w.
300,Staloryt; 13,5 x 19 (w Ğwietle oprawy)
Panorama Tatr od strony sáowackiej, na pierwszym planie wieĞ Sáawków. Rytowaá Franz Hablitschek
(1824-1867) wedáug rysunku Ludwiga Rohbocka (1824-1893), malarza niemieckiego. Papier poĪóákáy,
stan dobry, oprawiony w ramkĊ 20,5 x 26 cm.

568. [Wodospady Zimnej Wody] – „Kohlbachi zuchatagok (!). Kohlbacher Wasserfälle
in den Karpathen”. Ryt. A. Fesca. Poáowa XIX w.
300,Staloryt; 20,5 x 14,5 (w Ğwietle oprawy)
Widok wodospadów w Dolinie Zimnej Wody w sáowackich Tatrach Wysokich, chĊtnie odwiedzanych
przez kuracjuszy ze Starego Smokowca. UwaĪane za jedne z najpiĊkniejszych w Tatrach, staáy siĊ
celem wycieczek turystów juĪ w I poáowie XIX w. Rytowaá Achilles Fesca wedáug rysunku Ludwiga Rohbocka (1824-1893), malarza niemieckiego. Papier poĪóákáy, stan dobry, oprawiony w ramkĊ
26 x 20,5 cm.

569. [Górale tatrzaĔscy] – „Górale tatraĔscy (!)”. Lit. J. N. Lewicki. 18381841 r.
500,Litogra¿a rĊcznie kolorowana; 23 x 19 (w Ğwietle oprawy)
Góral i góralka na tle górskiego pejzaĪu; poniĪej tytuá w jĊzyku polskim, niemieckim, francuskim
i angielskim. Litogra¿a sygnowana na kamieniu: „J. Lewicki” (Jan Nepomucen Lewicki (1795-1871),
rysownik, litograf, fotograf, po powstaniu listopadowym dziaáający na emigracji); litografowano w zakáadzie E. Simona w Strasburgu. Pochodzi z jednego z najwaĪniejszych wydawnictw emigracyjnych
XIX w. – „Les costumes du peuple polonais”, z tekstem Leona Zienkowicza. Dobrze zachowane,
mocne kolory. Stan dobry, oprawiona w ramkĊ 37 x 32,5 cm (uszkodzenia ramki).

570. [Góral tatrzaĔski] – „Gorale aus dem Tatra-Gebirge, Ungarn”. Ryt. R. Henkel.
Ok. 1880 r.
300,Drzeworyt kolorowany; 23,5 x 15 (w Ğwietle oprawy)
Gra¿ka sygnowana, rytowaá Richard Henkel wedáug rysunku Friedricha Paula Thumanna (1834-1908),
niemieckiego malarza i ilustratora. Plansza nr 135 z serii poĞwiĊconej strojom róĪnych narodów,
wydanej w Berlinie. Stan dobry, oprawiony w ramkĊ 29 x 21 cm.

571. [Góral nad Morskim Okiem] – Telegram patriotyczny. 1913 r.
Chromolitogra¿a; 20 x 26 cm

180,-
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568. Wodospady w Dolinie Zimnej Wody.
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570. Góral tatrzaĔski. Ryt. R. Henkel. Ok. 1880.

Telegram patriotyczny z postacią górala nad Morskim Okiem, szarotkami oraz herbami z Oráem i Pogonią. Zawiera Īyczenia dla máodej pary, dat. 21 paĨdziernika 1913 r., pisane odrĊcznie przez Stanisáawa
Mieczkowskiego, wáaĞciciela majątku Nieciszewo (obecnie wieĞ w województwie kujawsko-pomorskim,
powiecie Ğwieckim). ĝlady skáadania, stan dobry.

572. [Morskie Oko i Dolina Rybiego] – Banknot o nominale 500 záotych. Proj. L. SowiĔski. 1940 r.
50,Banknot na papierze ze znakiem wodnym (gáowa górala), nr A 7968081; 10 x 18 cm
Banknot (popularnie nazywany „góralem”), emitowany w Krakowie podczas okupacji niemieckiej
przez Bank Emisyjny w Polsce, bĊdący w obiegu od marca 1940 r. do stycznia 1945 r. Na awersie
wizerunek górala, na rewersie pejzaĪ tatrzaĔski z Morskim Okiem. Staloryt Leonarda SowiĔskiego,
gra¿ka wspóápracującego z PWPW w Warszawie. Stan dobry.

POCZTÓWKI
573. [NajpiĊkniejsza polska pocztówka 1900 r.] – Pocztówka „Styl zakopiaĔski”.
Początek XX w.
300,Druk barwny o wym. 9 x 14 cm
Pocztówka ukazująca willĊ w stylu zakopiaĔskim oraz charakterystyczne dla tego stylu ornamenty,
sygnowana „Jerzy W.”, wydana w Warszawie przez A. Chodowieckiego, drukowana w paryskim zakáadzie litogra¿cznym T. Lapina. Po stronie lewej nadruk: „podáug projektu nagrodzonego Wielkim
Medalem Záotym na I Wystawie Kart Pocztowych w Warszawie 1900 r.”. Wystawa, zorganizowana
przez Towarzystwo DobroczynnoĞci w salach Ratusza, odbyáa siĊ w grudniu 1900 r. Przeprowadzono
wówczas konkurs, wygrany przez Henryka Sienkiewicza, który zaproponowaá nazwĊ „pocztówka”.
Warszawska ¿rma Antoniego Chodowieckiego jako jedna z pierwszych na ziemiach polskich zaczĊáa
wydawaü karty pocztowe. Skasowane znaczki i stemple pocztowe z 1904 r., warszawskie i z Pragi czeskiej, na stronie z widokiem krótkie pozdrowienia. Pieczątki kolekcjonerskie, drobne zabrudzenia, stan
dobry. Rzadkie.
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571. Telegram patriotyczny. 1913.

573. NajpiĊkniejsza pocztówka polska. 1900.

574. [Automobilem do Morskiego Oka] – Pocztówka. Lata 20. XX w.

1000,-

Pocztówka fotogra¿czna, czarno-biaáa, o wym. 8,5 x 13,5 cm
Pocztówka nieznanego wydawnictwa, ukazująca autobus wyruszający ze „Stacji omnibusów” w Zakopanem do Morskiego Oka. PoniĪej napis na negatywie: „Pozdrowienia z drogi do Morskiego Oka
automobilem” (przyciĊty). Pocztówka zapisana (z tekstem takĪe na fotogra¿i), adresowana do Zakopanego (na „Krupówki za wodą”), pieczątki kolekcjonerskie. Drobne uszkodzenia (zwáaszcza prawego
dolnego naroĪnika), poza tym stan dobry. Bardzo rzadka, wczesna pocztówka zakopiaĔska.
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575. S. BizaĔski. Panorama Zakopanego. Fotogra¿a. Po 1892.

Lit.: A. Czarnowski, O tatrzaĔskich pocztówkach, Wydawnictwo TatrzaĔskiego Parku Narodowego 2017
(Patrz tablica XX)

FOTOGRAFIE
575. BizaĔski Stanisáaw (1846-1890) – „Tatry – Zakopane widok z Kotelnicy”. Po
1892 r.
300,Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 11,5 x 16 cm, na kartonie ¿rmowym 12,5 x 17,8 cm
Rozlegáa panorama pustej niemal jeszcze okolicy Zakopanego, w oddali zarys Tatr. Fotogra¿a opublikowana przez zakáad Stanisáawa BizaĔskiego, jednego z najwybitniejszych fotografów tatrzaĔskich,
dziaáającego od 1880 r. w Krakowie. Po jego Ğmierci, od 1892 r. wdowa po Stanisáawie, Maria prowadziáa zakáad w Zakopanem. Tytuá na kliszy. Zabrudzenia, karton z drobnymi uszkodzeniami.

576. BizaĔski Stanisáaw (1846-1890) – „Tatry – Morskie Oko”. Po 1892 r.

300,-

Fotogra¿a czarno-biaáa 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
zakáad Stanisáawa BizaĔskiego, jednego z najwybitniejszych fotografów tatrzaĔskich. Na odwrocie opis
piórem z epoki, zabrudzenia, karton z drobnymi uszkodzeniami.

577. BizaĔski Stanisáaw (1846-1890) – TuryĞci na skale (Dolina KoĞcieliska?). Po
1892 r.
240,Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 11,5 x 8,5 cm, na kartonie ¿rmowym 16,5 x 11 cm
Malownicza grupa turystów na skale, zapewne w Dolinie KoĞcieliskiej. Fotogra¿a opublikowana przez
zakáad Stanisáawa BizaĔskiego, jednego z najwybitniejszych fotografów tatrzaĔskich. Zabrudzenia,
karton z drobnymi uszkodzeniami.

260

TATRY. ZAKOPANE

577. S. BizaĔski. TuryĞci w Tatrach. Po 1892.

579. A. Szubert. Flisak. Lata 70. XIX w.

578. Szubert Awit (1837-1919) – Górale. Koniec XIX w.

240,-

Fotogra¿a czarno-biaáa 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, początkowo malarz (kolega i rówieĞnik Jana Matejki i Artura Grottgera), po nauce w Wiedniu prowadzący zakáady fotogra¿czne w OĞwiĊcimiu, Krakowie i Szczawnicy. Od lat 60. fotografowaá
Pieniny, zaĞ od początku lat 70. Tatry (co przy ówczesnym sprzĊcie byáo trudnym i kosztownym
przedsiĊwziĊciem). Od 1883 r. prowadziá zakáad fotogra¿czny w „Dworcu GoĞcinnym” w Szczawnicy.
Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XX)

579. Szubert Awit (1837-1919) – Góral pieniĔski (Àisak). Lata 70. XIX w.

120,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 9,5 x 5,5 cm na kartonie ¿rmowym 10,5 x 6 cm
Góral z okolic Szczawnicy, upozowany w zakáadzie Awita Szuberta, jednego z pierwszych fotografów
polskich gór. Szubert prowadziá swoje atelier w Szczawnicy od 1867 r., w willi Pod RóĪamni i w Dworcu
GoĞcinnym. Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry.

– Najsáynniejsze fotogra¿e artysty –
580. Szubert Awit (1837-1919) – Tatry. Zespóá 27 fotogra¿i. Lata 70. XIX w.

4000,-

27 fotogra¿i czarno-biaáych, Ğr. o wym. 21,5 x 14 cm, naklejonych na karton ¿rmowy o wym.
31,5 x 23 cm
Zbiór wczesnych zdjĊü Szuberta, w duĪym formacie, zawierający najsáynniejsze prace artysty, np. widok
na Giewont z Krupówek, górale na tle turni ĝwinicy, Morskie Oko (z tratwą dla turystów), Wielki Staw,
Siklawa z grupą turystów. ZdjĊcia wykonane podczas pierwszych wypraw fotografa w góry, począwszy
od 1871 r. Powstaáe w 1873 r. Towarzystwo TatrzaĔskie zamówiáo u artysty cztery albumy z widokami
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581. A. Szubert. Polskie Tatry. Zespóá 12 fotogra¿i. 1876-1878.

Tatr i Pienin, z myĞlą o wystawie w ParyĪu – w 1876 r. powstaáy dwa albumy, jeden zawierający 37
oraz drugi mniejszy, z 12 fotogra¿ami. Za swój album pieniĔsko-tatrzaĔski Szubert zyskaá powszechne
uznanie i liczne nagrody, m.in. otrzymaá od króla Wáoch pierĞcieĔ z brylantem. Doskonaáej jakoĞci
fotogra¿e ukazują najpiĊkniejsze zakątki Tatr, m.in.: Morskie Oko, DolinĊ Stawów Gąsienicowych,
SiklawĊ, DolinĊ PiĊciu Stawów, DolinĊ KoĞcieliską. Na niemal kaĪdym zdjĊciu uwiecznieni zostali
turyĞci oraz górale, a takĪe charakterystyczne pasterskie szaáasy. Na uwagĊ zasáuguje dáugi czas
naĞwietlania oraz koniecznoĞü pokonania przez artystĊ wielu przeszkód (niesprzyjająca pogoda, trudny
do transportowania sprzĊt). Na odwrocie plansz naklejone drukowane, precyzyjne opisy (po polsku,
niemiecku i francusku). Drobne zabrudzenia zdjĊü oraz kartonów, na odwrocie jednej planszy Ğlady
oprawy, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.
(Patrz tablica XX)

581. Szubert Awit (1837-1919) – „Polskie Tatry”. Zespóá 12 zdjĊü. 18761878 r.
600,12 fotogra¿i czarno-biaáych Ğr. o wym. 9 x 13,5 cm, naklejonych na karton ¿rmowy 10,5 x 16 cm;
w tece – páótno czerwone z táocz. i záoc. na licu, 11 x 16,5 x 2 cm
Zespóá wczesnych zdjĊü tatrzaĔskich Awita Szuberta, z pierwszych lat jego pracy w Tatrach, kiedy dziĊki
zapomodze Towarzystwa TatrzaĔskiego dokumentowaá widoki gór. W zespole m.in.: stary koĞcióá w Zakopanem, Zakopane z Kotelnicy, Giewont ze Skibówki, krzyĪ Wincentego Pola w Dolinie KoĞcieliskiej.
Na kilku zdjĊciach uwiecznieni górale i przewodnicy tatrzaĔscy. Wszystkie zdjĊcia opisane poniĪej, na
odwrocie szczawnicki adres (w Cursalonie, zakáadzie dziaáającym od początku lat. 80.). Drobne zabrudzenia pá. oprawy oraz zdjĊü, poza tym stan dobry. Rzadki zbiór wczesnych fotogra¿i tatrzaĔskich.

582. [Morskie Oko] – Turystka w áodzi. Początek XX w.

300,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 10,5 x 15 cm na kartonie ¿rmowym 10,8 x 16,5 cm
Urokliwa fotogra¿a ukazująca máodą kobietĊ w áodzi na Morskim Oku. Na odwrocie fotogra¿i gabinetowej secesyjna dekoracja oraz pieczątka: „Fotograf Morskie Oko Zakopane”. Drobne zabrudzenia,
stan dobry.
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582. Turystka w áodzi na Morskim Oku. Początek XX w.

583. Ceper na wywczasach. Początek XX w.

583. [Ceper na wywczasach] – Fotogra¿a gabinetowa. Jutrzenka, Zakopane.
Początek XX w.
200,Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 10 x 14,3 cm, na kartonie ¿rmowym 10,3 x 16,5 cm
Fotogra¿a máodego mĊĪczyzny w stroju góralskim, pozującego w atelier. PoniĪej oraz na odwrocie
sygnatury Zakáadu Artystyczno-Fotogra¿cznego „Jutrzenka” w Zakopanem (z efektowną dekoracją
z pejzaĪem tatrzaĔskim). Drobne zabrudzenia, stan dobry.
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584. Krupówki, hotel Morskie Oko. Po 1901. Fotogra¿a stereoskopowa.

584. [Zakopane] – Krupówki, hotel Morskie Oko. Po 1901 r.

300,-

Fotogra¿a stereoskopowa czarno-biaáa o wym. 8,5 x 7 (dwa razy), na kartonie 9,4 x 17,7 cm
Na fotogra¿i oraz kartonie suche táoki „ZwoliĔski Zakopane”. Fotogra¿a z początku XX w. ukazująca
najsáynniejszą zakopiaĔską ulicĊ – Krupówki w zimie (w oddali oĞnieĪone szczyty tatrzaĔskie). Na zdjĊciach uwieczniony jeden z najstarszych hoteli zakopiaĔskich „Morskie Oko”, odbudowany po poĪarze
w 1901 r. (jeden z 3 pierwszych murowanych domów w mieĞcie). Do 1939 r. hotel ten byá oĞrodkiem
Īycia artystycznego i towarzyskiego. Od 1897 r. w hotelu (pierwotnie drewnianym) swoją ksiĊgarniĊ
prowadziá Leonard ZwoliĔski. Obok hotelu widoczny budynek z napisem: „Wybór kart tatrzaĔskich”,
gdzie mieĞciá siĊ sklep „Pod palmą” Wáadysáawa àuszczewskiego. Stan dobry. Bardzo rzadkie.

585. ZwoliĔski Leonard (1863-1933), zaáoĪyciel sáynnej zakopiaĔskiej ksiĊgarni –
Fotogra¿a we wnĊtrzu ksiĊgarni. Zakopane, b.r. (ok. 1916). Fot. T. i S. ZwoliĔscy.
Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 18,3 x 24 cm.
240,Fotogra¿a ukazująca Leonarda ZwoliĔskiego, ksiĊgarza i nakáadcĊ, od 1892 r. prowadzącego ksiĊgarniĊ w Krakowie, od 1897 r. w Zakopanem (sezonowo dziaáaá tam od 1892 r.). Przy ul. Krupówki
mieĞciáa siĊ takĪe prowadzona przez niego wypoĪyczalnia i czytelnia. Na zdjĊciu ukazującym wnĊtrze
ksiĊgarni, odbudowanej na początku XX w. po poĪarze w 1899 r., widoczne liczne tytuáy luksusowych
wydawnictw. Fotogra¿a wykonana przez synów Leonarda, wybitnych zakopiaĔczyków: Stefana (19001982) oraz Tadeusza (1893-1955) – pieczątka na odwrocie. Odbitka póĨniejsza ze starej kliszy (lata
50. XX w.?). Niewielkie zaáamania, poza tym stan dobry.

586. ZwoliĔscy Tadeusz (1893-1955) i Stefan (1900-1982) – Hala StrąĪyska i Giewont
zimą. Lata 30. XX w.
400,Fotogra¿a czarno-biaáa; 28,5 x 22,5 cm
Sygnowana suchym táokiem: „Fot. ZwoliĔski Zakopane...”. Fotogra¿a braci Stefana i Tadeusza ZwoliĔskich, w okresie miĊdzywojennym jednych z najlepszych fotografów tatrzaĔskich. Stan dobry, oprawiona
w starą ramĊ 40 x 33 cm.

587. ZwoliĔscy Tadeusz (1893-1955) i Stefan (1900-1982) – Hala StrąĪyska i Giewont
latem. Lata 30. XX w.
340,-
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585. L. ZwoliĔski w swojej ksiĊgarni na Krupówkach. 1916.
Fotogra¿a czarno-biaáa; 29 x 19 cm (w Ğwietle oprawy)
Fotogra¿a braci Stefana i Tadeusza ZwoliĔskich, w okresie miĊdzywojennym jednych z najlepszych
fotografów tatrzaĔskich. Stan dobry, oprawiona w ramĊ z epoki 32,5 x 22,5 cm.

588. Sera¿n Roman (1912-1992) – Morskie Oko.

1200,-

Fotogra¿a czarno-biaáa o wym. 36 x 26 cm.
Sygnowana oáówkiem poniĪej zdjĊcia: „Fot. R. Sera¿n”. Roman Sera¿n, zakopiaĔski fotogra¿k, narciarz i taternik, wspóápracownik H. Schabenbecka. Fotogra¿a oprawiona w oryginalną, drewnianą
ramkĊ z góralskimi zdobieniami (57 x 45 cm). Stan dobry.

ALBUMY Z WIDOKAMI TATR
589. BizaĔski Stanisáaw. Widoki z Tatr. B.m., b.r. [1901]. 20 Ğwiatáodruków wykonanych przez ¿rmĊ J. Löwy w Wiedniu, k. [21], 20,5 cm, opr. wyd. pá. ze
zdobieniami.
500,Album jednego z najwybitniejszych fotografów tatrzaĔskich St. BizaĔskiego (1846-1890). Zawiera 20 widoków, m.in.: Giewont, Dolina Biaáego, Kominy w StrąĪyskiej, Dolina Za Bramką, Brama Kraszewskiego
i Skaáa Sowy w Dolinie KoĞcieliskiej, Staw SmereczyĔski, Czarny Staw pod KoĞcielcem, Zawrat, widok
z Koziego Wierchu, widok z KrzyĪnego, Wodospad Mickiewicza, Morskie Oko. Oprawa wydawnicza:
páótno zielone, na licu táoczona tytulatura wkomponowana w ornamenty podhalaĔskie. 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-biaáych widoków
o wym. 14,8 x 9,3 cm, naklejonych na karty o wym. 16,5 x 10,5 cm; opr. wyd.
czerwone pá. z táocz. i záoc. (17 cm).
400,-
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588. R. Sera¿n. Morskie Oko. Fotogra¿a.

591. Widoki z Tatr. Początek XX w.

590. A. Szubert. Tatry. Album. XIX/XX w.

Albumik wydany nakáadem Awita Szuberta (1837-1919), z widokami tatrzaĔskimi, m.in.: panorama
Zakopanego, Dolina StrąĪyska z Giewontem, Dolina KoĞcieliska, Czarny Staw Gąsienicowy, wodospad
Siklawy, turnie ĝwinicy, Czarnych ĝcian i Granatów, szaáas na Hali Gąsienicowej. ZdjĊcia wykonywane
od lat 70. XIX w., odbitki póĨniejsze. Nieaktualna pieczątka wáasnoĞciowa. Drobne otarcia i zabrudzenia
oprawy, miejsca skáadania wzmocnione na odwrocie, poza tym stan dobry.
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591. Szubert Awit. Widoki z Tatr. Kraków, b.r. (początek XX w.), k. [12] – leporello,
14 x 19 cm, opr. wyd. ppá. i karton czerwony ze záoc.
200,Album widoków Zakopanego i Tatr, m.in.: panorama miasta od Gubaáówki, koĞcióá ĝwiĊtej Rodziny
na Krupówkach, dworzec kolejowy (otwarty w 1899 r.), Doliny KoĞcieliska i StrąĪyska, wodospady
Siklawa i Mickiewicza, jeziora: Morskie Oko, Wielki Staw, Czarny Staw Gąsienicowy. Otarcia i zabrudzenia oprawy, drobne zabrudzenia i uszkodzenia dwóch kart (podklejone na odwrocie), miejsca
skáadania wzmacniane. Efektowna oprawa.

592. Pamiątka z Tatr. Zakopane, b.r. (początek XX w.). J. F. J. KomendziĔski,
k. [10] – leporello, 11,8 x 18,5 cm, opr. wyd. pá. niebieskie ze záoc. tyt.
i zdobieniami.
180,Albumik z reprodukcjami akwarel Walerego Eljasza-Radzikowskiego (1841-1905), malarza krakowskiego, wielkiego miáoĞnika Tatr. Zawiera widoki gór, opisane po polsku i niemiecku, m.in.: Morskie
Oko, Zawrat, Czarny Staw Gąsienicowy, Dolina Stawów Gąsienicowych, Giewont nad Zakopanem. Na
tylnej wyklejce odrĊczny wpis z epoki: „Na pamiątkĊ od mej kuzynki Heleny KomendziĔskiej Marian
Bonawentura Cieszewski”. Albumik wydany nakáadem Jana Franciszka Józefa KomendziĔskiego, od
1895 r. mieszkającego w Zakopanem, wáaĞciciela wydawnictwa Bazar Przemysáu Krajowego, prowadzącego od 1898 r. elegancki sklep na Krupówkach z rĊkodzieáem i sztuką uĪytkową projektu
St. Witkiewicza. Drobne otarcia oprawy, niewielkie zabrudzenia kart, miejsca skáadania wzmacniane
na odwrocie. Rzadkie.

593. Tatry. Album widoków. Zakopane, b.r. [po 1908 r.]. Nakáadem Bazaru ZakopiaĔskiego Kamila Bauma, k. [16], 14,5 x 20 cm, opr. wyd. karton przewiązany
sznureczkiem.
240,Album widoków Zakopanego z początku XX w., m.in.: ul. Marszaákowska (obecnie KoĞciuszki), Jaszczurówka, Kozieniec, Krupówki. Poza tym liczne widoki tatrzaĔskie, w tym „Nowe schronisko Towarzystwa
TatrzaĔskiego przy Morskiem Oku” (wzniesione w 1908 r.). Albumik wydany przez Kamila Bauma
(1855-1915), wywodzącego siĊ z okolic Suwaák, którego rodzina musiaá opuĞciü zabór rosyjski po powstaniu styczniowym, wydawcĊ dziaáającego w Tarnowie i Zakopanem. Na pierwszej karcie dedykacja
z epoki. Drobne uszkodzenia oprawy, niewielkie zabrudzenia i przedarcia bibuáek, poza tym stan dobry.

594. Tatry. Album widoków. Bochnia, b.r. [po 1909 r.]. Édition „Stella”. Wydawnictwo
Dzieá Sztuki. Imprimeries Réunies de Nancy, k. [18], 15 x 21 cm, opr. wyd. karton
przewiązany sznureczkiem.
200,Album z widokami tatrzaĔskimi z początku XX w., opisanymi poniĪej po polsku i francusku. WĞród
ilustracji wiele rzadszych ujĊü, w tym takĪe portrety górali; m.in.: oĪywiony ruch turystyczny przed
schroniskiem przy Morskim Oku (parking peáen furmanek i automobili oraz omnibus wyruszający
do Zakopanego), paĔstwo máodzi (górale), krzyĪ Wincentego Pola w Dolinie KoĞcieliskiej, Chochoáów – miejsce zboru powstania chochoáowskiego (góralki wokóá ¿gury ĞwiĊtego Jana Nepomucena),
zbójnicki zamek na Orawie, junacy. Sygnowana (nieczytelnie) okáadka zdobiona motywami szarotek.
Album opublikowany przez Wydawnictwo Dzieá Sztuki „Stella” z Bochni, wydawcĊ licznych pocztówek
tatrzaĔskich, zaáoĪone w 1908 r. przez malarza Ludwika Stasiaka. Pieczątka ksiĊgarni ZwoliĔskich.
Zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, karty albumu poĪóákáe, przedarcia i zaáamania bibuáek przekáadkowych, poza tym stan dobry.

595. Zakopane. Album 15 widoków. B.m., b.r. [po 1925 r.]. K. [15] z naklejonymi czarno-biaáymi pocztówkami fotogra¿cznymi o wym. 8,5 x 13,5 cm; album 13 x 19,5 cm,
opr. wyd. karton przewiązany sznureczkiem.
120,Albumik – pamiątka z Zakopanego, z naklejonymi pocztówkami z widokami tatrzaĔskimi, m.in. widok
ogólny Zakopanego, Hala Gąsienicowa (ze schroniskiem Murowaniec, wzniesionym w latach 19211925), Hala StrąĪyska (z licznymi szaáasami pasterskimi), Giewont w morzu mgieá, Dolina PiĊciu Stawów Polskich, limba nad Morskim Okiem. Na okáadce záoc. tytuá i charakterystyczna spinka góralska.
Drobne uszkodzenia oprawy, stan dobry.
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593. Album widoków Zakopanego. Po 1908.

594. Tatry. Album widoków. Po 1909.

596. [Pawlica Wáadysáaw]. W górach. Album ze zdjĊü fotogra¿cznych Wáadysáawa
Pawlicy wydane w X-tą rocznicĊ jego zgonu. Z przedmową i objaĞnieniami do
fotogra¿i Walerego Goetla. Kraków 1929. Nakáad wáasny. Druk i rotograwiura
Drukarni Narodowej, s. 29, [3], tabl. fot. 70 (w tym rozká.), 20 x 27,5 cm, opr.
wyd. karton.
300,-
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596. Album zdjĊü Wáadysáawa Pawlicy. 1929.
Album nastrojowych zdjĊü ukazujących piĊkno Tatr. Na kilku fotogra¿ach taternicy oraz pasterze wypasający owce. Autorem fotogra¿i jest Wáadysáaw Pawlica (1886-1919), petrograf i mineralog, pracujący
na Uniwersytecie JagielloĔskim, wielki miáoĞnik narciarstwa, taternictwa i turystyki. Oferowany album
uznawany jest za jeden z najciekawszych i najbardziej wartoĞciowych albumów tatrzaĔskich
(W. Paryski, Wielka Encyklopedia TatrzaĔska). WstĊp (z biogramem Pawlicy) oraz szczegóáowy opis
fotogra¿i pióra Walerego Goetla (1889-1972), póĨniejszego rektora AGH, badacza geologii Tatr. Zabrudzenia (Ğlady kredki) i uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

597. Oppenheim Józef. Tatry w zimie. 16 rotograwiur. Zakopane b.r. [ok. 1922].
Nakáadem Sekcji Narciarskiej Towarzystwa TatrzaĔskiego, s. [4], tabl. ilustr. 16
(rotograwiury), 17 x 27,5 cm, opr. wyd. brosz.
180,Album fotogra¿i ukazujących zimowe widoki tatrzaĔskie, autorstwa Józefa Oppenheima (1887-1946),
narciarza, taternika, fotogra¿ka, wieloletniego naczelnika TOPR, jednej z bardziej znanych i powaĪanych postaci przedwojennego Zakopanego. Wniósá on do narciarstwa wysokogórskiego legendarną
ideĊ „wyrypy”, czyli bardzo dáugiego, kilkunastogodzinnego przejĞcia na nartach szeregu szczytów
i przeáĊczy. Zabrudzenia i uszkodzenia oká., zagniecenie naroĪy, niewielki Ğlad zalania dolnego marginesu, poza tym stan dobry.

598. Oppenheim Józef. Tatry. Album. B.m. [Zakopane], b.r. [ok. 1922], b.w. (Nakáad
Sekcji Narciarskiej Towarzystwa TatrzaĔskiego?), k. [1], tabl. ilustr. 15 (rotograwiury), 18,5 x 28,5 cm, opr. pá. lniane z krajkami i ilustr. na licu.
240,Album zawierający 15 widoków Tatr (oraz dodatkowo widok na okáadce) autorstwa Józefa Oppenheima (1887-1946), znakomitego fotografa gór. Pokazano m.in.: Giewont, Dolina StrąĪyska, Dolina
KoĞcieliska, Staw SmereczyĔski, Morskie Oko, Mnich, Dolina PiĊciu Stawów, Czarny Staw, Dolina
Biaáej Wody. Na karcie ze spisem widoków wpis wáasnoĞciowy z 1922 r. Zabrudzenia oprawy i kart
z widokami, poza tym stan dobry.

599. Album Tatr. Heljotypie wedáug zdjĊü z natury. Kraków, b.r. Wydawnictwo Salonu
Malarzy Polskich, k. [1], tabl. il. 16, 15 x 20,5 cm, opr. – okáadziny drewniane ze
zdobieniami, zach. oká. wyd. karton, przewiązane sznureczkiem.
300,-

TATRY. ZAKOPANE

599. Album Tatr. Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich.

601. Albumy tatrzaĔskie. Seria I, II i III. Z widokami wg fot. H. Schabenbecka.
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Album widoków tatrzaĔskich, m.in. BatyĪowiecka GraĔ, Dolina ĝwistowa, Hala Waksmundzka, Wielki
HiĔczowy Staw. Opublikowany przez Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, dziaáające w Krakowie
od 1885 do 1939 r. Zeszyt oprawiony w okáadziny drewniane z napisem „Zakopane” oraz dekoracją z motywem kwiatu szarotki, dziewiĊüsiáu 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 záoc.
tyt., przewiązany sznureczkiem.
150,Album z 16 widokami Zakopanego i Tatr, w tym takĪe miejsca i scenki rzadziej ukazywane, m.in.:
Zakopane – Park Klimatyczny (obecnie Miejski), wesele góralskie, kobziarz w Dolinie StrąĪyskiej.
Drobne uszkodzenia oprawy, poza tym stan dobry.

601. Album Tatr. Seria I. 16 heljotypowych zdjĊü wedáug art. fotogr. Henryka Schabenbecka. Seria II. Artystyczne zdjĊcia heliotypowe. Seria III. 16 artystycznych plansz
heljotypowych. Wszystkie: Kraków, b.r. (okres miĊdzywojenny). Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, k. [1], tabl. il. 16, 15 x 21 cm, opr. wyd. karton przewiązany
sznureczkiem.
360,Seria trzech albumów z widokami Tatr i Zakopanego, wydawanych w okresie miĊdzywojennym przez
Salon Malarzy w Krakowie. W zeszycie I znalazáy siĊ heliotypie wedáug fotogra¿i Henryka Schabenbecka (1886-1939), uznawanego za jednego z najwybitniejszych fotografów górskich swojej epoki,
operatora ¿lmowego, samorządowca związanego z Zakopanem, wáaĞciciela pierwszego zakáadu
fotogra¿cznego na Podhalu. Albumy zawierają widoki szczytów, dolin i jezior tatrzaĔskich, schronisk (wzniesionego wáaĞnie MurowaĔca, schroniska Towarzystwa TatrzaĔskiego nad Morskim Okiem),
a takĪe Zakopanego (Krupówki zimą, Park Klimatyczny, zawody narciarskie). Uszkodzenia opraw
(zwáaszcza serii III), drobne zabrudzenia (gáównie kart początkowych i koĔcowych), poza tym stan dobry.
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KSIĄĩKI. ALBUMY
602. Bannerth Florian. Die Heilquellen zu Landeck in der Grafschaft Glatz. Breslau
(Wrocáaw) 1838. Verlag von Grass, Barth & Comp., s. [2], VI, 310, [2], tabela rozká.,
tabl. ryc. 3 (litogra¿e), 21,5 cm, opr. póĨniejsza ppá.
600,Rozprawa Floriana Nepomuka Petera Bannertha (1807-1861), w latach 1838-1861 lekarza zdrojowego, autora trzech ksiąĪek poĞwiĊconych uzdrowisku. W czĊĞci pierwszej autor opisuje historiĊ Lądka
Zdroju oraz wspóáczesne autorowi udogodnienia dla kuracjuszy. CzĊĞü druga poĞwiĊcona zostaáa
przyrodzie, trzecia – leczniczym wáaĞciwoĞciom tutejszych Ĩródeá. Na rozkáadanej tablicy pomieszczono
wyniki chemicznej analizy trzech gáównych Ĩródeá. Na rycinie przedstawienie Ĩródáa Marianny, odkrytego w 1679 r., obudowanego altaną w 1828 r., nazwanego w 1838 r. na czeĞü Marianny OraĔskiej
(po II wojnie Ğwiatowej nosiáo nazwĊ Dąbrówki). Pieczątka wáasnoĞciowa na karcie tyt. Na lico oprawy
naklejona wspóácz. ilustracja. Karta z litogra¿ą nieznacznie przyciĊta (bez szkody dla widoku), charakterystyczne plamki i zabrudzenia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

603. [Lądek Zdrój]. Führer durch Bad Landeck i. Schl. und Umgebung. Woerl’s Reisehandbücher. Würzburg, Wien (WiedeĔ), b.r. (przedmowa 1890). Verlag von Leo
Woerl, s. 24, [1 – doklejona], [4], mapa (záoĪ.), 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 (záoĪ.), 15,5 cm, opr. wyd. pap.
240,Dwa ilustrowane przewodniki po Lądku Zdroju i okolicach, opracowane i opublikowane przez Leo
Woerla (1843-1918), niemieckiego wydawcĊ, specjalizującego siĊ w publikacji podrĊcznych przewodników dla turystów (ponad 600 ksiąĪek w tej serii z koĔca XIX i początku XX w.). W pozycji 1 wklejona
mapa uzdrowiska. Pozycja 2, opublikowana juĪ po przeniesieniu wydawnictwa do Lipska, obok planu
miasta zawiera takĪe mapĊ ĝląska, listĊ rzeczy koniecznych do zabrania w podróĪ (osobno dla
mĊĪczyzn – np. rewolwer, osobno dla dam – np. zestaw do robótek rĊcznych) oraz liczne reklamy.
Ubytki pap. okáadki wydania drugiego, plan miasta luzem, poza tym stan dobry.

604. Patschovsky Wilhelm. Führer durch Bad Landeck und Umgebungen. Schweidnitz
(ĝwidnica) b.r. [1923]. Verlag von Georg Brieger, s. 88, mapa (rozká.), 15 cm, opr.
wyd. pap.
120,Kieszonkowy przewodnik po Lądku Zdroju i okolicach, napisany przez Wilhelma Patschovsky’ego
(1856-1927), autora licznych i niezmiernie popularnych przewodników sudeckich, gorącego miáoĞnika
i propagatora regionu. Na koĔcu barwna mapa okolic uzdrowiska z trasami wycieczek. Wydanie
szóste, opublikowane w serii przewodników Ğwidnickiego wydawnictwa Georga Briegera. Drobne
uszkodzenia okáadek, podpis wáasnoĞciowy na karcie tyt., poza tym stan dobry.
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602. F. Bannerth. Uzdrowisko Lądek. 1838.

603. Lądek Zdrój. Dwa przewodniki. 1890-1900.

605. Winkler Wilhelm. SudetenÀora. Eine Auswahl charakterischer GebirgspÀanzen.
Nach natürlichen Familien unter Berücksichtigung des Linnéschen Systems. Dresden (Drezno) 1900. Verlag und Druck von C. Heinrich, s. [4], 190, tabl. ilustr. 50
(winno byü 52), 19 cm, opr. wyd. pá. ze zdobieniami na licu i grzbiecie.
400,Opracowanie Wilhelma Winklera (na oprawie báĊdnie inicjaá M.), Īyjącego w latach 1842-1927 nauczyciela ze Szklarskiej PorĊby. Na 50 tablicach barwne przedstawienia roĞlin sudeckich, z opisami po
niemiecku i áacinie, wedáug zdjĊü z natury J. Ostermaiera (ilustracje wykonane w drezdeĔskim zakáadzie Nenke & Ostermeier, wydającym liczne albumy z barwnymi widokami Karkonoszy). Dekoracyjna
oprawa z drezdeĔskiego zakáadu Augusta Hermanna Geisslera. Brak dwóch tablic (nr 43 i 52). Wpisy
wáasnoĞciowe. Otarcia i uszkodzenia oprawy, grzbiet pĊkniĊty, zabrudzenia początkowych kart oraz
kilku kart z ilustracjami, poza tym stan dobry. Rzadkie.

606. [Karkonosze]. Neuestes Album vom Riesengebirge. Dresden (Drezno), b.r. (koniec XIX w.). Druck & Verlag v. Jacobi & Zobel, tabl. ilustr. 28 (fotolitogra¿e),
9,5 x 14,5 cm, leporello, opr. wyd. pá. z táocz. i záoc.
300,Albumik zawierający widoki najpiĊkniejszych miejsc w Karkonoszach, m.in.: panoramy pasm górskich
(opisane w jĊzyku niemieckim), miasteczka (Cieplice, Jelenia Góra, Karpacz), paáace i zamki, hotele
i schroniska oraz wodospady i osobliwoĞci przyrody. Przed widokami portret Ducha Gór – Liczyrzepy
(Rübezahl). Bogata, táoczona i záocona dekoracja na przednim licu oprawy. Niewielkie uszkodzenia
oprawy, ciągáoĞü leporello przerwana, stan widoków dobry.

607. [Lądek Zdrój]. Landeck i. Schl. Landeck (Lądek), b.r. Verlag A. Olesch, tabl. il.
[10] – leporello, 10 x 15 cm, opr. wyd. pá. czerwone z tyt. na licu.
200,-
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605. W. Winkler. RoĞliny sudeckie. 1900.
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606. Widoki Karkonoszy. Koniec XIX w.

Albumik z widokami znanego kurortu dolnoĞląskiego (panorama miasta, zakáady przyrodolecznicze,
park zdrojowy). ZdjĊcia z początku XX w. opublikowane przez wydawnictwo Alfreda Olescha, dziaáającego takĪe w okresie miĊdzywojennym. Otarcia oprawy, ciągáoĞü leporello przerwana, poza tym
stan dobry.

608. [Lądek Zdrój] – Panorama uzdrowiska. XIX/XX w.

600,-

Crystoleum; 14 x 29 cm (w Ğwietle oprawy)
Rozlegáa panorama dolnoĞląskiego uzdrowiska, z charakterystyczną kopuáą zakáadu przyrodoleczniczego „Wojciech” (wzniesionego w 1680 r., przebudowanego w XIX w.). Crystoleum – rzadka technika
gra¿czna, stosowana gáównie w latach 1880-1900. Polegaáa na tym, Īe fotogra¿Ċ malowano kilkakrotnie
oraz czĊĞciowo wyklejano macicą peráową, a nastĊpnie przyklejano do szkáa. Na odwrocie oprawy
dedykacja w jĊzyku niemieckim, dat. 1937 r. Fotogra¿a oprawiona w ramĊ z epoki, z rzeĨbionymi
liĞümi dĊbu (21 x 36 cm). Stan dobry.

609. [Lądek Zdrój] – Zespóá 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 páycie, rytowana przez Friedricha Gottloba Endlera (1763-1822), gra¿ka dziaáającego we Wrocáawiu. Wydana we
Wrocáawiu w latach 1800-1809. Stan dobry. 2. „Bad Landeck”. Drzeworyt; 10 x 15,3 (pl. 11,5 x 18,5).
Niesygnowana, rozlegáa panorama miasta, pochodząca z wydanego w 1889 r. w Dusznikach przewodnika po hrabstwie káodzkim. Stan dobry. Rzadkie. 3. „Die Karpenstein bei Landeck”. Staloryt;
10,5 x 15,7 (pl. 16 x 23,5). Widok ruin zamku KarpieĔ, jednej z atrakcji Lądka Zdroju. Sygnowany
na páycie, rytowany przez gra¿ka niemieckiego Kaspara Ulricha Hubera (1825-1882) wedáug rysunku
Theodora Blनtterbauera (1823-1906), Ğląskiego malarza pracującego w Legnicy. Stan dobry. 4. „Bad
Landeck in Schlesien”. Drzeworyt; 9 x 11,8 (na karcie 29 x 21). Sygnowany na klocku, powstaá
w drzeworytni Hugo Kनseberga i Kaspra Oertela w Lipsku. Rycina na karcie pisma „Die Gartenbaude”
z 1885 r. Stan dobry.
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608. Panorama Lądka Zdroju. XIX/XX w. Crystoleum.

610. [Lądek Zdrój] – Zakáady przyrodolecznicze (dawny Wojskowy Zakáad 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 ukazującymi budynki dawnego Wojskowego Zakáadu Kuracyjnego, wzniesione
okoáo 1900 r. dla Īoánierzy pruskich, rekonwalescentów wojennych – obecnie są to sanatoria Stanisáaw, Adam i Józef. Na zdjĊciach anonimowego autora ukazano widok zewnĊtrzny budynków,
wnĊtrza (sypialnie dla Īoánierzy i o¿cerów, jadalnie, áazienki kuracyjne, sale do rehabilitacji), rzuty
i plany wnĊtrz (rysunki architektoniczne). Poza tym na karty albumu wklejono zdjĊcia rycin z widokami uzdrowiska od XVIII w., plany miasta oraz fotogra¿e innych sanatoriów lądeckich. Wszystkie
zdjĊcia opisane rĊcznie w epoce w jĊzyku niemieckim. Brak karty ze zdjĊciami nr 1-2. Album oprawiony wspóáczeĞnie przez kolekcjonera w karton z naklejoną na licu ilustracją. Dodatkowo wklejone:
1. Widok rynku w Lądku z okresu miĊdzywojennego (fotogra¿a o wym. 18 x 23 cm); 2. Panorama
miasta z koĔca XIX w. (zdjĊcie sygnowane przez dziaáający w Lądku zakáad H. Vogla; wym. 10 x
14 cm, na kartonie ¿rmowym 11 x 16,5 cm); 3. Kawiarnia WiedeĔska Albrechtshalle na przeáomie
XIX/XX w. (zdjĊcie sygnowane przez zakáad Franza Pietschmanna z Jeleniej Góry; wym. 9,5 x 14 cm,
na kartonie ¿rmowym 10,5 x16,5 cm). Karta ze zdjĊciami nr 3-4 z ubytkiem pap. (uzupeánionym),
drobne zabrudzenia i uszkodzenia kart, stan dobry.

UNIKATOWY ZBIÓR POCZTÓWEK
611. [Lądek Zdrój] – Album widoków miasta – ponad 500 pocztówek. Lata 90. XIX w. –
lata 70. XX w.
7000,Pocztówki – fotogra¿e czarno-biaáe, druki barwne i czarno-biaáe, chromolitogra¿e, retusze; Ğrednio
o wym. 9 x 14 cm
Kolekcja pocztówek ukazujących dolnoĞląskie uzdrowisko Lądek Zdrój, począwszy od ok. 1890 r. po
czasy niemal wspóáczesne. Ponad 400 pocztówek pochodzi z okresu, kiedy miasto leĪaáo w granicach
Niemiec, w tym z lat II wojny Ğwiatowej. Pocztówki w duĪej czĊĞci zapisane, ze skasowanymi znaczkami, opatrzone podpisami w jĊzyku niemieckim. Osobną grupĊ stanowią karty (gáównie z początku
XX w.), zapisane po polsku, wysyáane z Landeku (jak wówczas nazywano kurort) do miast zaboru
pruskiego (Gniezno, PoznaĔ, Bydgoszcz – do dziaáaczki na rzecz polskoĞci Eugenii CzarliĔskiej). Kartki
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611. Kolekcja ponad 500 pocztówek z widokami Lądka Zdroju. XIX/XX w.

zarówno w ukáadzie sprzed 1905 r. (z miejscem na korespondencjĊ obok widoku) oraz w ukáadzie
wspóáczesnym. Na uwagĊ zasáugują tzw. grüssy, najstarsze, z wieloma mniejszymi widoczkami na
karcie, wpisanymi np. w skrzydáa motyla lub páatki kwiatu (ponad 40 sztuk). Osobną grupĊ stanowią pocztówki publikowane i wysyáane tuĪ po wojnie (szczególnie z 1947 r.), kiedy wykorzystywano
starsze, niemieckie widokówki, jedynie zamazując stare podpisy i opatrując pieczątkami polskimi,
np. publikowane przez Jerzego MaĔkowskiego, a takĪe reklama hotelu „Baátyk” Tadeusza Grabowskiego (dawny Haus Hohenzollern). Na kartach widoczne najbardziej znane miejsca Lądka – Zakáady
Wojciech i Jerzy, park zdrojowy (z licznymi kuracjuszami), wille i sanatoria, a takĪe dworzec, basen
kąpielowy, orkiestra zdrojowa, huta szkáa. Wiele kart ukazuje piĊkno okolicznej przyrody, panoramy
górskie oraz rynek miasta. Rzadka kartka z przedstawieniem listonosza, w torbie którego ukrywa siĊ
leporello z widokami miasta oraz seria opublikowana przez znane wydawnictwo Raphaela Tucka.
CzĊĞü drugą albumu stanowią pocztówki z czasów polskich, począwszy od lat powojennych po lata
70. XX w. Doáączono takĪe trzy notgeldy wydane przez radĊ miasta Lądek w 1923 r. (milion marek)
oraz w 1921 r. (25 i 50 fenigów). Pieczątki kolekcjonerskie (na odwrocie wielu pocztówek dopisane
rĊcznie informacje o ukazanych miejscach), drobne zabrudzenia i uszkodzenia krawĊdzi, poza tym
stan dobry. Bogaty zbiór widoków piĊknego uzdrowiska.
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KRESY WSCHODNIE
612. ChodĨko Ignacy. Obrazy litewskie. Serya druga. Tom 3 (z 3). Wilno 1843. Nakáadem i drukiem Józefa Zawadzkiego, s. 138, [1], V, 18 cm, opr. karton.
240,Zbiór gawĊd kresowych Ignacego ChodĨki (1794-1861). „Obrazy” mają czĊsto charakter wspomnieniowy i oddają niezmiernie plastycznie obraz spoáecznoĞci szlacheckiej na Litwie schyáku epoki stanisáawowskiej i pierwszych dziesiĊcioleci XIX wieku. W serii drugiej wydano trzytomową powieĞü
„Brzegi Wilii”, z której oferujemy tom 3 oraz „Ranek przed szlubem[!]”. Z ksiĊgozbioru dzierĪaĔskiego Stanisáawa àawrynowicza (pieczątka). Przetarcia oprawy. Karta tytuáowa ze Ğladami po wyciĊciu znaków wáasnoĞciowych (podklejonymi papierem), zaĪóácenia i przebarwienia papieru, poza
tym stan dobry.

613. ChodĨko Ignacy. ĩegota z Milanowa Milanowski (Podania litewskie. Serya druga).
Wilno 1854. Naká. i druk. Józefa Zawadzkiego, s. 280, 18 cm, opr. z epoki, pásk
z táocz. i záoc.
280,PowieĞü Ignacego ChodĨki (1794-1861), pisarza i gawĊdziarza, który osadzaá swoje utwory przede
wszystkim w scenerii litewskiej. Jak informuje autor w przypisie, pomysá i akcja utworu zostaáy oparte
na historii rodzinnej, którą ChodĨce opowiedziaá „pan Milanowski z Linkowa, byáy Deputat DworzaĔstwa Gubernii WileĔskiej”. Nieaktualne, XIX-wieczne noty wáasnoĞciowe. Otarcia opr., przebarwienia
i zabrudzenia, poza tym stan dobry.

614. Dziennik WileĔski. 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 ksiĊgozbioru Czarnowskich z Rossochy (ekslibris). W latach 1825-1830 „Dziennik WileĔski” stanowiá
tytuá gáówny szeregu wydaĔ tematycznych o niekonsekwentnej numeracji. Niniejszy numer obejmuje
kolejno: LiteraturĊ Nadobną; Prawo; HistoriĊ Nauk Przyrodzonych; Nowiny Naukowe (podtytuáy na
pierwszych kartkach skáadek). WĞród tekstów m.in.: Galeria obrazów Īycia ludzkiego czyli charaktery; Uwagi odnoszące siĊ do bibliogra¿i Statutu Litewskiego oraz rozprawa Teodora Narbutta:
Sposób strychowania cegáy. Na okáadce spis treĞci. Egzemplarz nieprzyciĊty. Zabrudzenia i zagniecenia okáadek. Naderwania i ubytki grzbietu. Niewielkie przebarwienia papieru, nieaktualne pieczątki
wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

615. Dziennik WileĔski. R. 1829, nr 6: czerwiec. Druk. A. Marcinkowskiego, s. 137192; 409-456; 297-376; 153-184, tabl. 3 (miedzioryty rozká.), 21,5 cm, opr. wyd.
brosz.
180,Z ksiĊgozbioru Czarnowskich z Rossochy (ekslibris). Niniejszy numer obejmuje kolejno: LiteraturĊ
Nadobną; Nauki stosowane; Nowiny Naukowe (podtytuáy na pierwszych kartkach skáadek). WĞród
tekstów m.in.: Akademie, uniwersytety, towarzystwa i zakáady; Sztuka robienia cukru z buraków
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613. I. ChodĨko. Podania litewskie.1854.

614. Dziennik WileĔski. 1829.

(dokoĔczenie) – do artykuáu doáączone 3 tablice gra¿czne. Na okáadce spis treĞci. Egzemplarz nieprzyciĊty. Zabrudzenia i zagniecenia okáadek. Naderwania i ubytki grzbietu. Niewielkie przebarwienia
papieru, nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

616. Firkowicz Szemaja. O Karaimach w Polsce. Troki 1938. Zakáady Gra¿czne
„Znicz”, s. 21, [1], ilustr. w tekĞcie, 15 cm, opr. wyd. brosz.
90,Rozprawa dotycząca mniejszoĞci karaimskiej w Polsce. Zawiera informacje m.in. na temat nazwy,
wyznania, dogmatów, stosunku do chrzeĞcijaĔstwa i islamu, pochodzenia Karaimów polsko-litewskich,
osadnictwa pogranicznego, sytuacji Karaimów w Trokach, àucku, Haliczu i Wilnie, jĊzyka, kultury
i folkloru karaimskiego. Na ilustracji herb karaimski. Na marginesach kilku kart niewielkie naddarcia,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

617. Gieysztor Jakub. PamiĊtniki z lat 1857-1865, poprzedzone wspomnieniami
osobistemi prof. Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami.
T. 1-2 (w 2 wol.). Wilno 1913. Biblioteka PamiĊtników. Nakáadem Towarzystwa
Udziaáowego „Kurier Litewski”, s. 420, portret 1; 382, portret, ilustr. w tekĞcie,
21 cm, jednolita opr. wspóácz., pásk ze záoc., zach. oká. brosz.
600,Wydanie 1. Jeden z najwaĪniejszych pamiĊtników do dziejów powstania styczniowego na Litwie
oraz okresu przedpowstaniowego, obejmujący równieĪ wspomnienia z zesáania autora na SyberiĊ.
Jakub Gieysztor (1827-1897), ksiĊgarz, antykwariusz, publicysta, za uczestnictwo w powstaniu skazany
na 12 lat ciĊĪkich robót w Usolu (wróciá z niewoli w 1872 r.). WaĪne Ĩródáo historyczne, zawierające
materiaáy biogra¿czne zaopatrzone w naukowe przypisy. W tomie drugim skáadka ze stronami 282-290
przestawiona przez introligatora, poza tym stan bardzo dobry.
Lit.: E. Maliszewski. Bibliogra¿a pamiĊtników polskich, poz. 2995; E. Kozáowski. Bibliogra¿a powstania
styczniowego, poz. 1460.
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617. J. Gieysztor. PamiĊtniki. 1913.

618. Towarzystwo Strzeleckie we Lwowie. 1848.

618. Kulczycki Tomasz. Rys historyczny wraz z zbiorem przywilejów Towarzystwa
Strzelców Lwowskich. Wydany przez..., mieszczanina lwowskiego, czáonka tegoĪ
Towarzystwa. Lwów 1848. Drukiem Piotra Pillera, s. XII, 159, tabl. ryc. 1 (litogra¿a), 22 cm, opr. z epoki pá. z táocz.
480,Banach nie notuje! Historia Towarzystwa Strzeleckiego we Lwowie od XVI wieku do czasów wspóáczesnych autorowi. Od strony 59 nastĊpuje „Zbiór przywilejów, dekretów i ustaw nadanych uprzywilejowanemu towarzystwu strzelców lwowskich od królów polskich i magistratu lwowskiego począwszy
od roku 1546 do roku 1766”. Na tablicy panorama Lwowa. Páótno oprawy lekko pofaádowane na
licu, w tekĞcie miejscami marginalia i podkreĞlenia oáówkiem, na kartach charakterystyczne zaĪóácenia,
poza tym stan dobry. Rzadkie.

619. Manteuႇel Gustaw. Z dziejów starostwa maryenhauzkiego. Odbitka z „Kwartalnika Litewskiego”. Wilno-Warszawa-PoznaĔ-Lublin-àódĨ [1919]. KsiĊgarnia
Stowarzyszenia Nauczania Polskiego, s. [29]-38, tabl. ilustr. 1, mapa w tekĞcie,
23,5 cm, opr. póĨniejsza pá., zach. przednia oká. brosz.
150,Opis wedáug okáadki. Historia starostwa Marienhaus w InÀantach od XIII wieku, opracowana przez
Gustawa Manteuႉa (1832-1916). W tekĞcie mapa starostwa, na tablicy widok ruin klasztoru warownego. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

620. Obst Jan. Nasze dwory wiejskie. Odbitka z „Kwartalnika Litewskiego”. Wilno-Warszawa-PoznaĔ-Lublin-àódĨ [1919]. KsiĊgarnia Stowarzyszenia Nauczania
Polskiego, s. [95]-124, tabl. ilustr. 5, ilustr. w tekĞcie, 23,5 cm, opr. póĨniejsza pá.,
zach. przednia oká. brosz.
150,-
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620. J. Obst. Nasze dwory wiejskie. 1919.
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621. S. Vincenz. Na wysokiej poáoninie. 1936. Wyd. 1.

Opis wedáug okáadki. Interesująco napisany szkic na temat wiejskich dworków szlacheckich na Kresach.
Ilustracje (w tym fotogra¿e Jana Buáhaka) ukazują: dworek wiejski w InÀantach, dwór w Ostaszynie,
dwór w Rajcy, dwór w Rusinowicach Uniechowskich i dwór w Johaniszkielach, dawnej siedzibie
Karpiów. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

621. Vincenz Stanisáaw. Na wysokiej poáoninie. Obrazy, dumy i gawĊdy z Wierchowiny
Huculskiej. Warszawa 1936. Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, s. 719, [1], 23 cm,
opr. z epoki pá. ze záoc. napisem na grzbiecie.
360,Wydanie 1. Jedna z najwaĪniejszych publikacji dotyczących Huculszczyzny w literaturze polskiej.
Dzieáo Īycia Stanisáawa Vincenza (1888-1971), prozaika, eseisty, znawcy Huculszczyzny i Pokucia.
Oferowany tom – „Prawda starowieku” – stanowi pierwszą czĊĞü trylogii poĞwiĊconej HuculszczyĨnie
(pozostaáe tomy ukazaáy siĊ w Londynie w latach 1970-1979). Autor odtwarza kulturĊ Karpat Wschodnich z jej zwyczajami i obrzĊdami, charakteryzuje podania, pieĞni, wierzenia, postaci rzeczywiste
i legendarne, przypowieĞci, eseje etnologiczne z obszaru Huculszczyzny. Na koĔcu przegląd literatury
huculskiej i sáowniczek huculski. Zaplamienia okáadki, brak karty przedtytuáowej, na karcie tytuáowej
podpis wáasnoĞciowy, poza tym stan dobry.

622. Woyniááowicz Edward. Wspomnienia 1847-1928. CzĊĞü pierwsza. Wydaá, wstĊpem i przypisami opatrzyá Janusz Iwaszkiewicz. Nakáadem Komitetu uczczenia
Ğ.p. Edwarda Woyniááowicza. Wilno 1931. Druk Józefa Zawadzkiego. Skáad gáówny
w KsiĊgarni Józefa Zawadzkiego, s. XXIV, 365, [3], tabl. ilustr. 8 (z 9 ilustracjami),
24 cm, oryg. oká. brosz.
300,Wydanie 1. Tom wspomnieĔ Edwarda Woyniááowicza (1847-1928), ziemianina, dziaáacza spoáeczno-gospodarczego na Kresach Wschodnich, posáa do Dumy, prezesa Towarzystwa Rolniczego w MiĔsku.
Tom opisuje wydarzenia do 1920 roku. CzĊĞü druga, w formie dziennika za lata 1921-1928, zostaáa
wydana dopiero w 2016 roku. Okáadka broszurowa projektu Ferdynanda Ruszczyca z ukoronowanym polskim Oráem i litewską Pogonią. Egzemplarz nieobciĊty. Stan dobry.
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622. E. Woyniááowicz. Wspomnienia. 1931.

623. J. Sas-Zubrzycki. Zabytki Lwowa. 1928.

623. Zubrzycki Jan Sas. Zabytki miasta Lwowa (z 77 rysunkami). W rocznicĊ dziesiĊciolecia Polski. Lwów 1928. Nakáadem Autora, s. 147, ilustr. w tekĞcie, 23 cm,
opr. póĨniejsza pá.
180,Odbitka z „Czasopisma Technicznego”. Bogato ilustrowana monogra¿a charakteryzująca zabytki Lwowa
(Ğwieckie i sakralne), opracowana przez Jana Sas-Zubrzyckiego (1860-1935), architekta, konserwatora sztuki, profesora Politechniki Lwowskiej, autora licznych prac o polskim stylu narodowym. Brak
karty przedtytuáowej, liczne marginalia i podkreĞlenia oáówkiem, zaplamienia ostatniej strony, poza
tym stan dobry.

624. [ĩydzi we Lwowie]. Sprawozdanie Kuratorjum Opieki nad Zabytkami Sztuki ĩydowskiej przy ĩydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie. [Lwów 1928]. Zakáady
Gra¿czne Ignacego Jaegera, s. III, [1], 28, ilustr. w tekĞcie, 24 cm, oryg. oká.
brosz.
150,Z ksiĊgozbioru Jarosáawa DoliĔskiego (ekslibris). Tytuá i tekst równolegle w jĊzyku 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). Ukáad gra¿czny Henryka Munda. Stan bardzo dobry.

625. [Galicja – Lwów]. Trzy karty ĪywnoĞciowe. 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 ĪywnoĞciowe z okresu I wojny Ğwiatowej: na ziemniaki (ze zbioru 1917 r.), cukier i kawĊ
(z wrzeĞnia – paĨdziernika 1916 r.). Podpisane w druku przez C. K. Galicyjskie Namiestnictwo, na
jednej pieczątka Zarządu Gminy Lwów. Zachowane wszystkie kupony. Na odwrocie jednej karty notatki
oáówkiem. Stan dobry.

626. [Galicja – Lwów]. Cztery karty ĪywnoĞciowe. 1917-1918 r. Druki na papierach
barwnych, o wym. 12 x 23 cm, z pieczątkami: Zarząd gminy Lwów.
200,-
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626. Kartki ĪywnoĞciowe. Lwów. 1917-1918.

Cztery kartki ĪywnoĞciowe z koĔca I wojny Ğwiatowej: na táuszcze surowe, produkty táuszczowe i oleje
jadalne (teksty równolegle w jĊzyku polskim i rosyjskim, podpisane przez C. K. Galicyjskie Namiestnictwo). Obejmują okres od listopada 1917 r. do lipca 1918 r. Na dwóch pieczątki Zarządu Gminy
Lwów, zachowane wszystkie kupony. Na odwrocie jednej karty zapisany oáówkiem adres lwowski, na
drugiej maszynopis: Uchwaáa Rady Miasta Nowego Sącza (dotyczy rodziny Merha), dat. Nowy Sącz
29 marca 1919 r. Stan dobry.

VARSAVIANA
627. GoĞlicki Stanisáaw. PamiĊtnik teatrów warszawskich za rok 1870. Rocznik
pierwszy. Warszawa 1871. W Drukarni Teatrów Warszawskich, s. [4], 179, [1], III,
[2], plany 2 (rozká.), 15,5 cm, oryg. oká. brosz.
180,Zawiera szczegóáowy wykaz spektakli teatralnych w Warszawie z podaniem dat i peánej obsady
aktorskiej, spis koncertów i widowisk dawanych w Warszawie poza obrĊbem teatrów, a takĪe „krótką
wiadomoĞü o gmachu teatralnym”. Na koĔcu dwa rozkáadane plany: Rozkáad miejsc numerowanych
w Teatrze Wielkim oraz Rozkáad miejsc numerowanych w Teatrze RozmaitoĞci. Niewielkie naddarcia
okáadki, poza tym stan dobry. Rzadkie.

628. Grodecki Paweá. Sokolstwo warszawskie w czasie Wielkiej Wojny. Wspomnienia
osobiste. Warszawa 1936. Zakáady Gra¿czne „Drukprasa”, s. 16, 22,5 cm, oryg.
oká. brosz.
90,Charakterystyka dziaáalnoĞci Sokolstwa warszawskiego w okresie od wybuchu pierwszej wojny Ğwiatowej do rozbrajania Niemców na ulicach Warszawy 11 listopada 1918 roku. Stan dobry. Rzadkie.

629. Hoesick Ferdynand. Warszawa. LuĨne kartki z przeszáoĞci syreniego grodu.
PoznaĔ-Warszawa 1920. Naká. i druk KsiĊgarni Ğw. Wojciecha, s. 428, 19,5 cm,
opr. z epoki pá. z táocz., brzegi kart barwione.
120,Szkice historyczno-obyczajowe z Īycia Warszawy XIX w., m.in. o: Chopinie, Elsnerze, pobycie cesarza
Napoleona w Warszawie, odsáoniĊciu pomnika Mickiewicza, o dniu codziennym mieszkaĔców Warszawy w felietonach Sienkiewicza, a takĪe o Ğlizgawce w àazienkach. Ferdynand Hoesick (1867-1941),
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627. S. GoĞlicki. Teatry warszawskie za rok 1870.

630. E. Jezierski. Przewodnik. 1920.

ksiĊgarz i wydawca, pisarz, historyk literatury. Niewielkie przebarwienia oprawy, miejscami charakterystyczne zaĪóácenia. Nieaktualny podpis wáasnoĞciowy. Stan dobry.

630. Jezierski Edmund. Przewodnik po Warszawie. Warszawa b.r. (ok. 1920). Nakáadem KsiĊgarni M. Ostaszewskiej i S-ki, s. [6], 148, 48 (inseraty), [2], plan (rozká.,
kolor.), 17,5 cm, opr. wspóácz., pásk.
120,Jeden z pierwszych przewodników po niepodlegáej Warszawie. Zawiera m.in. dzieje miasta, spis
ulic i gmachów, dziaá adresowo-informacyjny. Liczne ogáoszenia ¿rm i sklepów warszawskich. Autorem przewodnika jest Edmund Krüger (pseud. Jezierski) (1881-1935), pisarz i drukarz warszawski.
Zagniecenia i defekty krawĊdzi czĊĞci k., miejscami zabrudzenia, poza tym stan dobry.

631. Kanclerz Feliks. Przewodnik po Warszawie. Warszawa 1952. Spóádzielczy
Instytut Wydawniczy „Kraj”, s. 96, liczne plany i ilustracje w tekĞcie, 17 cm, opr.
wyd. karton.
40,Utrzymany w duchu stalinowskim przewodnik po Warszawie. W tekĞcie liczne odniesienia do
záych czasów przedwojennych – kapitalistycznych („peáne niemal zaniedbanie potrzeb Īycia miliona
mieszkaĔców”; Īoliborski WSM wzniesiony dziĊki Bolesáawowi Bierutowi) oraz opis zniszczeĔ dokonanych podczas Powstania Warszawskiego (wywoáanego decyzją „reakcyjnego dowództwa AK”).
W treĞci równieĪ omówienie planu odbudowy stolicy wedáug Bieruta. Przewodnik napisany przez Feliksa
Kanclerza (ok. 1908-1969), architekta, konserwatora zabytków, absolwenta warszawskiej Politechniki,
dziaáacza PTTK. Okáadka projektu Czesáawa Borowczyka (1912-1995). Pieczątka wáasnoĞciowa,
drobne uszkodzenia oká., 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
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632. Kolce. Tygodnik Humorystyczno-Satyryczny Ilustrowany. 1895.

50-51 niekompletne). Warszawa, 5 stycznia – 29 grudnia 1895 r.; kaĪdy numer
s. 12, 34 cm, opr. z epoki pásk ze záoc.
500,Niemal kompletny rocznik tygodnika „Kolce”, gáównego konkurenta „Muchy”, ukazującego siĊ w Warszawie w latach 1871-1914 z inicjatywy Mieczysáawa Dzikowskiego (1837-1900), literata i publicysty. Pismo
miaáo ambicje literackie, poza tekstami Īartobliwymi, najczĊĞciej o tematyce obyczajowej, publikowaáo
felietony, powieĞci w odcinkach (takĪe przekáady), wiersze. WyróĪniaáo siĊ takĪe poziomem ilustracji
(w tym drzeworytów i litogra¿i), autorstwa tak znakomitych artystów jak Franciszek Kostrzewski. W treĞci wiele odniesieĔ do wydarzeĔ warszawskich, obyczajowoĞci i Īycia w mieĞcie w koĔcu
XIX w., a takĪe reklam ¿rm warszawskich. Oferowany rocznik ukazywaá siĊ pod redakcją Aleksandra
Pajewskiego, drukarza i nakáadcy, zesáaĔca za wykonywanie druków powstaĔczych, od ok. 1871 r.
wáaĞciciela sáynnej drukarni popijarskiej (najstarszej w Warszawie). Oprawa z epoki w pásk, grzbiet
5-polowy, ze záoc. tyt. Brak numerów: 27, 28, 30, 33, 34, 36. Numery 50 i 51 niekompletne. Pieczątka
wáasnoĞciowa. Otarcia i uszkodzenia oprawy, wewnątrz 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, nakáad i druk
A. Pajewskiego, s. 62; 64; 72; 80; 88; 90, 19 cm, wspóáopr. ppá.
400,SzeĞü kolejnych kalendarzy „Kolców”, ilustrowanego tygodnika satyrycznego, ukazującego siĊ w Warszawie w latach 1871-1914. Pismo zaáoĪone przez Mieczysáawa Dzikowskiego (1837-1900), pisarza
i dziennikarza, wyróĪniaáo siĊ poziomem tekstów oraz staranną oprawą gra¿czną. Niemal na co drugiej
stronie kalendarzy caáostronicowe Īartobliwe scenki, opatrzone krótkim tekstem, czĊsto autorstwa
Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911), bardzo popularnego malarza i ilustratora warszawskiego.
Z pismem wspóápracowali takĪe: Franciszek Lanci, Wáadysáaw Szymanowski, Ludwik Nawojewski,
Wáadysáaw Sandecki, Ludomir Ilnicz-Zeydler, Zygmunt SĊkowski, Leon Kunicki, Arkadiusz i Stefan
Mucharscy. KaĪdy kalendarz z zachowaną, efektowną, chromolitografowaną okáadką z Īartobliwymi przedstawieniami warszawianek – syrenek. Poza czĊĞcią kalendarzową wydawnictwa zawierają krótkie, humorystyczne teksty prozą i wierszem, m.in. z poradami i informacjami warszawskimi
(np. miejsca godne widzenia w Warszawie to: „Dolina Szwajcarska staáy przytuáek kociej muzyki
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633. Kalendarze Kolców na lata 1882-1887.

635. Adwokaci przy Sądzie Warszawskim. 1905.

przybyszów ze wszystkich kraĔców Ğwiata”; „Plac Mokotowski, obszar ziemi zasiany setkami rubli –
tamĪe, letnią porą, Warszawskie Monte Carlo (Monaco), gdzie odbywają siĊ üwiczenia totalizatorskie”).
WiĊksza czĊĞü Īartów dotyczy stosunków damsko-mĊskich, a takĪe Īycia w ówczesnej Warszawie.
Oprawa podniszczona, biblioteczna. Pieczątki wáasnoĞciowe, miejscami zapiski, drobne zabrudzenia,
papier poĪóákáy, poza tym stan dobry. Ciekawy dokument Īycia 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 tekĞcie,
24 cm, opr. pá. z táocz., zach. oká. brosz. wg proj. Lecha Niemojewskiego. 120,Monogra¿a Warszawy od czasów Ğredniowiecza do schyáku XIX wieku, ze szczegóáowym opisem
paáaców, w tym m.in. Kazanowskich, KrasiĔskich, Brühla, Ujazdowskiego i Kazimierzowskiego. Alfred
Lauterbach (1884-1943), historyk sztuki i konserwator (zamordowany wraz z Īoną przez Gestapo).
Zabrudzenia oká. brosz., nieaktualne wpisy wáasnoĞciowe, miejscami zaĪóácenia papieru, poza tym
stan dobry.

635. Przepisy Konsultacyi Adwokatów PrzysiĊgáych przy Sądzie OkrĊgowym
Warszawskim. [Warszawa 1905]. Druk J. LeĞniewski i M. Górski, s. 15, [1], 22 cm,
oryg. arkusz wyd.
150,Tytuá i tekst równolegle w jĊzyku polskim i rosyjskim. Druk podzielony na dwie czĊĞci: Cel, Ğrodki
i przedmiot dziaáalnoĞci Konsultacji oraz Skáad Konsultacji (Czáonkowie; Zarząd; Rada; Ogólne zebrania; Nadzór nad Konsultacją). 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 nastĊpujące dziaáy: Zgromadzenie walne; Rada; Sekcje; Posiedzenia Zjednoczonych Sekcji; Komisje Naukowe; Komisja Biblioteczna; Komisja Rewizyjna. Stan dobry. Druk
notowany jedynie w zbiorach Biblioteki Narodowej. Bardzo rzadkie!
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637. Album 25 widoków Warszawy. 1900.

637. [Warszawa]. Album Warszawy (tytuá takĪe w jĊzyku rosyjskim). Warszawa, b.r.
[przed 1900]. Wydanie i wáasnoĞü Skáadu Rycin Karola Sommer, k. [24] – leporello,
10 x 15 cm, opr. wyd. pá. z táocz. i záoc. tyt. na licu.
260,Album zawierający 25 czarno-biaáych widoków Warszawy z II poáowy XIX w., m.in.: panorama od strony
Pragi, most Kierbedzia, Zamek Królewski, Ratusz, Ogród Saski, Trakt Królewski, àazienki, cerkiew
na Pradze, Nowa Synagoga, a takĪe Uniwersytet (Paáac Kazimierzowski, bez otwartej w 1894 r.
biblioteki). KaĪdy widok opisany po francusku, niemiecku, rosyjsku i polsku. Albumik wydany przez
Karola Sommera, prowadzącego w Warszawie przy ul. Miodowej 4 od lat 70. XIX w. do ok. 1914 r.
skáad rycin i wydawnictwo (wydające gáównie warszawskie pocztówki w technice fototypii). Reprodukcje
litogra¿i wykonane przez Johanna Louisa Glasera w Lipsku – wydawnictwo dziaáające w latach 18811915. Drobne zabrudzenia oprawy, blok odchodzi od oprawy, przerwana ciągáoĞü leporello, niewielkie
zabrudzenia, poza tym stan dobry.
Lit.: K. Lejko, Warszawa zapomniana, Warszawa 1994, s. 69, poz. 7 (skáadanka z 20 ilustracji)

638. [Warszawa]. Album 46 widoków miasta. B.m. (Warszawa?), b.r. (początek XX w.).
B. Wierzbicki i S-ka, k. 46, 11 x 16,5 cm, bez opr.
150,Albumik 46 widoków Warszawy z początku XX w. WĞród ukazanych miejsc m.in.: ratusz, ¿lharmonia,
àazienki, Ogród Saski, Park Ujazdowski, Paáac Brühla, gieáda, Uniwersytet i Politechnika, Izba Sądowa
(Paáac KrasiĔskich), sąd okrĊgowy (Paáac Paca), kasa gubernialna (na Placu Bakowym), teatry: NowoĞci i Letni, cerkiew Puáku Litewskiego (na obecnym placu Na RozdroĪu), synagoga na Táomackiem
i cyrk na Dynasach. Wszystkie widoki opisane w jĊzyku polskim, sygnowane przez Zakáady Gra¿czne
Bolesáawa Wierzbickiego (byá to pierwszy w Królestwie Polskim zakáad fotochemigra¿czny, produkujący
wielkie iloĞci kart pocztowych). Brak okáadek, zabrudzenia i drobne uszkodzenia, na ostatniej karcie
zapiski w jĊzyku rosyjskim.

639. Wasilewski Zygmunt. Pomnik Mickiewicza w Warszawie 1897-1898. Warszawa
1899. Nakáadem Komitetu Budowy Pomnika. Skáad Gáówny w KsiĊgarni Gebethnera i Wolႇa, s. 131, liczne ilustracje, 24,5 cm, opr. ppá.
90,-
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638. Album 46 widoków Warszawy. Początek XX w.
Szczegóáowa kronika przygotowaĔ i obchodów setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, z kulminacyjnym momentem odsáoniĊcia pomnika Wieszcza na Krakowskim PrzedmieĞciu w Warszawie w 1898
roku. Wskutek odezwy zamieszczonej w „Gazecie Radomskiej”, nastĊpnie felietonu w warszawskim
„Gáosie” wybuchá powszechny zapaá do realizacji idei uczczenia wielkiej rocznicy wystawieniem pomnika
poety. Na czele Spoáecznego Komitetu Budowy stanąá ksiąĪĊ Michaá Radziwiáá, ale duszą przedsiĊwziĊcia byá Henryk Sienkiewicz. Przetarcia oprawy. Niewielkie przebarwienia papieru, nieaktualne
pieczątki wáasnoĞciowe. Stan dobry.

640. [WyĞcigi 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 opisująca wyĞcigi konne, które odbyáy siĊ w Warszawie w maju i czerwcu 1886 roku. Szczegóáowo omówiono kaĪdą gonitwĊ, podając obok imiona zwyciĊskich koni, listĊ startujących rumaków
i nazwiska ich wáaĞcicieli, wysokoĞü ufundowanych nagród, a takĪe stawki totalizatora sportowego
(najwiĊcej wypáacono, za 1 rubla 7 rubli, za konia Little Witt, którego wáaĞcicielem byá W. Poklewski-Kozieáá). NajwiĊksze nagrody ¿nansowe zdobyli: hr. L. KrasiĔski, L. Grabowski, E. Reszke
i A. Wotowski, ks. S. Lubomirski i hr. A. Potocki. Zabrudzenia okáadek, drobne zaplamienie na
jednej stronie, poza tym stan dobry. Rzadkie.

641. [Mazowszanie] – „Mazury”. Lit. J. N. Lewicki. 1838-1841 r.

460,-

Litogra¿a rĊcznie kolorowana w epoce; 23 x 19 (w Ğwietle oprawy)
Dekoracyjna litogra¿a ukazująca cháopów z okolic Warszawy (rodowitych mieszkaĔców Mazowsza,
dawniej nazywanych Mazurami), autorstwa Jana Nepomucena Lewickiego (1795-1871), rysownika,
litografa, fotografa, po powstaniu listopadowym dziaáającego na emigracji. Rycina pochodzi z jednego
z najwaĪniejszych ilustrowanych wydawnictw emigracyjnych XIX w. – „Les costumes du peuple polonais”, z tekstem Leona Zienkowicza. Dobrze zachowane, mocne kolory. Równomierne zaĪóácenie
pap., poza tym stan dobry, oprawiona w ramkĊ 37 x 32,5 cm (uszkodzenia ramki).

642. [Warszawa – cukiernia „Victor”] – Serwetka z dekoracją tatrzaĔską. Lit. K. Thies.
XIX/XX w.
150,-
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642. Reklama warszawskiej cukierni Victor. XIX/XX w.

Litogra¿a na bibuáce; 23 x 24 cm
Reklama warszawskiej cukierni „Victor”, mieszczącej siĊ na rogu ulicy Koszykowej i Alei Ujazdowskich.
Dekoracja z przeáomu XIX i XX w., utworzona z modnych ówczeĞnie motywów tatrzaĔskich (pejzaĪ,
góral, szarotki). Serwetka wykonana w warszawskim zakáadzie Konstantego Thiesa, jednym z najwiĊkszych w ówczesnej Warszawie w branĪy papierniczej (póĨniej przeszáa w rĊce Straszewiczów).
Firma ta wykonywaáa luksusowe pudeáka do czekoladek, ozdobne torebki, serwetki pod torty. Serwetka
oprawiona w ramĊ 32 x 30,5 cm, z zasuszoną szarotką. Uszkodzenia i ubytki pap., zabrudzenia.
Rzadka pamiątka warszawska.

643. [Warszawa] – Dwie kartki ĪywnoĞciowe. 1916 r. Druki o wym. 20 x 16,5 cm oraz
10,5 x 17,8 cm.
120,Dwie kartki ĪywnoĞciowe z okresu okupacji Warszawy przez Niemców, po wycofaniu siĊ wojsk rosyjskich w sierpniu 1915 r. Kartki z zachowanymi wszystkimi kuponami, na karcie wiĊkszej odrĊczny
podpis rządcy domu oraz pieczĊü Komisji Rozdziaáu Artykuáów ĩywnoĞciowych za Kartkami dla Warszawy i PrzedmieĞü (OkrĊg XXVI). Kartka wiĊksza, dwustronna, z 22 kuponami, waĪna od 12.VI. do
9.VII.1916 r., wydana przez SekcjĊ ĩywnoĞciową Zarządu Stoáecznego m. Warszawy. Kartka mniejsza, na chleb, mąkĊ i cukier, waĪna od 24.I. do 6.II.1916 r. (tekst równolegáy po polsku i niemiecku),
z wizerunkiem koĞcioáa Ğw. Aleksandra na Placu Trzech KrzyĪy. 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 niepodlegáoĞci, z okresu wojny polsko-bolszewickiej (od marca 1919 do
maja 1920 r.). Karta najwiĊksza to karta opaáowa wydana przez Wydziaá Zaopatrywania Magistratu
M. St. Warszawy, z pieczątką OkrĊgu XI, wydana na sezon letni i zimowy (po 12 kuponów na kaĪdy).
Karta z marca – kwietnia 1919 r. na cukier, ziemniaki i chleb, z pieczątką Wydziaáu Zaopatrzenia.
Karta z kwietnia – maja 1920 r. na cukier, smalec, mąkĊ, chleb, ziemniaki, ozdobiona motywami patriotycznymi (Orzeá, Syrenka, wizerunki Jana III Sobieskiego, Mikoáaja Kopernika, Adama Mickiewicza,
Zygmunta III Wazy). Drobne zabrudzenia, stan dobry.
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645. Borkowski Janusz. StĊpkowski Stefan. 12.000 mil morskich na „Darze Pomorza”. Warszawa 1935. Wydawnictwo „Zorza”, s. 63, [1], ilustr. w tekĞcie, 20 cm,
oryg. oká. brosz.
60,Relacja z 6-miesiĊcznego rejsu szkoleniowego do Brazylii uczniów Szkoáy Morskiej w Gdyni, jednego
z pierwszych odbytych na statku szkolnym „Dar Pomorza”. Stan bardzo dobry.

646. DostĊp do morza. Zagadnienie pomorskie. Wspólnota baátycka. IV sprawozdanie
Dyrekcji I. B. przedáoĪone komisjom naukowym i walnemu zgromadzeniu w dniach
21-22 czerwca 1935 r. ToruĔ 1936. Wydawnictwa Instytutu Baátyckiego, s. 239,
24,5 cm, oryg. oká. brosz.
80,Zeszyt sprawozdawczy Instytutu Baátyckiego – stowarzyszenia powoáanego celem dokumentowania
polskoĞci Pomorza, badania i popularyzacji historii regionu, a takĪe promowania rozwoju gospodarki
morskiej. Prócz przedstawienia prac i osiągniĊü poszczególnych komisji Instytutu zamieszczono caáy
dziaá poĞwiĊcony szkolnictwu na Pomorzu, a przede wszystkim tworzeniu tam wyĪszej uczelni. Stan
bardzo dobry.

647. [GdaĔsk, Sopot – ksiĊga adresowa]. Danziger Einwohnerbuch mit allen eingemeindeten Vororten und Zoppot. Bearbeitet nach amtlichen und privaten Angaben
sowie eigenen Erhebungen. Danzig (GdaĔsk) 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. wspóácz. skóra.
600,Wielka ksiĊga adresowa GdaĔska i Sopotu. KsiĊga uáoĪona alfabetycznie wg nazwisk (cz. I)
i wg ulic (cz. II). CzĊĞü III to wykaz urzĊdów, instytucji i siedzib partyjnych, lekarzy, szpitali itp.;
cz. IV – informator uáoĪony wedáug zawodów; cz. V to ksiĊga adresowa Sopotu uáoĪona alfabetycznie
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647. KsiĊga adresowa GdaĔska i Sopotu. 1942.

wg nazwisk i wg ulic. Efektowna oprawa wspóáczesna w brązową skórĊ, grzbiet podzielony zwiĊzami
wypukáymi na piĊü pól, w drugim polu tytulatura. Karta tyt. z ubytkami uzupeánionymi pap., poza
tym stan dobry.

648. [Gdynia]. Letnie wycieczki morskie 1935 statkiem „KoĞciuszko”. Warszawa 1935.
Nakáadem Polskiego Biura PodróĪy „Orbis”, s. 24, 20 cm, opr. wyd. brosz. 60,Folder reklamujący rejsy statkiem SS KoĞciuszko, parowcem od 1930 r. páywającym pod polską
banderą (od 1934 r. dla Linii ĩeglugowych Gdynia-Ameryka). Zawiera programy wycieczek m.in. do
¿ordów Norwegii oraz po Morzu Póánocnym, wraz z cennikiem. Na zdjĊciach m.in. wnĊtrza parowca
oraz sylweta statku na morzu. Barwna okáadka sygnowana „W.S.”. Pieczątki wáasnoĞciowe (Wernera
Grabe, kolekcjonera z Pucka), drobne zabrudzenia i uszkodzenia oprawy, stan dobry.

– Pierwszy rejs Batorego –
649. [Gdynia]. Lista pasaĪerów wycieczki inauguracyjnej „Szlakiem Poáudnia” od 21.IV.
do 11.V. 1936 r. M/S Batory. Warszawa 1936. Gdynia Ameryka Linie ĩeglugowe
Sp. Akc. Druk. i Lit. Jan Cotty, s. 17, [2], 23 cm, opr. wyd. brosz.
120,Lista pasaĪerów pierwszego rejsu M/S „Batory”, transatlantyku zbudowanego dla GAL. Rejs odbyá
siĊ na trasie Triest – Dubrownik – Barcelona – Casablanca – Madera – Lizbona – Londyn – Gdynia.
Folder zawiera skáad zaáogi z kapitanem Eustazym Borkowskim – bohaterem „Szamana morskiego”
Borchardta oraz listĊ pasaĪerów z podaniem zawodu, miejsca zamieszkania i numeru kabiny. WĞród
pasaĪerów byli m.in. ludzie kultury: Arkady Fiedler, Wacáaw JĊdrzejewicz, b. minister W.R. i O.P.,
Wojciech Kossak, Andrzej Strug, Arnold Szyfman, Melchior WaĔkowicz, Anna i Monika ĩeromskie
oraz przedstawiciele arystokracji: Tyszkiewiczowie, Potoccy, ĩóátowscy, Dzieduszyccy. Nowoczesna
okáadka, sygnowana „Z.G.”. Papier kredowany. Pieczątki wáasnoĞciowe (Wernera Grabe, kolekcjonera
z Pucka), drobne zabrudzenia, stan dobry.
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648. Rejsy statkiem SS KoĞciuszko. 1935.

649. Pierwszy rejs „Batorego”. 1936.

650. [Gdynia]. Lista pasaĪerów wycieczki „Drogami Wikingów” SS „KoĞciuszko”
21.VII.-30.VII.1937. Gdynia, Kopenhaga, Bergen, Edinburg, Gdynia. Gdynia 1937.
Gdynia – Ameryka Linie ĩeglugowe, Drukarnia Polska w Gdyni, s. 14, [2], 21 cm,
opr. wyd. brosz.
240,Lista pasaĪerów rejsu SS „KoĞciuszko” pod dowództwem kapitana Edwarda Pacewicza (spis alfabetyczny, z podaniem miejsca zamieszkania i numeru kabiny). Na koĔcu hasáo: „Pracujesz na lądzie –
odpoczywaj na morzu”. Przed kartą tyt. wklejone czarno-biaáe zdjĊcie o wym. 14 x 9 cm, opisane na
odwrocie oáówkiem: „p. Osetowski” – Julian Osetowski (1886-1967) z MiĔska Mazowieckiego, prezes
Związku Kupców, znany w okresie miĊdzywojennym ze swego bogactwa oraz dziaáalnoĞci ¿lantropijnej,
m.in. wáaĞciciel stacji benzynowej, skáadu aptecznego i drogerii, wytwórni wód gazowanych. Fotogra¿a
ukazuje Osetowskiego na statku – w rejsie uczestniczyáy jego Īona Seweryna (asystentka profesora Tatarkiewicza na Wydziale Filozo¿i UW) wraz z córkami: Magdaleną i Ewą (póĨniejszą wybitną
profesor neuropatologii). Na ostatniej karcie wklejony pisany odrĊcznie list na papeterii z nadrukiem
SS „KoĞciuszko”, dat. 28.VII.1937 r. „w drodze z Edinburga do Gdyni”, skierowany do Osetowskiego
przez rodzinĊ. Pieczątka i wpis wáasnoĞciowy (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. ToruĔ 1912. Nakáad „Spóáka Wydawnicza” w KoĞcierzynie,
Administracja w GdaĔsku, Langenmarkt 13, Druk S. BuszczyĔskiego, s. [4], 332,
[2 – reklamy], 22 cm, opr. z epoki, ppá.
240,Caáy rocznik kaszubskiego czasopisma „Gryf”, powstaáego w 1908 r. z inicjatywy dr. Aleksandra Majkowskiego. Na áamach „Gryfa” prostowano faászywe sądy o Kaszubach, podkreĞlano koniecznoĞü dokumentowania oraz ochrony kultury ludowej Kaszub i ich narzecza. Periodyk ukazywaá siĊ nieregularnie
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651. Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich. 1912.

do 1934 r. W treĞci m.in.: rozprawy o historii, etnogra¿i i kulturze Kaszub; Bajki kaszubskie; PieĞni
i poezje. WĞród artykuáów: Zniemczona szlachta kaszubska; NiebezpieczeĔstwo kultury niemieckiej;
O przyszáoĞü ruchu máodokaszubskiego; Zjazd máodokaszubów; Wzory zdobnictwa w Obozinie. Nieznaczne zabrudzenia pap. Stan dobry. WaĪne pismo broniące polskoĞci Kaszubów.

652. [Kartuzy]. Jednodniówka. W 50-tą rocznicĊ istnienia Stowarzyszenia Ochotniczej
StraĪy PoĪarnej w Kartuzach. Kartuzy 1938. Stow. Ochotn. StraĪy PoĪarnej, s. 28:
fot., ilustr., 29 cm, oryg. oká. brosz.
70,Zawiera historiĊ miejscowej straĪy poĪarnej od 1888 r., portrety przedstawicieli wáadzy lokalnej i straĪy
kartuskiej, spis czáonków, krótką historiĊ Kartuz oraz regionalne inseraty i varia. Zabrudzenia oká.,
miejscami podkreĞlenia kredką. Stan dobry.

653. Kierski Kazimierz. Pomorze polskie. Sprawa t. zw. korytarza. PoznaĔ 1928. Nakáadem Związku Obrony Kresów Zachodnich. Czcionkami Drukarni Uniwersytetu
PoznaĔskiego, s. [6], 79, tabl. ilustr. IX (ilustr., wykresy, 2 mapy rozká.), 23 cm, opr.
wyd. brosz.
60,KsiąĪka demaskująca metody niemieckiej propagandy, podwaĪającej ustalenia traktatu wersalskiego przyznające Polsce dostĊp do morza. Praca autorstwa Kazimierza Kierskiego (1873-1944),
poznaĔskiego prawnika, prezesa Oddziaáu Prokuratorii Generalnej, wielkiego spoáecznika, kolekcjonera.
Swoją bezcenną, ogromną kolekcjĊ, w której znajdowaáy siĊ m.in.: rĊkopisy i dokumenty Wáadysáawa
àokietka, Reya, Kopernika i Skargi, podarowaá Bibliotece Miejskiej w Bydgoszczy. W czasie wojny przewieziono ją do Czerska, gdzie wiĊkszą jej czĊĞü wg Ğwiadków zrabowaáo Gestapo, które poszukiwaáo
Kierskiego. Autor zmará w niewyjaĞnionych dotąd okolicznoĞciach w 1944 r. Wedáug autora Niemcy,
wykorzystując oszczerstwo i faász, docierają do pacy¿stycznych ugrupowaniach socjalistycznych, pokazując siebie jako naród miáujący pokój i nie Īywiący Īadnych agresywnych zamiarów. Ich celem jest
tylko uĞpienie czujnoĞci spoáeczeĔstw, a skutkiem tych dziaáaĔ wg autora bĊdzie „rozpĊtanie nowej
zawieruchy wojennej”. PostrzĊpienia i drobne ubytki opr., poza tym stan dobry.
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654. KsiĊga Pamiątkowa Pomorza. 1930.

656. X. Marmier. PodróĪ po Baátyku. 1856.

654. KsiĊga pamiątkowa dziesiĊciolecia Pomorza. Wyd. staraniem Pomorskiego
Związku Podo¿cerów Rezerwy. ToruĔ 1930. Pomorska Druk. Rolnicza, s. [16], 553,
[1], liczne ilustr., 34 cm, opr. wyd. pá. z táocz. i záoc. na grzbiecie i licu.
240,Monumentalna ksiĊga pamiątkowa Pomorza, wydana pod redakcją K. Esden-Temskiego, M. Sydowa, T. Janowskiego i in. Dzieáo poĞwiĊcone odzyskaniu Pomorza, ze szczególnym uwzglĊdnieniem roli
odrodzonego Wojska Polskiego. Znaczna czĊĞü ksiĊgi dotyczy równieĪ instytucji polskiej paĔstwowoĞci
w województwie pomorskim oraz historii powiatów i miast tych ziem w latach 1920-1930. Naddarcia
i przetarcia páótna 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 tekĞcie, 21 cm, opr. wyd. ppá. z tyt.
na licu.
80,Wydanie 1. Historyczne, geogra¿czne i gospodarcze opisanie Wolnego Miasta GdaĔska z punktu
widzenia niemieckiej propagandy, uznającej ten rejon jako „czysto niemiecki”. Ubytek pá. grzbietu,
Ğlad przekáucia w jednym miejscu caáej ksiąĪki (z minimalną szkodą dla czytelnoĞci 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 (ParyĪ) 1856. Librairie de L. Hachette et Cie, s. [4], III, 351,
18 cm, opr. z epoki, ppá.
180,Relacja z podróĪy odbytej wybrzeĪami Baátyku i Morza Póánocnego przez Xaviera Marmiera (18081892), francuskiego pisarza, táumacza i podróĪnika. Marmier odwiedziá kolejno GdaĔsk, OliwĊ,
Malbork, wybrzeĪe pomorskie, RugiĊ, Hamburg i ujĞcie Elby. W tekĞcie liczne wiadomoĞci historyczne oraz obserwacje krajoznawcze. Drobny ubytek k. przedtyt., charakterystyczne zaĪóácenia.
Stan ogólny dobry.
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658. E. Chojecki. Z podróĪy po Krymie. 1845.
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660. J.-J. Gaume. Rzym podziemny. 1854.

657. Pniewski Wáadysáaw. Krzysztof Celestyn Mrongowjusz 1764-1855. KsiĊga
pamiątkowa. GdaĔsk 1933. Towarzystwo Przyjacióá Nauki i Sztuki, s. [8], 378,
[2], portret 1, tabl. ilustr. 1 (dwustronna), liczne ilustr. w tekĞcie, 24 cm, oryg. oká.
brosz.
180,KsiĊga pamiątkowa poĞwiĊcona Īyciu i twórczoĞci Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza (1764-1855),
gdaĔskiego duchownego i jĊzykoznawcy, obroĔcy polskoĞci w zaborze pruskim, pierwszego badacza Kaszubszczyzny, autora m.in. sáownika polsko-niemieckiego i podrĊcznika do nauki jĊzyka
polskiego. Zawiera m.in.: ĩywot i dzieáa; Korespondencja Mrongowiusza; Postylla Mrongowiusza;
Gustaw Gizewiusz i jego listy; Nieznany ekslibris Gizewiusza; Starania bernardynów polskich o odzyskanie konwentu gdaĔskiego; Bibliogra¿a polskich druków gdaĔskich od r. 1800 do r. 1918.
Egzemplarz nierozciĊty. Okáadka i grzbiet z naddarciami i niewielkimi ubytkami, zabrudzona, poza
tym stan dobry.
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658. Chojecki Edmund. Wspomnienia z podróĪy po Krymie. Warszawa 1845. Nakáadem autora. W Drukarni Stanisáawa Strąbskiego, s. 313, 21,5 cm, opr. wspóácz.,
pásk ze záoc.
400,Z ksiĊgozbioru Ludwika Niezabitowskiego (pieczątki). Wspomnienia bĊdące efektem podróĪy na Krym
w 1843 r., spisane przez Edmunda Chojeckiego (1822-1899), pisarza, publicystĊ i podróĪnika. „Są
dzieáem w sensie informacyjnym – interesującym, a w sensie artystycznym i stylistycznym wrĊcz
znakomitym” (S. Burkot. Polskie podróĪopisarstwo romantyczne). Stanowią bogate Ĩródáo informacji o Tatarach krymskich i Karaimach oraz zawierają liczne polonica. Tom dedykowany w druku
przez autora ksiĊĪnej Jadwidze Lubomirskiej. Brak czterech tablic, na kilku ostatnich kartach Ğlady
po owadach, na kartach miejscami charakterystyczne zaĪóácenia, nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe.
Efektowna oprawa.
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659. Fusek Witold. Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przesądów i zwyczajów. Biecz 1939. Nakáadem Witolda Fuska, Drukiem Stanisáawa
KuĨniarskiego w JaĞle, s. 143, 24 cm, opr. wyd. brosz.
80,Praca Witolda Fuska (1885-1941 w Auschwitz), farmaceuty, regionalisty, dziaáacza narodowego i instruktora harcerskiego. Monogra¿a historyczna, artystyczna i etnogra¿czna Biecza i okolicy, sporządzona w oparciu o materiaáy zebrane w terenie przez harcerzy pod kierownictwem autora, poszerzone
Ĩródáami historycznymi. KsiąĪka odnotowuje legendy i opowieĞci ludowe związane z konkretnymi
miejscami i zabytkami regionu (koĞcioáami, klasztorami, ¿gurami przydroĪnymi, budowlami miejskimi), jak równieĪ dostarcza rzetelne opisy historyczne tych miejsc. Na wstĊpie wiersz o Bieczu Marii
Laskowskiej. Niewielkie postrzĊpienia i ubytki okáadek, poza tym stan dobry.

660. Gaume Jean-Joseph. Historya katakumb czyli Rzym podziemny. Warszawa 1854.
Nakáadem J. Glücksberga, s. [4], IV, 410, IV, 22,5 cm, opr. z epoki ppá.
180,Przewodnik po rzymskich katakumbach, opisanych „pod troistym wzglĊdem: historyi, sztuki i religii” (ze
wstĊpu). Historia budowy, opisanie poszczególnych katakumb, ich dekoracji, a takĪe liczne odniesienia
do dziejów pierwszych chrzeĞcijan. Praca napisana przez ksiĊdza Jeana-Josepha Gaume (1802-1897),
francuskiego teologa i eseistĊ, autora m.in. „Zasad i caáoĞci wiary katolickiej”. Táumaczenie polskie
Leona Rogalskiego (1806-1878), historyka i literaturoznawcy. Brak ostatnich 2 kart oraz karty z planem
katakumb. Wpis z epoki na karcie przedtytuáowej. Uszkodzenia oprawy, grzbiet po konserwacji, ubytek
pap. karty tyt., zabrudzenia (miejscami intensywniejsze).

661. [Gniezno]. Ney Karol. ĩywot Bá. Jolanty i kronika klasztoru zakonnic Ğ. Klary
w GnieĨnie. Ozdobiona czterema obrazkami. UáoĪyá i zebraá Dr. N. [krypt]. Leszno
i Gniezno 1843. Drukiem i nakáadem E. Günthera, s. VII, [1], 138, tabl. ryc. 4
(litogra¿e), 19 cm, opr. z epoki pá.
400,Banach nie notuje! Biogra¿a báogosáawionej Jolanty (ok. 1244-1304), wĊgierskiej królewny z dynastii
Arpadów, ksiĊĪnej kaliskiej i wielkopolskiej, zakonnicy klasztoru klarysek w GnieĨnie. Od strony 70
nastĊpuje „Kronika klasztoru Zakonnic ĝ. Klary w GnieĨnie”. Na tablicach podobizna báogosáawionej
Jolanty oraz trzy widoki klasztoru klarysek w GnieĨnie. Otarcia i zaplamienia oprawy, nieaktualne
pieczątki i zapiski wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry. Rzadkie.

662. Hoႇmanowa Klementyna. Opis róĪnych okolic Królestwa Polskiego. Tom 1-2
(w 2 wol.). Z widokiem Puáaw i Krakowa. (Wybór pism K. Hoႇmanowej. T. 5-6).
Wrocáaw 1833. U Wilhelma Bogumiáa Korna, frontispis (akwaforta), s. [6], 299,
[1], tablic ryc. 1 (staloryt); [6], 321, [2], tablic ryc. 1 (akwaforta); 16,5 cm, opr.
z epoki pásk (t. 1); 18 cm, opr. wyd. tekt. (t. 2).
460,Na k. tyt. podpis i pieczątka Haliny Rutskiej, organizatorki Muzeum w Páocku. Opis podróĪy po Polsce
autorstwa Klementyny z TaĔskich Hoႇmanowej (1798-1845), poetki, powieĞciopisarki. Wspomnienia
obejmują okolice Warszawy, Lubelskie, Sandomierskie, Kraków i okolice, Nieborów i ArkadiĊ. Ryciny
przedstawiają ĝwiątyniĊ Sybilli w Puáawach i koĞcióá Mariacki w Krakowie. Nieaktualne pieczątki.
SpĊkania i ubytki grzbietu, zabrudzenia opr., zbrązowienia pap., miejscami intensywne.

663. [Jasáo – Krosno]. Pole gazowe Sądkowa – Roztoki – Sobniów (z 10 tablicami).
Warszawa 1939. PaĔstwowy Instytut Geologiczny, s. [2], 11, tabl. 10 (rozká.),
24 cm, oryg. oká. brosz.
60,Charakterystyka pola gazowego poáoĪonego w zachodniej czĊĞci faádu potockiego (od okolic Jasáa
po okolice Krosna) i plany jego przyszáej eksploatacji dla pozyskiwania gazu ziemnego. Na tablicach
szczegóáowe schematy i pro¿le geologiczne. Opracowanie PaĔstwowej SáuĪby Geologicznej wydane
niecaáe dwa miesiące przed wybuchem II wojny Ğwiatowej. Stan dobry.
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662. K. Hoႇmanowa. Opis róĪnych okolic Królestwa Polskiego. 1833.

663. Pole gazowe Jasáo-Krosno. 1939.

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-biaáy, rozkáadany),
13,5 x 18 cm, oryg. oká. brosz.
90,-
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665. Kraków, jego kultura i sztuka. 1904.

667. PodróĪe Davida Livingstone’a. 1885.

Skala 1:12.500. Plan miasta z zaznaczeniem waĪniejszych budowli. W czĊĞci dolnej spis ulic z odniesieniem do planu. Broszura zawiera „Przewodnik po ¿rmach miasta Katowic”, skáadający siĊ z 30 inseratów katowickich ¿rm (dodatkowych 8 na planie). Zabrudzenia oká. i podklejenia, plan w bardzo
dobrym stanie.

665. Kraków, jego kultura i sztuka. Z 352 rycinami w tekĞcie i na osobnych tablicach, tudzieĪ z oryginalnymi inicjaáami (Rocznik Krakowski. Tom VI). Kraków
1904. Nakáadem Towarzystwa MiáoĞników Historii i Zabytków Krakowa. Odbito
w Drukarni „Czasu”, s. [8], 308, [1], tabl. ilustr. 20 (w tym 2 heliograwiury), liczne
ilustr. w tekĞcie, 26,5 cm, opr. pásk z táocz. i záoc.
600,Bogato ilustrowany, monogra¿czny tom „Rocznika Krakowskiego” poĞwiĊcony w caáoĞci kulturze i sztuce Krakowa. Zawiera m.in. artykuáy: Kultura Krakowa (S. Tomkowicz); Organizacja miejska i cechów
(A. Chmiel); Historia architektury (F. Kopera); Architektura XIX wieku (Konstanty M. Górski); Historia
rzeĨby (J. Muczkowski); Historia malarstwa. Przemysá artystyczny i handel (L. Lepszy). WĞród ilustracji
m.in. dwie heliograwiury z przedstawieniem oátarza Wita Stwosza w koĞciele Mariackim. Niewielkie
przetarcia opr., miejscami przebarwienia pap., poza tym stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

666. Kubina Teodor. Pod Àagą papieską na Daleki Wschód. Listy z podróĪy na Powszechny Kongres Eucharystyczny w Manili. Potulice 1938. Naká. Seminarium
Zagranicznego, s. 175, [1], tabl. [10], 18 cm, opr. wyd. brosz.
80,PodróĪ polskich biskupów: Adama Stefana Sapiehy, Teodora Kubiny i Henryka PrzeĨdzieckiego na
Filipiny przez Morze ĝródziemne, Kanaá Sueski, Bombaj i Singapur oraz powrót przez Szanghaj,
Hongkong, KambodĪĊ, Syjam i Cejlon. Przebarwienia okáadek, poza tym stan dobry.

667. [Livingstone David]. The life and explorations of David Livingstone, LL.D. Compiled from reliable sources. London (Londyn) b.r. [ok. 1885]. Adam & Company,
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668. ĩyd z áódzkiego getta. 1941.
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669. Samochodem przez AustraliĊ. 1910.

frontispis (litogra¿a), s. 324, tabl. ryc. 5 (litogra¿e), mapa rozká. 1, 18,5 cm,
opr. wyd., pá.
180,Dzieáo biogra¿czne, koncentrujące siĊ na przedstawieniu podróĪy i odkryü Davida Livingstone’a (18131873), szkockiego lekarza i misjonarza, podróĪnika, jednego z najbardziej znanych odkrywców XIX w.,
badacza geogra¿i Afryki w dobie, gdy znaczna czĊĞü wnĊtrza kontynentu wciąĪ pozostawaáa na
mapach biaáą plamą. Praca skompilowana wkrótce po Ğmierci podróĪnika, doczekaáa siĊ w krótkim
czasie wielu wydaĔ. Podpis wáasnoĞciowy. Drobne uszkodzenie pá. w dolnej partii grzbietu, otarcia,
poza tym stan bardzo dobry.

668. [àódĨ – getto]. Portret ĩyda. 1941 r. Rysunek (wĊgiel, pastel). Karta pap. o wym.
26 x 18 cm, oprawiona w ramkĊ 32,5 x 26,5 cm.
400,Rysunek – popiersie mĊĪczyzny, sygnowany oáówkiem: „Karl Weiss Litzmannstadt 1941”. Getto
w àodzi powstaáo jako pierwsze na ziemiach Polski, w kwietniu 1940 r. i istniaáo najdáuĪej (do sierpnia
1944 r.). Zabrudzenia, miejscami intensywniejsze, poza tym stan dobry.

669. Mader Friedrich Wilhelm. Samochodem przez AustraljĊ. Spolszczyáa J. Bohusiewiczowa. Warszawa b.r. [1910]. Nakáadem M. Arcta i Wieczorów Rodzinnych,
s. [4], 314, [10], tabl. ilustr. 7, 18 cm, opr. wyd. ppá.
90,PowieĞü przygodowo-podróĪnicza, przedstawiająca historiĊ podróĪy niemieckiego naukowca przez
AustraliĊ. Autorem byá Friedrich Wilhelm Mader (1886-1945), niemiecki pastor i pisarz, zwany „szwabskim Karolem Mayem”. Otarcia opr., blok nieznacznie poluzowany. Stan dobry.

670. Pol Wincenty. Obrazy z Īycia i natury. Serya I-II (Póánocny Wschód Europy). Kraków 1869-1870 (oká. 1871). Naká. Tow. Przyjacióá OĞwiaty. W drukarni Uniwersytetu
JagielloĔskiego, s. [8], 329, [3], tabl. ryc. 1 (drzeworyt rozká.); [8], 367, mapa 1
(litogra¿a rozká.), tabele 3 (rozká.), 23 cm, opr. brosz. wyd.
400,-
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671. J. Putek. O zbójnickich zamkach. 1938.

673. Z ksiĊgozbioru Sapiehów w Krasiczynie.

Wydanie 1. Zawiera pisma, odczyty i wspomnienia z podróĪy Wincentego Pola (1807-1872), poety,
geografa, etnografa i podróĪnika. W treĞci m.in.: drzeworyt z mapą Rugii i wizerunkami tamtejszych
wykopalisk. Mapka przedstawia bieg Dniestru od Rozwadowa do Okopów Ğw. Trójcy. Opisy dotyczą
Pomorza i poáudnia Polski: Beskidów, Karpat i Tatr, a pozostaáe teksty poĞwiĊcono Dniestrowi (dorzecze, kwestie Īeglugi i jej przeszkód), puszczom mazowieckim. Z ksiĊgozbioru LekczyĔskich w Remenowie (wpis Reginy i táok Czesáawa). Egzemplarze nieprzyciĊte. Zabrudzenia, naddarcia i ubytki
okáadek. Charakterystyczne zaĪóácenia papieru. W t. I naddarcie karty (podklejone), niektóre wszywki
luzem, poza tym stan dobry.

671. Putek Józef. O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oĞwiĊcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza Ğląsko-polskiego. Z 74 ilustracjami (Biblioteka
Kresów ĝląskich. Tom 1.). Kraków 1938. Drukarnia Przemysáowa, s. VIII, 263, 1,
tabl. ilustr. 74, 23,5 cm, opr. ppá.
90,Ilustrowana monogra¿a regionu ĝląska OĞwiĊcimskiego i Zatorskiego, z okolicami Barwaádu i ĩywca,
opracowana przez Józefa Putka (1892-1974), prawnika, publicystĊ, dziaáacza ludowego, posáa na
Sejm II RP. Na kartach dzieáa przewijają siĊ rycerze, magnaci, zbójnicy, górale, ĩydzi i Karaimi. Dzieáo
oparte na materiaáach archiwalnych, napisane z pasją i erudycją. Ekslibris. Niewielkie przebarwienia
papieru, kilka kart z marginesami wzmocnionymi papierem, poza tym stan dobry.

672. RusiĔski Wáadysáaw. Osady tzw. „OlĊdrów” w dawnym woj. poznaĔskim. (PAU.
Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, z. 5). PoznaĔ – Kraków 1939-1947.
Nakáadem Polskiej Akademii UmiejĊtnoĞci, s. 160, mapa 1 (rozká.), 26 cm, oryg.
oká. brosz.
70,Rozprawa poĞwiĊcona osadnictwu olĊderskiemu (przybyáych z Fryzji i Niderlandów kolonistów) na
terenie województwa poznaĔskiego w czasie I Rzeczypospolitej. Przedstawiona w 1939 r. jako praca
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doktorska przez Wáadysáawa RusiĔskiego (1911-1986), historyka, badacza dziejów gospodarczych,
związanego z poznaĔskimi uczelniami. Drukiem zostaáa ogáoszona dopiero po wojnie, ale na okáadce i stronie tytuáowej nosi równieĪ datĊ obrony i nadania stopnia doktora (1939 r.). Egzemplarz
nieobciĊty i nierozciĊty. Stan dobry.

673. Sapieha Aleksander. PodróĪ po sáowiaĔskich krajach w latach 1802 i 1803. Sanok
1856. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Nakáad i druk Karola Pollaka,
s. [2], II, 206; 159-285, 19 cm, opr. póĨniejsza, pá.
400,Z ksiĊgozbioru Sapiehów w Krasiczynie (pieczątki). Wydanie 2 (wyd. 1 ukazaáo siĊ w 1811 r.).
Barwna relacja z podróĪy na Baákany odbytej, wbrew tytuáowi, w latach 1804-1805, spisana przez
Aleksandra SapiehĊ (1773-1812), przyrodnika, w 1812 r. szambelana Napoleona I, czáonka rządu
tymczasowego na Litwie. Na koĔcu oprawiono fragment wydania korespondencji do Lwa Sapiehy.
Zaplamienia i zabrudzenia opr., miejscami przebarwienia i zaĪóácenia, nieaktualna pieczątka wáasnoĞciowa, poza tym stan dobry.

674. Stabik Antoni. Wspomnienia z podróĪy do Wáoch Górnych i Dolnych. Wrocáaw
1867. Nakáadem KsiĊgarni G. P. Aderholza, s. VI, [2], 319, 17,5 cm, opr. z epoki
ppá. ze záoc. napisami na grzbiecie, brzegi kart prószone.
180,Wspomnienia z podróĪy do Wáoch odbytej w 1864 roku, spisane przez ks. Antoniego Stabika (18071887), proboszcza michaákowskiego, poetĊ, autora pierwszego polskiego kalendarza na Górnym ĝląsku, wydawanego w Gliwicach w latach 1848-1850. Autor szczegóáowo opisuje m.in.: wyprawĊ do
Wenecji, PadwĊ, Loreto, zabytki staroĪytnego Rzymu, rzymskie koĞcioáy, paáace i muzea, zakáady nauk
i dobroczynnoĞci. Na koĔcu znajduje siĊ opis wycieczki do Neapolu i Pompei oraz wykaz chronologiczny
papieĪy. Niewielkie naddarcia páótna oprawy, nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

675. Szacfajer Walenty. Nowa jeogra¿ja powszechna, zawierająca opisanie stanu
politycznego piĊciu czĊĞci Ğwiata, podáug ostatnich traktatów i odmian uáoĪona.
Wilno 1824. Wyd. J. Zawadzki, s. XVI, 818, [6], 20 cm, opr. pásk.
460,Obszerna geogra¿a opisowa Ğwiata, m.in.: Królestwa Polskiego (s. 63-97), Królestwa Pruskiego,
w tym Prus Wschodnich i Zachodnich, Pomorza, ĝląska, KsiĊstwa PoznaĔskiego (s. 283-335), Ameryki (s. 661-729), Australii (s. 730-745). Walenty Szacfajer (ok. 1778-1840), lekarz, táumacz, autor
podrĊczników geogra¿cznych. Przetarcia oprawy i Ğlady po owadach, niewielkie ubytki szyldziku.
Charakterystyczne przebarwienia, kilkadziesiąt kart z niewielkimi uszkodzeniami marginesów, poza
tym stan dobry.

– Ryciny –
676. [Kraków – okolice] – „Krakowiacy. Ubiór Ğwiąteczny”. Lit. J. N. Lewicki. 18381841 r.
500,Litogra¿a kolorowana rĊcznie; 23 x 19 (w Ğwietle oprawy)
Dekoracyjna gra¿ka ukazująca cháopów z okolic Krakowa w tradycyjnych strojach Ğwiątecznych. Rycina pochodzi z jednej z najpiĊkniejszych ksiąĪek wydanych przez Wielką EmigracjĊ – albumu „Les
costumes du peuple polonais...”, opublikowanego w ParyĪu, Strasburgu i Lipsku w latach 1838-1841.
Tekstowi Leona Zienkowicza towarzyszyáy ilustracje przygotowane przez Jana Nepomucena Lewickiego
(1795-1871), czoáowego polskiego gra¿ka pracującego na emigracji. Litogra¿a odbita w zakáadzie Emila
Simona w Strasburgu. Stan dobry, oprawiona w ramkĊ 37 x 33 cm (uszkodzenia ramki).

677. [Kraków – Podgórze] – „Kijacy z Podgórza”. Lit. J. N. Lewicki. 18381841 r.
500,Litogra¿a kolorowana rĊcznie; 23 x 19 (w Ğwietle oprawy)
Dekoracyjna gra¿ka ukazująca kijaka z Īoną – rzeĨnika zamieszkującego w jednej z podkrakowskich
wsi na prawym brzegu Wisáy (nazwa wziĊáa siĊ od kija, na którym rzeĨnicy zawieszali poácie
miĊsa). Podgórze to obecnie jedna z dzielnic Krakowa. Rycina pochodzi z albumu „Les costumes
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675. W. Szacfajer. Nowa jeogra¿ja. 1824.

676. Krakowiacy. J. N. Lewicki. 1838-1841.

du peuple polonais...”, wydanego w ParyĪu, Strasburgu i Lipsku w latach 1838-1841. Stan dobry,
oprawiona w ramkĊ 37 x 33 cm (uszkodzenia ramki).

678. [Sandomierskie] – „OkrĊĪne w Sandomierskiem”. Lit. J. N. Lewicki. 18381841 r.
500,Litogra¿a kolorowana rĊcznie; 23 x 19 (w Ğwietle oprawy)
Dekoracyjna gra¿ka ukazująca tradycyjne doĪynki – pochód wáoĞcian po skoĔczonych Īniwach,
do dworu. Na czele idzie przodownica w odĞwiĊtnym stroju, z wieĔcem ze zboĪa na gáowie (oraz
przywiązanym kogutem), dalej kapela i ĪeĔce. Rycina pochodzi z albumu „Les costumes du peuple
polonais...”, wydanego w ParyĪu, Strasburgu i Lipsku w latach 1838-1841. Drobne uszkodzenia (poza
kompozycją), poza tym stan dobry, oprawiona w ramkĊ 37 x 33 cm (uszkodzenia ramki).
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679. Banach Andrzej. Polska ksiąĪka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959. Wydawnictwo Literackie, s. 508, [4], liczne ilustr. w tekĞcie, 29,5 cm, opr. wspóácz., skóra
z táocz. i záoc.
240,Podstawowe kompendium dla kolekcjonera ksiąĪek ilustrowanych. Bogato ilustrowana, omawiająca
zagadnienia dotyczące m.in.: romantycznej litogra¿i, drzeworytu, najwaĪniejszych twórców ilustracji,
poruszająca kwestie ilustracji krajobrazu, portretów, rycin tworzonych na emigracji, jak równieĪ ksiąĪek
okresu biedermeieru oraz ilustrowanych ksiąĪek dla máodzieĪy. Na koĔcu zamieszczono w ukáadzie
chronologicznym liczący ponad 1000 pozycji spis waĪniejszych polskich ksiąĪek i czasopism ilustrowanych oraz ¿rm wydawniczych i drukarskich omawianego okresu. Niewielkie naderwanie ostatniej
karty, podklejone, podkreĞlenia oáówkiem, 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. pá.
600,DziewiĊtnasta publikacja O¿cyny Florenckiej. Traktat o malarstwie autorstwa wáoskiego malarza Cennino Cenniniego (1370-1440), stanowiący bogate Ĩródáo informacji o technikach warsztatowych wczesnego wáoskiego renesansu, uznawany za praktyczny podrĊcznik malarstwa. Przekáad dokonany przez
Samuela Tyszkiewicza przy wspóápracy Jana Zamoyskiego. Odbito w nakáadzie 300 egz., oferowany
nosi nr 185 i pochodzi z drugiej puli, pozbawionej iluminatury i ilustracji, oryginalnie oprawionej broszurowo. Tekst záoĪono czcionką inkunabula, antykwą i kursywą i odbito rĊcznie na papierze czerpanym
ze znakiem wodnym o¿cyny. Minimalne zabrudzenia oká., poza tym stan bardzo dobry.

681. Fangor. Prace na papierze w kolorze. Works on paper in color. Koncepcja i ukáad
albumu Wojciech Fangor. Teksty Stefan Szydáowski. Warszawa 2007. Fundacja
Polskiej Sztuki Nowoczesnej, k. [3], [108 – ilustracje barwne], 28,5 x 30,5 cm, opr.
wyd. twarda.
1500,Album wydany w nakáadzie 300 egzemplarzy numerowanych, oferowany nosi nr 298, z odrĊcznym
podpisem artysty. Towarzyszyá wystawie „Wojciech Fangor. Prace na papierze w kolorze z lat 19482006”, w warszawskiej Galerii aTAK w 2007 r. Zawiera 295 kolorowych ilustracji, ukazujących prace
Wojciecha Fangora (1922-2015), malarza, rysownika, rzeĨbiarza, wspóátwórcy polskiej szkoáy plakatu.
Katalog zostaá wyróĪniony na 48 Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców KsiąĪek „NajpiĊkniejsze KsiąĪki Roku 2007”. Na koĔcu szczegóáowy spis prac. Stan bardzo dobry.

682. Feliks DzierĪyĔski w malarstwie i gra¿ce polskiej. 20 tablic. Redaktor Stefan
Hoáówko. Warszawa 1977. Arkady, k. [2], tabl. ilustr. 20, 38 cm, opr. wyd. teka pá.
z ilustr. na licu.
180,-
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680. Z o¿cyny Tyszkiewiczów. 1933.

682. Feliks DzierĪyĔski w sztuce polskiej. 1977.

Teka zawierająca barwne i czarno-biaáe reprodukcje dzieá ukazujących Īycie i czyny Feliksa DzierĪyĔskiego (1877-1926), dziaáacza polskiego ruchu robotniczego, sowieckiego dziaáacza partyjnego i paĔstwowego. Wydana z okazji 100. rocznicy urodzin rewolucjonisty. WĞród artystów tak znane nazwiska
jak: Jan Zamoyski, Aleksander Kobzdej, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kulisiewicz, Konstanty
Sopoüko. WstĊp poĞwiĊcony DzierĪyĔskiemu pióra historyka, profesora Jana Sobczaka (1932-2013)
oraz postaci rewolucjonisty w sztuce, napisany przez Zo¿Ċ Jezierską. Teka wydana pod redakcją
Stefana Hoáówko (1921-2009), architekta warszawskiego, opracowanie gra¿czne Leona UrbaĔskiego
(1926-1998), uznawanego za jednego z najwybitniejszych polskich typografów. Drobne zabrudzenia
teki oraz tablic, stan dobry.

683. GroĔska Maria. Gra¿ka w ksiąĪce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i biblio¿lskie z lat 1899-1945. Wrocáaw-Warszawa-Kraków 1994. Zakáad
Narodowy im. OssoliĔskich, s. 359, [1], liczne ilustracje w tekĞcie, 22 cm, opr.
wspóácz., pásk z táocz. i záoc.
180,Bogato ilustrowane kompendium wiedzy na temat nowoczesnej gra¿ki jako samodzielnej i niezaleĪnej
dyscypliny artystycznej, obejmujące okres máodopolski, I wojnĊ Ğwiatową, miĊdzywojnie, II wojnĊ Ğwiatową oraz okres do koĔca 1945 r. CzĊĞü druga to katalog z podziaáem na prace zbiorowe, uáoĪone
w porządku chronologicznym oraz indywidualne, w porządku alfabetycznym. W tekĞcie zamieszczone
zostaáy liczne ilustracje. Oprawa w jasnobrązowy póáskórek, grzbiet piĊciopolowy, w jednym z pól
táoczona i záocona tytulatura, papier okáadzin marmurkowany. Stan bardzo dobry.

684. GroĔska Maria. Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). Wrocáaw-Warszawa-Kraków-GdaĔsk 1971. Zakáad Narodowy im. OssoliĔskich, s. 510, [2],
tabl. ilustr. 6 (kolor.), liczne ilustr. w tekĞcie, 25 cm, opr. wspóácz., pásk z táocz.
i záoc.
400,Bogato ilustrowana, podstawowa monogra¿a sztuki drzeworytniczej w Polsce do zakoĔczenia II wojny
Ğwiatowej. Zawiera m.in. dziaáy: Pierwsze próby nowoczesnego drzeworytu w Polsce i jego narodziny
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683. M. GroĔska. Gra¿ka w ksiąĪce, tece.
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684. Nowoczesny drzeworyt polski. 1971.

w Zakopanem; FormiĞci – poznaĔski Bunt – artyĞci w ParyĪu; Wáadysáaw Skoczylas; Czáonkowie
Stowarzyszenia Ryt; Grupa CzerĔ i Biel. Na stronach 391-464 szczegóáowy sáownik polskich artystów-drzeworytników. Oprawa w ciemnobrązowy póáskórek, grzbiet piĊciopolowy, w jednym z pól
táoczona i záocona tytulatura, w pozostaáych táoczone na Ğlepo motywy geometryczne, papier okáadzin
marmurkowany. Stan bardzo dobry.

685. Grottger Artur. Polonia. Tekst Alfreda SzczepaĔskiego. WiedeĔ 1888. Nakáadca
Franciszek Bondy, k. [4], tabl. ryc. 9 (heliograwiury), 51 cm, teka wyd. pá. z táocz.
i záoc.
400,Teka zawiera 9 tablic z zreprodukowanymi pracami Artura Grottgera (1837-1867), wybitnego rysownika i malarza. Jego cykle prac poĞwiĊcone powstaniu styczniowemu zyskaáy ogromną popularnoĞü
i wpáynĊáy na uksztaátowanie wizerunku tamtych lat w ĞwiadomoĞci narodowej. CaáoĞü poprzedzona
wstĊpem, omawiającym poszczególne plansze, pióra Alfreda SzczepaĔskiego (1840-1909), publicysty, czáonka Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Teka wydawnicza w kolorze zielonym,
wykonana w wiedeĔskim zakáadzie introligatorskim E. K. M. Schüsslera (sygnowana), na licu záocona
tytulatura wpisana w bogatą kompozycjĊ z paletą i sztalugą malarską (wedáug 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]. Nakáad
KsiĊgarni H. Altenberga, Warszawa – E. Wende i Spóáka, Drukarnia W. L. Anczyca
i Spóáki w Krakowie, k. [2], tabl. ilustr. 9; k. [2], tabl. ilustr. 6; k. [2], tabl. ilustr.
12, 36 cm, opr. wyd. pá. ze záoc. i táocz.
300,Album obejmujący trzy sáawne cykle Grottgera, stanowiące artystyczną wizjĊ tragedii powstania styczniowego, a takĪe szerzej – kaĪdej wojny (patrz poz. poprzednia). Cykle poprzedzone osobną kartą
tytuáową oraz wstĊpem Antoniego Potockiego (1867-1939), pisarza, ambasadora kultury polskiej we
Francji oraz Tadeusza Piniego (1872-1937), wydawcy i historyka literatury. Opr. wydawnicza páótno
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686. A. Grottger. Polonia. Lituania. Wojna.

687. Luksusowa oprawa B. ZjawiĔskiego.

zielone, ze záoc. tytuáem i ilustracją na licu, grzbiet przewiązany sznureczkiem. Otarcia oprawy, poza
tym stan dobry. Rzadkie w tym wydaniu.

687. Hamann Ryszard. Walicki Michaá. StarzyĔski Juliusz. Historia sztuki. Táumaczyá
Mieczysáaw 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 tekĞcie, 25 cm, jednolita opr. wyd., pásk bordowy
ze záoc.
1800,PiĊknie wydana, bogato ilustrowana historia sztuki od czasów najdawniejszych do impresjonizmu, autorstwa niemieckiego historyka sztuki Ryszarda Hamanna (1879-1961). Edycja Wydawnictwa M. Arcta
zostaáa wzbogacona dwoma tekstami historyków polskich: „Dzieje sztuki polskiej” (Michaá Walicki,
Juliusz StarzyĔski) oraz „Sztuka obca w zbiorach polskich” (Mieczysáaw Wallis). Luksusowa oprawa
wydawnicza wykonana w warszawskim zakáadzie introligatorskim Bolesáawa ZjawiĔskiego wedáug projektu Stanisáawa Ostoi-Chrostowskiego: póáskórek bordowy, grzbiet piĊciopolowy, w dwóch
polach záocona tytulatura, w polu Ğrodkowym záocony ozdobnik, górny brzeg kart barwiony. B. ZjawiĔski
(1886-1947), znakomity introligator warszawski, zawodu wyuczyá siĊ w zakáadzie Jana Recmanika.
Od 1912 r. prowadziá wáasną pracowniĊ przy Nowym ĝwiecie 41. Zakáad specjalizowaá siĊ w oprawie
nakáadowej dla wydawnictw: M. Arcta, Gáównej KsiĊgarni Wojskowej, Jakóba Mortkowicza, Gebethnera i Wolႇa, Trzaski, Everta i Michalskiego. Zakáad ZjawiĔskiego ulegá caákowitemu zniszczeniu po
Powstaniu Warszawskim. Stan bardzo dobry. àadny egzemplarz.

688. Homolacs Karol. PodrĊcznik do üwiczeĔ zdobniczych. Wyd. 2 uzup. i wzbogacone ilustracjami. Kraków 1930. Miejskie Muzeum Przemysáowe, s. 324, [5], tabl.
barwnych 1 (rozká.), liczne ilustr. w ramach paginacji, 24,5 cm, opr. ppá.
80,Z biblioteki Stanisáawa MĊkickiego we Lwowie (nalepka i pieczątka). PodrĊcznik ornamentyki
omawiający m.in. budowĊ ornamentu, sztukĊ harmonii barw oraz poszczególne techniki stosowane
przy tkaniu kilimów oraz w malarstwie na szkle i witraĪowym. Dotyczy równieĪ zagadnieĔ związanych z introligatorstwem (np. wytáaczanie skóry „na Ğlepo” za pomocą stempla). Stanisáaw MĊkicki
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690. Kalendarz ¿lmowy. 1960.
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691. KsiąĪka polska zagranicą. 1933.

(1924-2016), architekt, gra¿k, syn wielkiego lwowskiego biblio¿la Rudolfa. Brak 4 tablic rozkáadanych,
poza tym stan dobry.

689. Jakubowski Jan. Tomasz Makowski. Sztycharz i kartograf nieĞwieski (przyczynek do dziejów sztuki i nauki na Litwie). Warszawa 1923. Táocznia Towarzystwa
StraĪy Kresowej, s. 29, [1], mapa 1 (rozká.), ilustr. w tekĞcie, 24 cm, oryg.
oká. brosz.
80,Biogra¿a i charakterystyka twórczoĞci gra¿cznej Tomasza Makowskiego (1575-1630), polskiego
sztycharza i kartografa dziaáającego na dworze wojewody Mikoáaja Krzysztofa Radziwiááa „Sierotki”
w NieĞwieĪu i Wilnie. Na rozkáadanej tablicy fragment sáynnej mapy Litwy wykonanej przez Tomasza
Makowskiego. W tekĞcie 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-biaáe fotogra¿e w tekĞcie, 20 cm, opr. wyd. karton.
60,W czĊĞci kalendarzowej miejsce na wpisywanie obejrzanych danego dnia ¿lmów (tytuá, reĪyser, wykonawcy) oraz barwne fotogra¿e najwiĊkszych gwiazd kina Ğwiatowego (m.in.: Brigitte Bardot,
Ingrid Bergman, Audrey Hepburn) i polskiego (m.in.: Zbigniew Cybulski, Gustaw Holoubek, Barbara
Kwiatkowska, Lucyna Winnicka). Dalej bogato ilustrowane fotosami artykuáy, m.in.: Kinematogra¿a
Ğwiatowa; Kinematogra¿a polska; Kinematogra¿a radziecka; Polskie ¿lmy fabularne zrealizowane i wyĞwietlane w latach 1947-1959; Polskie ¿lmy fabularne nagrodzone na festiwalach miĊdzynarodowych;
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]. KsiąĪka polska zagranicą (w jĊzykach obcych). Literatura. Plastyka. Muzyka. Warszawa 1933. Staraniem Komitetu Propagandy przy
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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 waĪnej propagandowo wystawy, prezentującej sukcesy literatury polskiej na Ğwiecie.
Katalog stanowi jednoczeĞnie poĪyteczną bibliogra¿Ċ polskich utworów literackich táumaczonych na
jĊzyki obce, zawiera bowiem 2416 pozycji wydanych w latach 1900-1933 oraz indeks nazwisk. „Nie
lada osobliwoĞü katalogu przynosi zestawienie ekspansji naszych wielkich romantyków…, z którego
wynika, Īe Mickiewicz jeszcze po roku 1900-m przekáadany byá w 13 krajach, Sáowacki w 10-ciu,
KrasiĔski w 9-ciu” (ze wstĊpu). Niewielkie zabrudzenie okáadki. Stan bardzo dobry.

692. [Katalog wystawy polskiej w ParyĪu]. Catalogue oႈciel de la section polonaise
à l’exposition internationale arts et techniques dans la vie moderne. Paris (ParyĪ),
Warszawa 1937. Galewski & Dau, Imprimeurs à Varsovie, s. 295, [1], [19] tabl.
ilustr. (w tym rozká., kolor.), 21,5 cm, opr. wyd. brosz.
120,Katalog o¿cjalny Dziaáu Polskiego na MiĊdzynarodowej Wystawie „Sztuka i Technika”, która odbyáa
siĊ w ParyĪu w 1937 roku. W komitecie organizacyjnym, pod przewodnictwem Wacáawa JĊdrzejewicza, znaleĨli siĊ: Tadeusz Pruszkowski, Mieczysáaw Treter, Jan LechoĔ, Zygmund Skibniewski
i in. Polskie eksponaty pokazano w nastĊpujących dziaáach: odkrycia naukowe, architektura, mosty
i konstrukcje budowlane, biblioteki, konserwacja zabytków, sztuki uĪytkowe, malarstwo, rzeĨba,
projekty teatralne, komunikacja, turystyka i reklama. Na licu oprawy znak wystawy polskiej, projektu wybitnego gra¿ka Edmunda Bartáomiejczyka. Tytuá napisany Àamastrem na grzbiecie. Stan
bardzo dobry.

693. Muszanka Danuta. Litogra¿a Leona Wyczóákowskiego. Wrocáaw-Kraków 1958.
Zakáad Narodowy im. OssoliĔskich, s. 108, tabl. ilustr. barwnych 3, ilustr. 49,
23 cm, opr. wspóácz. skóra ze záoc.
120,Podstawowa monogra¿a dorobku gra¿cznego Leona Wyczóákowskiego (1852-1936), wybitnego polskiego malarza, gra¿ka i pedagoga, profesora ASP w Warszawie. Jego dorobek gra¿czny jest niezwykle bogaty – obejmuje kilkaset prac, ujĊtych w cykle tematyczne (m.in. teki: TatrzaĔska, Litewska,
GdaĔska, UkraiĔska). Monogra¿a oprawiona w peáną skórĊ ze záoc. tyt. na grzbiecie i ozdobnikami.
Stan bardzo dobry.

694. Przyrembel Zygmunt. Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze. (Materjaáy do historii
polskiej ceramiki). Lwów 1936. KsiĊgarnia Gubrynowicz i syn, s. 107, [1], tabl.
ilustr. 9, 26,5 cm, opr. ppá. z táocz. i záoc., zach. lico oká. wyd.
120,Monogra¿a poĞwiĊcona wyrobom fajansowym z farfurni radziwiááowskich (w Biaáej Podlaskiej,
ĝwierĪniu i w ĩóákwi) oraz Ğląskich w XVIII w. Na wstĊpie opis wyrobów z gliny w dawnej Polsce. Na
koĔcu indeks nazwisk i miejscowoĞci. Dzieáo Zygmunta Przyrembla (1874-1943), inĪyniera chemika,
historyka przemysáu, wykáadowcy Politechniki Lwowskiej. Przebarwienia oprawy, miejscami zaĪóácenia
papieru, Ğlad zalania, poza tym stan dobry.

– Wielcy lwowscy introligatorzy –
695. Semkowicz Aleksander. Legendy i dumki zawodowe dla lepiaczej braci lwowskiej przeznaczone, popeánione przy rozmaitych okazjach na czeĞü i splendor
tychĪe przez skrybĊ, a takĪe brata lepiarza Aleksandra Semkowicza. Lwów
1928. Staraniem starszego Cechu Introligatorów Jana Hewaka i tegoĪ zastĊpcy Mikoáaja Krzywieckiego. Drukarnia Narodowa we Lwowie, s. 37, 24,5 cm,
opr. kart.
1400,Odbito w nakáadzie 50 numerowanych egzemplarzy, oferowany nosi nr 7 i jest dedykowany
„kochanemu koledze” Aleksandrowi WnĊkowskiemu przez Jana Hewaka, Mikoáaja Krzywieckiego i Aleksandra Semkowicza (odrĊczne podpisy). Doáączony odrĊczny list Jana Hewaka (na

BIBLIOFILSTWO. SZTUKA

695. A. Semkowicz. Legendy. 1928.
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697. S. Witkiewicz. Matejko. 1912.

¿rmowej papeterii jego zakáadu, dat. 1 kwietnia 1928 r.), który tenĪe przesáaá WnĊkowskiemu wraz
z egzemplarzem ksiąĪki. ĩartobliwe wierszyki Aleksandra Semkowicza (1885-1954), jednego z najwybitniejszych introligatorów polskich, bibliografa i mickiewiczologa. Jan Hewak byá ówczeĞnie starszym
Cechu Introligatorów, natomiast Mikoáaj Krzywiecki peániá rolĊ jego zastĊpcy. Aleksander WnĊkowski
prowadziá zakáad introligatorski w Krakowie. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.

696. Tessaro-Kosimowa Irena. Historia litogra¿i warszawskiej. Warszawa 1973.
PaĔstwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 301, [3], liczne ilustr. w tekĞcie, 21 cm,
opr. skóra z táocz. i záoc.
150,Bogato ilustrowana monogra¿a warszawskich zakáadów litogra¿cznych w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzglĊdnieniem okresu ich najwiĊkszej aktywnoĞci przypadającej na lata 1830-1860. Na koĔcu
obszerny, liczący 282 haseá, „Sáownik warszawskich zakáadów litogra¿cznych”. Niewielkie zaplamienia papieru. Stan dobry.

697. Witkiewicz Stanisáaw. Matejko. Wydanie drugie, powiĊkszone. Z 300 ilustracyami. (Nauka i Sztuka, t. IX). Lwów-Warszawa 1912. Wydawnictwo Towarzystwa
Nauczycieli Szkóá WyĪszych, s. [4], 301, [1], tabl. ilustr. 45 (w tym barwne i rozká.),
ilustr. w tekĞcie, 25 cm, opr. wyd. pá. ze záoc.
360,Wydanie 2 (wyd. 1 ukazaáo siĊ w 1908 r.). Druk na papierze kredowym. Jedna z podstawowych
monogra¿i twórczoĞci Jana Matejki, napisana przez Stanisáawa Witkiewicza (1851-1915), malarza,
publicystĊ, krytyka literackiego i artystycznego, ojca Stanisáawa Ignacego Witkiewicza. W tekĞcie i na
tablicach ok. 300 reprodukcji prac malarskich Jana Matejki oraz chronologiczny spis waĪniejszych dzieá
malarza. Na koĔcu dodatek autora „Z powodu pierwszego wydania „Matejki”, w którym autor odpiera
zarzuty krytyki (dotyczące zmiany oceny twórczoĞci Matejki przez Witkiewicza). Oprawa wydawnicza:
páótno ciemnozielone, na grzbiecie i licu záocona tytulatura i zdobienia, górny brzeg kart záocony.
Niewielkie otarcia páótna, poza tym stan bardzo dobry. àadny egzemplarz.
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698. J. Iwaszkiewicz. List. 1977.

699. Legitymacja masoĔska J. Miliszkiewicza.

– Z kolekcji biblio¿la –
698. Iwaszkiewicz Jarosáaw (1894-1980), pisarz – List do biblio¿la Janusza Miliszkiewicza. Dat. Stawisko, 13 paĨdziernika 1977 r. Pismo odrĊczne z autografem
„Jarosáaw Iwaszkiewicz”. Karta z nadrukiem: „Jarosáaw Iwaszkiewicz”, o wym.
21 x 15 cm oraz adresowana odrĊcznie koperta 11 x 16 cm.
500,Pismo odrĊczne Jarosáawa Iwaszkiewicza, poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty i táumacza.
Iwaszkiewicz odpowiada na propozycjĊ Miliszkiewicza sprowadzenia do Polski prochów poety Jana
Lechonia. Wątpi w powodzenie takiej propozycji „wobec ataków na tego poetĊ w „Tygodniku Powszechnym” i „Trybunie Ludu””. Iwaszkiewicz odpisuje Miliszkiewiczowi, Īe nie ma Īadnych pasji zbierackich
i czuje awersjĊ do biblio¿lów. Stan dobry.

699. Miliszkiewicz Janusz (ur. 1954), publicysta, felietonista, biblio¿l – Legitymacja IV
stopnia loĪy masoĔskiej „Grand College des Rites”. Dat. Paris (ParyĪ) 25 wrzeĞnia
1992 r. Druk rĊcznie wypeániany, odrĊczne podpisy oraz pieczĊcie. 19 x 30,2 cm
(skáadana, oká. skóra).
500,Legitymacja 4 stopnia loĪy masoĔskiej naleĪącej do Wielkiego Wschodu Francji, najwiĊkszej organizacji masoĔskiej we Francji, zaáoĪonej w 1773 r. (drugiej co do starszeĔstwa w Europie). Opatrzona
pieczĊcią „Grand Collége des Rites GODF Pierre Collon” oraz odrĊcznymi podpisami, m.in. Wielkiego
Mistrza, Wielkiego Mówcy i Wielkiego Sekretarza. Ozdobny blankiet w báĊkitnej okáadce ze záoc. godáem na licu, sygnowany: „Hagondokoႇ 79” (Constantin Hagondokoႇ (1934-1987), malarz francuski).
Legitymacja wystawiona dla Janusza Miliszkiewicza, dziennikarza, autora cyklu felietonów „MasoĔskie
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 tekĞcie, 24 cm, opr. wyd. pap.
300,-
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700. Sáownik artystów pochodzenia Īydowskiego.

702. H. Fajlhauer. Biblio¿l III.

Z biblioteki Janusza Miliszkiewicza (ekslibris projektu Zbigniewa Lengrena (1919-2003) – hipopotam
z aktem kobiecym zamiast gáowy). Na karcie przedtytuáowej odrĊczna dedykacja dla Janusza
Miliszkiewicza, dat. Warszawa 2002, od Marka Mielniczuka, marszanda i kolekcjonera. Obszerny
sáownik artystów pochodzenia Īydowskiego, przybyáych na początku XX w. do ParyĪa, przede wszystkim z terenów Europy ĝrodkowej i Wschodniej. Biogramy bogato ilustrowane fotogra¿ami archiwalnymi
oraz barwnymi zdjĊciami prac; kaĪdej nocie towarzyszy bibliogra¿a oraz spis wystaw. WĞród artystów
wiele nazwisk cenionych i poszukiwanych malarzy, m.in.: Henryk Berlewi, Marc Chagall, Leopold
Gottlieb, MojĪesz Kisling, Ludwik Marcoussis, Mela Muter, Eugeniusz Zak. KsiąĪka Nadine Nieszawer (ur. 1959), marszandki, specjalizującej siĊ w malarstwie École de Paris, prowadzącej galeriĊ
w ParyĪu i Tel-Avivie. WstĊp Claude’a Lanzmanna (1925-2018), francuskiego reĪysera i reportera.
Stan dobry. Cenne kompendium dotyczące malarstwa I poáowy XX w.

---------------------------------701. NiewodniczaĔski Tomasz (1933-2010), jeden z najwiĊkszych polskich kolekcjonerów – Wizytówka z autografem. B.m., b.r. Kartonik o wym. 5,5 x 8,5 cm.
100,Na odwrocie autograf: „Tomasz NiewodniczaĔski”. Wizytówka Tomasza NiewodniczaĔskiego, doktora ¿zyki jądrowej, przedsiĊbiorcy, a przede wszystkim wybitnego kolekcjonera kartogra¿i, pamiątek
i rĊkopisów związanych z Polską. Stan dobry.

702. Fajlhauer Henryk (1942-1999) – „Biblio¿l III”.

400,-

Miedzioryt; 11,5 x 8,7 (13 x 9,5 w Ğwietle oprawy)
Sygnowany oáówkiem poniĪej kompozycji: „Biblio¿l III 18/50 H. Fajlhauer”. Henryk Fajlhauer, gra¿k,
urodzony na ĝląsku, naukĊ rozpocząá w Akademii Krakowskiej, w latach 1960-1965 studiowaá na
Wydziale Sztuk PiĊknych Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika w Toruniu. Byá ulubionym uczniem Jerzego
Hoppena. Od 1971 r. związany ze Stocznią GdaĔską. Po 1988 r. przeniósá siĊ do Niemiec, gdzie zyskaá
duĪą sáawĊ. Jego prace znajdują siĊ w wielu muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym we Wrocáawiu.
Stan dobry, oprawiony w ramkĊ 26 x 21,5 cm.
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KSIĄĩKI KUCHARSKIE
703. Czerny Zo¿a. Strasburger Maria. Teoria przyrządzania potraw. Materiaáy dla
nauczycielki gospodarstwa i gospodyni domu. Lwów – Warszawa 1936. KsiąĪnica – Atlas, s. 214, [2], 23 cm, opr. wyd. karton.
100,Oparty na „badaniach naukowych w dziedzinie biochemii” podrĊcznik dla „polskich nauczycielek gospodarstwa i wyksztaáconych paĔ”, dotyczący Īywienia czáowieka. W tekĞcie wiele miejsca poĞwiĊcono
¿zjologii, procesom trawienia, zapotrzebowaniu na róĪne pokarmy i zapobieganiu chorobom. Wiele
wskazówek zachowujących do dziĞ aktualnoĞü, m.in. co do koniecznoĞci spoĪywania jarzyn oraz
chleba razowego. Napisany przez MariĊ Strasburger (1896-1963) oraz Zo¿Ċ Czerny (1894-1964),
autorki licznych podrĊczników dotyczących Īywienia. Stan dobry.

704. Klassyczna kuchnia wykwintnego smaku dla polskich gospodyĔ oparta na dáugoletniem doĞwiadczeniu. Warszawa 1859. Nakáad i Druk S. Orgelbranda KsiĊgarza
i Typografa, s. 331, XX, 18 cm, opr. pásk.
600,Z ksiĊgozbioru Lecha Kazimierza SáowiĔskiego (1922-2005), profesora ¿lologii polskiej UAM (wpis
wáasnoĞciowy). Obszerny zbiór przepisów „wykwintnego smaku i gustu, sprawdzonemi dáugoletnią praktyką w tym zawodzie” (z przedmowy), w tym na: przystawki, zupy, pasztety, ciasta, desery i kon¿tury.
Ubytki i spĊkania skóry grzbietu, nieaktualny wpis na k. przedtytuáowej, charakterystyczne zaĪóácenia
i zaplamienia, poza tym stan dobry. Rzadkie.

– Do przyjacióá kunsztu kucharskiego –
705. Kucharka doskonaáa wiedeĔska, podaiąca przepisy róĪnych przednich potraw.
Wrocáaw 1820. Nakáadem Wilhelma Bogumiáa Korna, s. 152, [12], 19 cm, opr.
póĨniejsza, skóra, zach. oká. wyd. pap.
1500,Pierwsze polskie wydanie. E., XIX w., t. 2, s. 517. Polskie táumaczenie austriackiej ksiąĪki kucharskiej,
wydanej w 1817 r. Jak napisano we wstĊpie pt. „Do przyjacióá kunsztu kucharskiego”: „Powszechna
wieĞü zawsze byáa, Īe niemcy (!) lubią dobrze zjeĞü, a przeto w wynalazkach róĪnych smacznych
potraw nad inne celują narody; w tych jednak czasach przyznaü naleĪy, iĪ w polskim kraju mieszkaĔcy
wyĪszej klassy w guĞcie tego przedmiotu znacznie postąpili, i nietylko (!) starają siĊ mieü dobrych
kucharzów, lecz same nawet szlachetne Panie uczą siĊ znaü zasady wyksztaáconej kucharskiej sztuki”. Dalej nastĊpują przepisy, podzielone na trzy czĊĞci: I. Postne suppy z bulecikami; potrawy z iay,
mąki i leguminy; ryby, raki, ostrzygi, Ğlimaki, Īaby; marmelady, kaszki, kompoty; II. Bullety pod rosóá,
woáowe miĊso, róĪne do niego sosy; potrawy z iarzyn, z miĊsa gotowanego, opiekanego, duszonego, z ptastwa i zwierzyny, tudzieĪ pasztety miĊsne i postne; III. Torty rozmaite; kon¿ktury (!) i soki
cukrowe; marynaty i konserwy róĪnych rzeczy. Na koĔcu spis wszystkich potraw. Brak frontispisu.
Na oká. brosz. tyt. „Kucharz...”. Wpisy wáasnoĞciowe i Ğlady zapisków. Po konserwacji, ubytki pap. karty
tyt. oraz kilku kart uzupeánione (bez szkody dla treĞci), okáadki wyd. zdublowane na pap., z ubytkami.
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704. Kuchnia wykwintnego smaku. 1859.
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705. Kucharka wiedeĔska. 1820. Wyd. 1.

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 poĞwiĊcone naukom, sztukom i przemysáowi. 1877. Tom IV. Warszawa 1877. Skáad gáówny Gebethnera i Wolႇa, s. [4],
495, [5], 22 cm, opr. z epoki pásk ze záoc. napisem na grzbiecie, brzegi kart
marm.
200,W treĞci m.in.: Wystawa Rolniczo-Przemysáowa we Lwowie; Komunikacja wodna sztuczna na obszarze miĊdzy Niemnem i Elbą; Muzeum Przemysáu i Rolnictwa: Wystawa pracy kobiet; Znaczenie
Ğwiata roĞlinnego w podaniu i w poezji ludu polskiego (dokoĔczenie); ponadto rozprawy: Erazm Cioáek,
biskup páocki (1503-1522); Wjazd triumfalny króla Sobieskiego do Warszawy w 1677 roku; O szkole
muzycznej; Szlachta okoliczna na ĩmudzi; O autentycznoĞci dokumentu zawierającego najdawniejszą wzmiankĊ o pieĞni „Bogurodzica”; Nieznany list Adama Mickiewicza. Otarcia oprawy, na kartach
charakterystyczne zaĪóácenia, nieaktualne pieczątki i zapiski wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

707. Borek Józef. Zarys praktycznego urządzenia gospodarstw leĞnych, wraz z wzorami zaáączników do planów i programów gospodarczych. Nowy Sącz 1931.
Nakáadem Autora, s. VI, [2], 76, 20,5 cm, oryg. oká. brosz.
80,Na karcie tytuáowej odrĊczna dedykacja autora. Praktyczny podrĊcznik urządzenia gospodarstw
leĞnych, podzielony na dziaáy: CzynnoĞci miernicze; CzynnoĞci taksacyjne; Przedstawienie zasad
zagospodarowania lasów; Wzory zaáączników do planów i programów gospodarczych. Naddarcia
okáadki, na kartach miejscami zaplamienia i marginalia, poza tym stan dobry.
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706. Biblioteka Warszawska. 1877.

708. J. Czar. Dzieje kobiety. 1935.

708. Czar Jan [pseud.]. Dzieje kobiety. I. àadna panna. II. Czar miáoĞci. III. A kiedy
bĊdziesz moją Īoną... Katowice 1935. Wydawnictwo ĝw. Stanisáawa, s. 479, [1],
tabl. ilustr. 19 (w miejsce 20, w tym 1 kolor.), 25,5 cm, opr. wyd. ppá. z táocz. na
grzbiecie i licu.
240,Praca Stanisáawa Pawáa Maciątka [pseud. Jan Czar] (1889-1940), zamordowanego przez Niemców
w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. KsiąĪka przedstawia rolĊ kobiety wychowującej dzieci,
ksztaátującej ich postawĊ moralną i spoáeczną. Wiele cytatów z najlepszych polskich utworów historycznych. Oprawa wydawnicza: póápáótno czerwone z czarną tytulaturą i ornamentami na grzbiecie
i licu. Nieznaczne przetarcia i zaplamienia oprawy, nieaktualna pieczątka wáasnoĞciowa, poza tym
stan dobry. àadny egzemplarz.

709. Habdank Adam. Wielkanoc we dworze polskim na Litwie. Z dawnych wspomnieĔ.
Wilno b.r. [1932]. Druk. „Lux”, Nakáad i WáasnoĞü Autora, s. [2], 6, [2], ilustr.
w tekĞcie, 25 cm, opr. pá. z tyt. na grzbiecie, zach. opr. brosz.
300,Poemat upamiĊtniający dawne „zwyczaje i obyczaje nasze na Litwie, nasze uczty i ĞwiĊta nacechowane szczerą prostotą i gáĊboką wiarą”. Utwór napisany w czasie „gdy warunki Īyciowe na Litwie
KowieĔskiej mocno siĊ zmieniáy, gdy obecny rząd litewski rujnuje i niszczy pamiątki polskie na Litwie,
a dworom polskim gotuje zagáadĊ” (autor). Stan bardzo dobry.

710. Hermbstädt Sigismund Friedrich (red.). Bulletin des Neuesten und Wissenswürdigsten 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
byü 5), 21 cm, opr. kart.
120,-
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709. Wielkanoc we dworze polskim na Litwie. 1932.

313

712. Izys Polska. 1823.

Tom berliĔskiego czasopisma (maj-sierpieĔ 1811), prezentującego najnowsze osiągniĊcia, wynalazki
i zdobycze technologiczne na polu nauk przyrodniczych, rzemiosáa i produkcji zorganizowanej, rolnictwa
i gospodarstwa domowego. Jego redaktorem byá Sigismund Friedrich Hermbstädt (1760-1833), niemiecki chemik, farmaceuta, zajmujący siĊ przede wszystkim moĪliwoĞciami praktycznego wykorzystania
chemii w rolnictwie, czáonek Pruskiej Akademii Nauk. W oferowanym tomie m.in. bardzo interesujące
opisy najnowszej aparatury przeznaczonej do destylacji alkoholu (schematy na tablicach). Dawna
pieczątka i sygn. biblioteczne. Brak tabl. nr 2. PĊkniĊcia wzdáuĪ krawĊdzi grzbietu, drobne otarcia,
poza tym stan dobry.

711. Izys Polska czyli Dziennik UmiejĊtnoĞci, Wynalazków, Kunsztów i RĊkodzieá,
PoĞwiĊcony Krajowemu Przemysáowi, tudzieĪ Potrzebie Wieyskiego i Mieyskiego
Gospodarstwa. T. 3, czĊĞü 3. Warszawa 1822. Drukiem N. Glücksberga, s. 273400, tabl. ryc. 5 (litogra¿e rozká.), 23 cm, opr. wyd. brosz.
150,CzĊĞü trzecia rocznika pierwszego polskiego czasopisma technicznego o charakterze miesiĊcznym,
wydawanego w Warszawie w latach 1820-1828 (w 1825 nie ukazaáo siĊ). Pismo, zaáoĪone przez Gracjana Korwina i Antoniego Lelowskiego, poĞwiĊcone przyrodoznawstwu, wynalazkom, gospodarstwu
domowemu i rolnictwu. W oferowanym tomie m.in: O poĪarach przypadkowych i zapalaniu siĊ róĪnych
istot samych przez siĊ; O blichowaniu páótna; Rozmaite sposoby wyrabiania mosiądzu; O polewach
czyli emalii do naczyĔ metalowych; Aparat do Ğlichtowania i páukania záota i srebra (z ilustracją);
O najlepszym ksztaácie okien przy roĞliniarniach (z ilustracją); Tania i prosta sikawka do uĪytku na
wsi i w maáych miasteczkach (z ilustracją); Uwagi o tak zwanym polskim gorzelniczym zakáadzie
w porównaniu (z ilustracją); Szopa do suszenia zboĪa w snopach (z ilustracją); O powozach (z ilustracją). Egzemplarz nieprzyciĊty. Zabrudzenia okáadek, nowy papierowy grzbiet. Miejscami przebarwienia
papieru. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry

712. Izys Polska czyli Dziennik UmiejĊtnoĞci, Wynalazków, Kunsztów i RĊkodzieá,
PoĞwiĊcony Krajowemu Przemysáowi, tudzieĪ Potrzebie Wieyskiego i Mieyskiego
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714. Zakáady B. Hozakowskiego. 1938.

715. B. Ob¿dowicz. Polskie goáĊbie. 1904.

Gospodarstwa. T. 1, czĊĞü 4. Warszawa 1823. Drukiem N. Glücksberga, s. 385501, [9], tabl. ryc. 5 (litogra¿e rozká.), 23 cm, opr. wyd. brosz.
150,CzĊĞü czwarta rocznika pierwszego polskiego czasopisma technicznego (patrz poz. poprzednia).
W oferowanym tomie m.in: O postĊpowaniu i robotach w fabryce cienkich sukien; O grzybieniu
biaáym i zastosowaniu onego w farbiarstwie; O prasach hydraulicznych; z opisem i rysunkiem machiny
hydraulicznej do wytáaczania olejów (z ilustracjami); Wiatrak szkocki (z ilustracją); Kuchenka Lemara
(z ilustracją); Páóczkarnia do kartoÀi, do potrzeb gorzelĔ i fabryk krochmalowych (z ilustracją). Egzemplarz nieprzyciĊty i nierozciĊty. Zabrudzenia i ubytki okáadek, nowy papierowy grzbiet. Miejscami
przebarwienia papieru. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

713. [Katalog maszyn rolniczych]. Katalog maszyn i narzĊdzi rolniczych Spóáki
Akcyjnej Bronikowski, Grodzki i Wasilewski, Zjednoczone Firmy: „Alfred Grodzki”
i „K. Wasilewski”. ToruĔ [1928]. Pomorska Drukarnia Rolnicza, s. 176, liczne ilustr.
w tekĞcie, 24 cm, opr. z epoki ppá., na lico naklejona oryg. oká. brosz.
300,Bogato ilustrowany katalog maszyn i narządzi rolniczych warszawskiej spóáki „Bronikowski, Grodzki
i Wasilewski”. Zawiera opisy i zdjĊcia kilkuset maszyn uĪywanych do wszelkich prac rolnych, áąkowych,
leĞnych i ogrodniczych. Otarcia okáadki, na kartach miejscami niewielkie zaplamienia, poza tym stan
dobry. Rzadkie.

714. [Katalog ogrodniczy]. B. Hozakowski. Specjalny Skáad i Hodowla Nasion –
Zakáady Ogrodnicze. Katalog gáówny na rok 1938 nasion ogrodowych i rolnych,
narzĊdzi ogrodniczych, preparatów chemicznych, cebulek i káączy kwiatowych,
róĪ, drzewek, krzewów itp. [ToruĔ 1938]. Druk J. K. Kuszel, s. 164, tabl. ilustr. 2
(kolor.), liczne ilustr. w tekĞcie, 27 cm, oryg. oká. brosz.
150,Bogato ilustrowany cennik toruĔskiego skáadu i hodowli nasion B. Hozakowskiego na rok 1938. Katalog
wzbogacony o dwie barwne tablice z kwiatami. Stan dobry. Rzadkie.
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717. UmiejĊtnoĞci Czyste i Stosowane. 1829.
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718. Piast czyli PamiĊtnik Technologiczny.

715. Ob¿dowicz Bronisáaw. Polskie goáĊbie rasowe i ich chów. Z 10 rycinami w tekĞcie. Odbitka z „Hodowcy Drobiu”. Lwów 1904. Nakáadem Krajowego Towarzystwa
Chowu Drobiu, GoáĊbi i Królików, s. 30, ilustr. w tekĞcie, 21,5 cm, oryg. oká.
brosz.
80,Ilustrowany podrĊcznik hodowli goáĊbi polskich z charakterystyką znanych ras wystĊpujących w Galicji (ryĞ polski, polski goáąb olbrzymi, goáąb polski kalina, goáąb stawak). Zaplamienia i naddarcia
okáadki, zaplamienia na marginesie czĊĞci kart, nieaktualna pieczątka na karcie tytuáowej. Rzadkie.

716. Padechowicz Marian. Wzory urządzeĔ mieszkaniowych. Zeszyt I. Wydanie 2.
Kraków b.r. [ok. 1928]. Nakáadem autora, Ğwiatáodruk Konrad Rozynek, PoznaĔ,
k. [4], tabl. ryc. 15, 24 x 32 cm, opr. wyd. teka ppá.
150,Teka zawierająca 15 tablic z projektami mebli do róĪnych wnĊtrz (przedpokój, kuchnia, jadalnia,
sypialnia, gabinet mĊski, salonik). Na kartach wstĊpu: „Praktyczne wskazówki techniczne” (w tym m.in.
kosztorysy, np. kalkulacja biblioteki na 638 záotych, caáe wyposaĪenie mĊskiego gabinetu 1286,12 záotych). Projekty opracowane przez Mariana Padechowicza (1892-1971), krakowskiego nauczyciela szkóá
zawodowych, kierownika stolarni Muzeum Przemysáu Artystycznego, autora licznych podrĊczników
dla artystów – stolarzy. Jak napisaá we stĊpie, jego celem byáo: „Aby bodaj w czĊĞci usunąü brak
polskich wzorów w zakresie meblarstwa...”. Zabrudzenia i uszkodzenia teki, papier poĪóákáy, karty
wstĊpu nierozciĊte, poza tym stan dobry. Rzadkie.

717. PamiĊtnik Warszawski UmiejĊtnoĞci Czystych i Stosowanych. Tom III. Warszawa 1829. W Drukarni A. GaáĊzowskiego i Komp., s. 378, tabl. ryc. 1 (litogra¿a
rozká.), 20,5 cm, opr. z epoki pásk ze záoc. i táocz., brzegi kart prószone.
440,-
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W treĞci m.in.: O smaku; O pisowni polskiej (pierwodruk Joachima Lelewela); Jaka mogáa byü
przyczyna rozrzucenia kamieni w póánocnych krainach Europy; Mollusk elektryczny na brzegach Cejlonu; Sposób tuczenia ryb w Chinach uĪywany; Osobliwsze postrzeĪenia nad kotami; MyĞli o piĊknoĞci w architekturze; O stanie chowu koni w Królestwie Polskim; Uwagi nad atmosferą ziemską;
O diamentach przez sztukĊ otrzymanych w ParyĪu; Sposób zachowania drzewa od ognia; RoĞliny
nadmorskie wyziewają chlor; ĩóáta farba z kwiatów roĞliny wydającej kartoÀe; Krystalizowany cukier
z kartoÀi; Nowy sposób uĪycia wody do poruszania machin; Obrazy zbioru JO. XiĊcia Konstantego
Czartoryskiego w MiĊdzyrzecu Podlaskim; O utrzymywaniu pijawek lekarskich i o handlu nimi
w Polsce. Oprawa po konserwacji z niewielkimi uzupeánieniami, na karcie przedtytuáowej podklejony
niewielki ubytek, wewnątrz stan dobry.

718. Piast czyli pamiĊtnik technologiczny obeymuiący przepisy dla gospodarstwa domowego i wieyskiego, ogrodnictwa, sztuk piĊknych, rĊkodzielĔ
i rzemiosá; niemniey, lekarstwa domowe, pospolite i zwierzĊce. T. 3. Warszawa
1829. W Drukarni przy ulicy Mazowieckiey Nro. 1349, s. 178, [4], 18 cm, opr. wyd.
brosz.
200,Jeden tom miesiĊcznika techniczno-rolniczego, wydawanego przez ziemianina i senatora Józefa
WawrzyĔca KrasiĔskiego (1783-1845), przy wspóápracy wykáadowcy szkoáy politechnicznej JĊdrzeja
RadwaĔskiego. Czasopismo ukazywaáo siĊ od stycznia 1829 do grudnia 1830 r., przeznaczone byáo
przede wszystkim dla wáaĞcicieli majątków ziemskich, mieszkaĔców dworów i zamoĪnych mieszczan. Tom podzielony na trzy dziaáy: Gospodarstwo wiejskie, domowe i ogrodnictwo; Sztuki piĊkne,
rĊkodzielnicze i rzemiosáo; Lekarstwa domowe i pospolite, leczenie zwierząt. W tomie m.in.: Przepisy
wyrabiania cukrowych wódek i likworów; O hodowaniu drzewek owocowych; NaĞladowanie záota
i srebra; Balsam gojący 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 piĊknoĞci i zdrowia –
719. Raisson Horace-Napoléon. Kodex gotowalniany. Pisemko poĞwiĊcone ozdobie
i zdrowiu, przez... Wolno przeáoĪone z 3° wydania francuskiego przez J. B. Warszawa 1835. Nakáadem Piotra Baryckiego, s. 159, [5], 15 cm, opr. skóra z táocz.
i záoc., na grzbiecie szyldzik.
600,Swobodny (dostosowany do polskich realiów), anonimowy przekáad francuskiego, bardzo popularnego
poradnika, napisanego przez Horacego-Napoléona Raissona (1798-1854), pisarza i dziennikarza,
autora licznych ksiąĪek kucharskich, przyjaciela Balzaka. Utrzymane w zabawnym tonie porady mają
„wskazaü sposoby zabezpieczenia piĊknoĞci i zdrowia”. CzĊĞü pierwsza poĞwiĊcona zostaáa utrzymaniu
czystoĞci (tu m.in. takie rady: „Jak najrzadziej udaj siĊ do dentysty, i to tylko wtenczas, gdy wielkie
bóle...”; „W báĊdzie zostają otyli, utrzymując, Īe suknie ciasne wpáyną na ich schudniĊcie”;
„skóra najbielsza jest najpiĊkniejsza”). CzĊĞü druga poĞwiĊcona zostaáa ubiorom: „jak trzeba przystojnie i ochĊdoĪnie siĊ okazywaü, aby siebie nie wystawiü w Ğwiecie na lekcewaĪenie” („Prowincya
sprawiedliwie uwaĪana bydĨ moĪe za kolebkĊ záego smaku pod wzglĊdem ubrania...”). NastĊpnie
autor opisuje wáaĞciwe zachowanie w towarzystwie – „przesada jest przeciwną wdziĊkowi”; „moda
rządzi máodym – za nadejĞciem lat 40 nie trzeba zupeánie stosowaü siĊ do mody, aby nie byü
Ğmiesznym”. Na zakoĔczenie dodatek o kosmetykach („Sztuka zachowania piĊknoĞci” – najlepsze
Ğrodki to praca, dieta i woda), uwagi o wyborze mieszkaĔ oraz „O moralnoĞci”. Drobne zabrudzenia,
poza tym stan dobry. Rzadkie.
(Patrz tablica XXIV)

720. Rouget Mikoáaj. Nauka budownictwa praktycznego czyli dorĊcznik dla budujących.
Warszawa 1827. Nakáadem i drukiem Zawadzkiego i WĊckiego, s. [4], IX, [3], 184,
tabl. ryc. 4 (litogra¿e rozká.), tabela rozká., 20,5 cm, opr. wspóácz., pásk. 440,PodrĊcznik budownictwa Mikoáaja Rougeta (1781-1847), topografa, architekta, malarza, litografa, autora
dzieá z zakresu budownictwa, uczestnika kampanii napoleoĔskich, sáuĪącego przez wiele lat w korpusie inĪynierów KsiĊstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Podzielony na dwie czĊĞci, z których
pierwsza zawiera informacje o rodzajach materiaáów budowlanych (m.in.: o kamieniu, cegle, drewnie,
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719. H. N. Raisson. Kodex gotowalniany. 1835.
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720. M. Rouget. Nauka budownictwa. 1827.

miedzi, Īelazie), a druga wiadomoĞci 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, Ğlady po dawnych znakach wáasnoĞciowych, ubytek
krawĊdzi jednej tablicy (bez szkody dla rysunku). Stan bardzo dobry.

721. RozmaitoĞci literackie z roku 1826. Tom II. Warszawa 1828. W Drukarni Kommissyi Rządowey WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego, s. [12], 396,
17,5 cm, ochronna oká. kart. z epoki.
180,Tom drugi (z piĊciu) czasopisma literackiego publikowanego przez Adama Tomasza CháĊdowskiego
(1790-1855), bibliografa i dziennikarza. àącznie ukazaáo siĊ piĊü tomów wydanych za lata 1825-1827.
Na áamach pisma drukowano materiaáy z kraju i ze Ğwiata dotyczące historii, literatury, geogra¿i. Oferowany tom zawiera w wiĊkszoĞci doniesienia ze Ğwiata (odkrycia, ciekawostki, wydarzenia, biblioteki,
nowe wydania). WĞród tematów polskich: Stan szkoáy agronomicznej w Marymoncie; O zakáadzie
gmachu towarzystwa na wyroby zboĪowe w Warszawie; O zawaleniu siĊ wieĪy ratuszowej we
Lwowie; O ukoĔczeniu pomnika Ks. J. Poniatowskiego; Sprawozdanie o przysądzeniu nagród za
przedmioty malarstwa…, sztycharstwa i rysunków (z wymienionymi nazwiskami nagrodzonych artystów
polskich); Medale w województwie krakowskim znalezione. Podniszczenia okáadek, poza tym stan
dobry (patrz 2 pozycje nastĊpne).
Lit.: J. àojek, Prasa polska w latach 1661-1864, s. 85-86.

722. RozmaitoĞci literackie z roku 1827. Tom IV. Warszawa 1828. W Drukarni Kommissyi Rządowey WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego, s. [12], 396,
17,5 cm, ochronna oká. kart. z epoki.
180,Tom czwarty (z piĊciu) czasopisma literackiego wydawanego przez Adama Tomasza CháĊdowskiego
(patrz pozycja poprzednia). W oferowanym tomie m.in.: O zmianie widoków kosmoramy wystawionej
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722. O fabrykach Grodna i Wilna. 1828.

724. D. Schreber. Gimnastyka lecznicza. 1909.

w Warszawie w domu Szodara; O ksiĊgozbiorze OssoliĔskiego; O p. Cooper, autorze romansów
amerykaĔskich; O handlu wewnĊtrznym guberni grodzieĔskiej i wileĔskiej i o ich fabrykach;
O dzieáach przybyáych do publicznej narodowej biblioteki w 1826 roku w Warszawie. Podniszczenia
okáadek, Ğlady zalania marginesów, zbrązowienia, poza tym stan dobry.
Lit.: J. àojek, Prasa polska w latach 1661-1864, s. 85-86.

723. RozmaitoĞci literackie z roku 1827. Tom V. Warszawa 1828. W Drukarni Kommissyi Rządowey WyznaĔ Religijnych i OĞwiecenia Publicznego, s. [12], 432,
17,5 cm, ochronna oká. kart. z epoki.
180,Tom piąty (z piĊciu) czasopisma literackiego wydawanego przez Adama Tomasza CháĊdowskiego (patrz
poz. poprzednie). W oferowanym tomie m.in.: O puszczaniu siĊ balonem p. Green; Nowy model pojazdu
parowego; Odkrycie w Awie wielu nowych roĞlin; O grzechotnikach okazywanych w Orleans; Nowa
bardzo maáa kometa; Dziennik pierwszej Kolumba podróĪy; Plamy na sáoĔcu postrzeĪone; Wielka
armata, którą Anglicy zabrali w Indiach Wschodnich; O znalezionych boĪyszczach egipskich; Otwarcie
nowej walcowni we wsi Jabáonicy kosztem J. W. Soátyka; Opis potworu który urodziáa jaáówka we wsi
GiĪycach, obwodzie kaliskim; Wyjątek z listu pisanego w Rzymie przez bawiącego tam Polaka; O dziele
wyszáem w Londynie: Wybór poezyi polskiej; Odkrycia przy odkopywaniu fundamentów na Bielanach.
Podniszczenia okáadek, nieznaczne przybrudzenia i zbrązowienia marginesów, poza tym stan dobry.

724. Schreber Daniel Gottlieb Moritz. Gimnastyka lecznicza pokojowa czyli zasady
leczniczych üwiczeĔ gimnastycznych bez przyrządów i pomocy wykonywanych
dla kaĪdego wieku. Warszawa 1909. Gebethner i Wolႇ, s. 130, tabl. 1, ilustracje
w tekĞcie, 18 cm, opr. ppá.
90,PodrĊcznik gimnastyki autorstwa Daniela Gottlieba Moritza Schrebera (1808-1861), niemieckiego lekarza, propagatora gimnastyki, zalecającego üwiczenia ¿zyczne zwáaszcza máodzieĪy miejskiej, który
badaá i staraá siĊ przeciwdziaáaü negatywnemu wpáywowi urbanizacji na zdrowie populacji (przede
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725. WieĞ i Dwór. 1914. Kompletny rocznik.
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726. WieĞ i Dwór. 1915. Kompletny rocznik.

wszystkim dzieci). Autorem polskiego przekáadu byá profesor Rafaá Radziwiááowicz (1860-1929),
psychiatra, jeden z wielkich mistrzów masonerii polskiej, dziaáacz spoáeczny, brat Oktawii, Īony Stefana ĩeromskiego, pracujący w zakáadzie leczniczym w NaáĊczowie. UwaĪany za pierwowzór doktora Judyma, bohatera powieĞci „Ludzie bezdomni”. Pieczątki: „Stowarzyszenie Drukarzy „Ognisko”
w Krakowie”. Zabrudzenia oprawy. Niewielkie zaĪóácenia i przebarwienia papieru, nieaktualne wpisy
wáasnoĞciowe, poza tym stan dobry.

725. WieĞ i Dwór. Dwutygodnik ilustrowany. Z dodatkiem „Sport i hodowla”. Rok III.
Warszawa 1914. Redaktor: Wacáaw Rogowicz. Zeszyty 1-19. StyczeĔ – grudzieĔ
1914 r. RóĪna liczba stron (od 30 do 52), liczne ilustracje i reklamy, papier
czĊĞciowo kredowany, 31 cm, opr. wyd. brosz.
600,Kompletny rocznik III – 1914 r. pisma „Dwór i WieĞ”, ukazującego siĊ od 1912 r., z przerwami i zmianami do 1937 r. ZaáoĪone przez przyjacióá: redaktora Kazimierza Laskowskiego (1861-1913), pisarza
i poetĊ, oraz wydawcĊ Bolesáawa Schoena (1857-1913), literata. Oferowany rocznik pod redakcją
Wacáawa Rogowicza (1879-1960), pisarza, táumacza, dziaáacza spoáecznego. Pismo staraáo siĊ krzewiü
wĞród czytelników kult tradycji, propagując m.in. architekturĊ polskiego dworu i gromadzenie
dzieá sztuki. W treĞci znalazáy siĊ relacje z wystaw ZachĊty, wystawy gra¿ki wspóáczesnej, doniesienia
z pracowni Wojciecha Kossaka, a takĪe artykuá o zamiarze o¿arowania kolekcji Feliksa JasieĔskiego
Warszawie. W kaĪdym numerze zamieszczano obszerne recenzje teatralne, doniesienia ze Ğwiata
literatury (zeszyt 11 poĞwiĊcony jubileuszowi Henryka Sienkiewicza). Na zdjĊciach liczne dwory
i rezydencje ziemiaĔskie, ich wnĊtrza i ogrody. Na zakoĔczenie kaĪdego numeru obszerna rubryka
towarzyska z doniesieniami o Ğlubach rodzin arystokratycznych i Ğmierci znanych osób. Poza
tym doniesienia ze Ğwiata mody, rubryka „Z racjonalnej kosmetyki i higieny”, o nauce (z. 2 „Czy na
Marsie jest Ğnieg?”) i Warszawie (budowa III mostu, artykuá J. W. Gomulickiego o zburzeniu koĞcioáa Ğw. Jerzego, budowa Biblioteki Publicznej fundacji Kierbedziów). Do kaĪdego numeru doáączony
dodatek „Sport i hodowla”, poĞwiĊcony polowaniom, wyĞcigom konnym oraz propagowaniu
sportów (m.in. páywanie, narty). Zajmowano siĊ takĪe sprawami spoáecznymi, wiele miejsca poĞwiĊcając oĞwiacie (o skautingu – z. 13), krzewieniu trzeĨwoĞci na wsi, dobroczynnoĞci. WĞród artykuáów
liczne o tematyce historycznej i patriotycznej, np. o odnalezieniu korony Kazimierza Wielkiego (z. 4),
o obronie polskoĞci w zaborze pruskim (z. 6), „Kaszuby giną” (z. 13 i 14). W treĞci widoczne takĪe
narastanie atmosfery wojennej, stąd liczne doniesienia o zbrojeniach i postĊpach np. w lotnictwie.
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Od zeszytu 16 z wrzeĞnia 1914 r. radykalnie zmienia siĊ tematyka artykuáów, które odtąd niemal
w caáoĞci poĞwiĊcone są tematowi wojny (z. 16 otwiera „Rota” Marii Konopnickiej, odezwa cara
Mikoáaja do Polaków oraz artykuá „W wielkim momencie dziejowym”). Efektowne okáadki zeszytów,
projektowane m.in. przez Leona Wyczóákowskiego, Edwarda Trojanowskiego, Antoniego Dzierzbickiego. Pieczątki wáasnoĞciowe: Piotra OstromĊckiego z Tomaszewic oraz Marty i Wáadysáawa Serwatowskich. Brak 1 karty w zeszycie 2. Zabrudzenia i uszkodzenia okáadek poszczególnych zeszytów,
grzbiety wzmacniane taĞmą, drobne zabrudzenia i przedarcia, miejscami dopiski, poza tym stan dobry.
Rzadkie w komplecie.

726. WieĞ i Dwór. Rok IV. Warszawa 1915. Redaktor: Wacáaw Rogowicz, od zeszytu
8/9 Antoni Hurkiewicz. Zeszyty 1-12. StyczeĔ – grudzieĔ 1915 r. RóĪna liczba stron
(od 32 do 56), liczne ilustracje i reklamy, papier czĊĞciowo kredowany, 31 cm, opr.
wyd. brosz.
600,Kompletny czwarty rocznik pisma „WieĞ i Dwór”, od zeszytu II ukazującego siĊ jako miesiĊcznik, od
„Zeszytu Pamiątkowego” z sierpnia-wrzeĞnia z podtytuáem „Ilustracja Polska”. Redaktorem i wydawcą
zostaá wówczas Antoni Hurkiewicz (wspóáwáaĞciciel zakáadów gra¿cznych na Mariensztacie), kierownikiem literackim Wacáaw Rogowicz, kierownikiem artystycznym malarz Antoni Dzierzbicki (1887-1959),
autor projektów wiĊkszoĞci okáadek. W treĞci pisma najwiĊcej artykuáów poĞwiĊcono tematyce wojennej
(„Armata narzĊdziem zwyciĊstwa”, „Wojna w poezji” W. Lorentowicza, wojna i literatura; doáączono
„Kupon na gorącą strawĊ”), przed sierpniem 1915 r. (wkroczeniem wojsk niemieckich do Warszawy)
o wyraĨnym charakterze antyniemieckim. Na wielu zdjĊciach zniszczenia wojenne (np. wysadzony
przez Rosjan most Kierbedzia, twierdza Modlin po zdobyciu przez Niemców). Wiele miejsca poĞwiĊcono odbudowie wsi oraz zabytków (pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
PrzeszáoĞci). Poza tym liczne artykuáy odnoszące siĊ do bieĪących wydarzeĔ politycznych (Zdzisáaw
Lubomirski prezydentem Warszawy, otwarcie 15 listopada 1915 r. Uniwersytetu Warszawskiego,
opuszczenie przez Rosjan Zamku Królewskiego). W apelu „Do czytelników” w numerze sierpniowo-wrzeĞniowym zawarto zmienione credo redakcji – wobec nowej sytuacji sprawy artystyczne schodzą
na drugi plan, „DziĞ nawoáywaü musimy spoáeczeĔstwo do pracy nad wewnĊtrznym ustrojem, pomagaü
ludziom inicjatywy...”. W treĞci pisma zamieszczano nadal recenzje teatralne, artykuáy poĞwiĊcone
literaturze (opowiadanie St. Reymonta „W polu”) oraz malarstwu (o twórczoĞci Leona Wyczóákowskiego, Józefa Brandta, Józefa Rapackiego, Stanisáawa Witkiewicza). Pieczątki wáasnoĞciowe: Piotra
OstromĊckiego z Tomaszewic oraz Marty i Wáadysáawa Serwatowskich. Brak 1 karty w zeszycie 4.
Zabrudzenia i uszkodzenia okáadek poszczególnych zeszytów, grzbiety wzmacniane taĞmą, drobne
zabrudzenia i przedarcia, miejscami dopiski, poza tym stan dobry. Rzadkie w komplecie.

727. [WieĞ i Dwór]. Ilustracya Polska. WieĞ i Dwór. Rok V. Warszawa 1916. Redaktor:
Antoni Hurkiewicz. Zeszyty 1-3, 4/5, 6/7, 9/10, 11/12. StyczeĔ – grudzieĔ 1916 r.
RóĪna liczba stron (od 32 do 42), liczne ilustracje i reklamy, papier czĊĞciowo
kredowany, 31 cm, opr. wyd. brosz.
300,Niemal kompletny rocznik pisma (brak zeszytu 8), áącznie 7 zeszytów. Znacznie skromniej wydawane
niĪ w latach poprzednich, o tematyce przede wszystkim wojennej, politycznej i historycznej. Numer 1
niemal w caáoĞci poĞwiĊcony powstaniu listopadowemu, w kolejnych zeszytach m.in. o odrodzeniu polskiej oĞwiaty, o koniecznoĞci odnowienia polskiego rzemiosáa („Zagáada albo odrodzenie”), o pierwszych
polskich Bibliach (Leopolity, Brzeskiej). Numer VI/VII poĞwiĊcony Konstytucji 3 Maja oraz uroczystym
obchodom rocznicy (po raz pierwszy od upadku powstania listopadowego ĞwiĊtowanej o¿cjalnie). Na
licznych fotogra¿ach ukazano pochód mieszkaĔców Warszawy. Zeszyt IX/X poĞwiĊcony Polsce (tu
m.in.: O nauce polskiej (Wá. Tatarkiewicz); Pochodzenie jĊzyka literackiego; WytwórczoĞü przemysáowa
na ziemiach polskich). Zeszyt ostatni, wydany 15 grudnia 1916 r., otwiera „Akt proklamacji Królestwa
Polskiego”. Poza tym liczne zdjĊcia z dnia 5 listopada 1915 r. (uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej,
akt proklamowania niepodlegáoĞci PaĔstwa Polskiego w Sali Tronowej Zamku Królewskiego), ukazujące
wkroczenie Legionów do Warszawy oraz z Īycia Legionów (m.in. „Brygadjer Józef Piásudski przybyá
do Warszawy d. 12 grudnia 1916 r.”). CzĊĞü druga zeszytu poĞwiĊcona pamiĊci zmaráego 15 listopada 1916 r. Henryka Sienkiewicza („W chwili podnoszenia siĊ na widnokrĊgu Ğwiata zarannych
zórz NiepodlegáoĞci naszej, zgasá, jak blednąca o Ğwicie gwiazda, ostatni chorąĪy Polski – podlegáej;
chorąĪy – nie: wódz”). Poza tym w treĞci recenzje teatralne, wiadomoĞci ze Ğwiata muzyki i literatury,
reprodukcje dzieá sztuki (Matejko, Grottger). Pieczątki wáasnoĞciowe Marty i Wáadysáawa Serwatowskich,
wpisy OstromĊckiego. Zabrudzenia i uszkodzenia okáadek, zabrudzenia i przedarcia kart, jedna karta
luzem, poza tym stan dobry. Rzadkie.
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729. M. BrzeziĔski. ZwierzĊta ssące. 1906.
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730. F. Drtina. Rozwój umysáowy. 1904.

728. ĩebrawski Teo¿l. Sáownik wyrazów technicznych tyczących siĊ budownictwa.
Kraków 1883. Nakáadem Akademii UmiejĊtnoĞci. W Drukarni Uniwersytetu
JagielloĔskiego, k. [2], s. 433, 22,5 cm, opr. Roberta Jahody, pá. z táocz
i záoc.
180,Polsko-niemiecko-francuski sáownik terminów z dziedziny budownictwa i architektury. Ciekawe Ĩródáo
takĪe dla ewolucji terminów technicznych w jĊzyku polskim. Oprawa sygnowana na tylnej wyklejce
pieczątką: R. Jahoda Introligatornia Kraków. Przetarcia i przebarwienia oprawy. Nieaktualne pieczątki i naklejki wáasnoĞciowe, miejscami przebarwienia papieru. Kilka stron ze wzmocnionymi papierem
marginesami, poza tym stan dobry.

PRZYRODA. NAUKA
729. BrzeziĔski Mieczysáaw. Najciekawsze i najwaĪniejsze zwierzĊta ssące, ich Īycie
i obyczaje. Wydanie III. ObjaĞnione 60-ma rysunkami. Warszawa 1906. Skáad
gáówny w „KsiĊgarni Polskiej” J. Sikorskiej, s. 198, ilustracje w tekĞcie, 19,5 cm,
opr. wyd., ppá.
60,Z biblioteki wileĔskiego Liceum Panien Benedyktynek (pieczątki). Zbiór opowiastek o ssakach, przeznaczony dla dzieci i máodzieĪy, opracowany przez Mieczysáawa BrzeziĔskiego (1858-1911), dziaáacza
spoáeczno-oĞwiatowego związanego z ruchem ludowym, przyrodnika, wydawcĊ i publicystĊ. Otarcia
opr. Stan dobry.

730. Drtina Franciszek. Rozwój umysáowy ludów Europy. Z serii: „Biblioteka Samoksztaácenia”. Z upowaĪnienia autora z czeskiego przeáoĪyáa J. KietliĔska-Rudzka.
Warszawa 1904. B.w., s. 307 (wáaĞc. 321), [1], II (errata), 22,5 cm, opr. z epoki
pásk ze záoc.
180,-
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731. B. Dyakowski. Atlas motyli krajowych.

733. K. Kluk. Dykcyonarz roĞlinny. 1805-1846.

Rozprawa z historii ¿lozo¿i, dotycząca odpowiedzi ludzkoĞci na przestrzeni wieków na dwa pytania:
„Czym jest otaczający miĊ Ğwiat, dokąd dąĪy, jaki cel jego?” oraz „Dlaczego znalazáem siĊ na tym
Ğwiecie, co znaczy moje Īycie i Īycie innych ludzi, jakie jego zadanie?” (ze wstĊpu). Jej autorem jest
Franciszek Drtina (1861-1925), praski ¿lozof, polityk, wykáadowca uniwersytecki. Táumaczyáa Julia KietliĔska-Rudzka (1877-1927), táumaczka literatury czeskiej, nauczycielka, dziaáaczka oĞwiatowa. Oprawa
z epoki: pásk, grzbiet 6-polowy, ze zwiĊzami wypukáymi i záoc. tyt., superekslibris literowy „H.S.”, na
licach pá. czerwone (oprawa sygnowana nalepką – Gajewski?). Wpisy wáasnoĞciowe, zapiski w treĞci
oáówkiem. Otarcia i zabrudzenia oprawy, báĊdy w paginacji, poza tym stan dobry.

731. Dyakowski Bohdan. Atlas motyli krajowych. Z 218 wizerunkami kolorowemi
motyli. Warszawa 1906. Nakáadem i drukiem Michaáa Arcta, s. [4], II, [2], 135,
[1], VIII, tabl. ryc. 18 (chromolitogra¿e), 25,5 cm, opr. wyd. ppá. ze srebrzonym
napisem na grzbiecie i kolor. ilustr. na licu.
300,Atlas motyli opracowany przez Bohdana Dyakowskiego (1864-1940), biologa, przyrodnika, wspóázaáoĪyciela Ligi Ochrony Przyrody. Atlas zawierający opisy 474 gatunków motyli, ozdobiony 18 barwnymi
tablicami i 30 czarno-biaáymi ilustracjami w tekĞcie. Zabrudzenia i ubytki oprawy, pĊkniĊcie grzbietu.
Nieaktualne wpisy i pieczątki wáasnoĞciowe. Niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

732. Figuier Louis. Historyja roĞlin. Dzieáo 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 tekĞcie (drzeworyty), 23,5 cm, opr. z epoki, pásk,
zach. opr. wyd. brosz.
240,Dzieáo botaniczne Louisa Figuiera (1819-1894), francuskiego uczonego, profesora chemii i medycyny, ¿zyka, przyrodnika. Autorem polskiego przekáadu jest przyrodnik i botanik Jakub Waga (1800-1872), który
znacznie rozszerzyá dzieáo o polską terminologiĊ oraz wiadomoĞci o Àorze ziem polskich. Wydawnictwo
bogato zdobione drzeworytowymi ilustracjami, w tym wieloma caáostronicowymi. W oferowanym
tomie omówiono m.in.: roĞliny skrytopáciowe, wodorosty, grzyby, porosty, mchy, paprocie, skrzypowate,
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widáakowate, drzewa olbrzymie oraz roĞlinnoĞü gór. DuĪy dziaá poĞwiĊcony geogra¿i botanicznej
w opracowaniu Jakuba Wagi. Efektowna oprawa z epoki: brązowy póáskórek, grzbiet podzielony
zwiĊzami wypukáymi na 5 pól, w dwóch – záocona tytulatura. Nieaktualne pieczątki wáasnoĞciowe,
zakreĞlenia oáówkiem na marginesach, poza tym stan dobry. àadny egzemplarz.

– Pierwszy naukowy opis Àory polskiej –
733. Kluk Krzysztof. Dykcyonarz roĞlinny, w którym podáug ukáadu Linneusza są
opisane nie tylko kraiowe dzikie, poĪyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach,
oranĪeryach utrzymywane, ale oraz i cudzoziemskie, któreby w kraiu poĪyteczne
byü mogáy, albo z których mamy lekarstwa, korzenie, farby i t.d. albo które jakową
nadzwyczajnoĞü w sobie maią: ich zdatnoĞci lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi,
koni, bydáa, owiec, pszczóá, i t.d. utrzymywanie, i t.d. Z poprzedzaiącym wykáadem
sáów botanicznych i kilkakrotnym na koĔcu 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, pásk z táocz. i záoc.
1200,Pierwszy i najwaĪniejszy krytyczny polski sáownik botaniczny, opisujący ÀorĊ kraju, autorstwa
wybitnego przyrodnika doby oĞwiecenia, ks. Jana Krzysztofa Kluka (1739-1796), proboszcza w Ciechanowcu, autora wielu prac z dziedziny botaniki i zoologii, które byáy przeáomowe dla polskich nauk
przyrodniczych. W uznaniu zasáug uczony otrzymaá od króla Stanisáawa Augusta Poniatowskiego
medal „Merentibus”. Oryginalny zielnik ks. Kluka zostaá póĨniej zakupiony przez cara Aleksandra I.
Dykcjonarz oparty jest gáównie na materiale botanicznym Polski centralnej i Litwy. Autor opisaá w nim
1536 gatunków roĞlin krajowych i zagranicznych, uáoĪonych w alfabetycznym porządku wedáug nazw
áaciĔskich, z przyporządkowanymi im nazwami polskimi (wedáug systematyki Karola Linneusza). CzĊĞü
sáownikową poprzedziá obszernym wstĊpem, w którym omówiá podstawy linneuszowej systematyki,
sáownictwo botaniczne, budowĊ roĞlin oraz daá szereg ogólnych informacji o praktycznych zastosowaniach roĞlin, w tym w zioáolecznictwie (choü zalecaá konsultacje z lekarzem). Na poszczególne
hasáa skáada siĊ szczegóáowy opis wyglądu roĞliny, charakterystycznych cech budowy, wystĊpowania,
kwitnienia, zastosowania oraz pielĊgnacji (w przypadku roĞlin ozdobnych i uprawnych). Przetarcia
i zabrudzenia oprawy. ZaĪóácenia papieru, na kilkudziesiĊciu ostatnich kartach Ğlady po owadach,
poza tym stan dobry.

734. Lampert Kurt. Atlas paĔstwa zwierzĊcego. T. 1: ZwierzĊta ssące. T. 2: Ptaki.
T. 3: Gady – páazy – ryby, zwierzĊta bezkrĊgowe (w 3 wol.). Opracowaá 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 tekĞcie, 24,5 cm, opr. wyd. Bolesáawa ZjawiĔskiego, pá. z táocz.
i záoc.
360,Wydanie 2 (wyd. 1 ukazaáo siĊ w 1905 r.). Atlas podzielony jest na trzy tomy: tom I – ZwierzĊta
ssące; tom II – Ptaki; tom III – Gady, páazy, ryby i zwierzĊta bezkrĊgowe. KaĪdy wolumin ozdobiony
32 barwnymi tablicami i licznymi rysunkami w tekĞcie. Oprawy wydawnicze Bolesáawa ZjawiĔskiego
(sygnowane Ğlepym táokiem na tylnych okáadzinach): páótno czerwone, zielone, granatowe, na grzbiecie i licu záocona tytulatura i zdobienia. W tomie 3 doklejone artykuáy z gazety. Otarcia i zaplamienia
opraw, na kartach drobne zabrudzenia i zaĪóácenia, poza tym stan dobry.

735. Malo Charles. Les Papillons. Paris (ParyĪ) b.r. [1818]. Chez Janet, De l’imprimerie de Richomme, rue Saint-Jacques, n° 67, s. 198, tabl. ryc. 11 (litogra¿e
kolorowane rĊcznie), litogr. kolor. na k. tyt., 11,5 cm, opr. z epoki, perg. 440,Dzieáko autorstwa Charles’a Malo (1790-1871), poĞwiĊcone motylom, zawierające 11 piĊknie kolorowanych tablic z litogra¿ami. Gra¿ki wykonano na podstawie rysunków Pancrace’a Bessy (17721835), malarza, gra¿ka i rysownika francuskiego, szczególnie znanego z ilustracji botanicznych, twórcy
sáynnych zielników. Opr. z epoki perg., ze záoc. tyt. na grzbiecie i z barwnymi wizerunkami motyli na
licach, brzegi kart záoc. Nieznaczne zabrudzenia opr., poza tym stan bardzo dobry. PiĊkna ksiąĪeczka.
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734. Atlas paĔstwa zwierzĊcego. 1925-1926.

735. C. Malo. Motyle (11 litogra¿i). 1818.

736. Matakiewicz Maksymilian. ĩegluga Ğródziemna i budowa dróg wodnych. Warszawa 1931. Nakáadem Komitetu Wydawniczego PodrĊczników Akademickich,
s. XV, 539, tabl. 8, liczne ilustr. w tekĞcie, 31,5 cm, opr. ppá.
240,Podstawowe informacje o Īegludze Ğródlądowej i jej specy¿ce, wiadomoĞci z dziedziny inĪynierii
dróg wodnych (kanaáy, bramy, mosty, Ğluzy) oraz stosowne przepisy prawne (miĊdzynarodowe i krajowe). Autorem byá Maksymilian Matakiewicz (1875-1940), inĪynier hydrotechnik, profesor budownictwa
wodnego, wykáadowca i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, minister w rządach Bartla i Sáawka. Stan
bardzo dobry.

– Z biblioteki namiestnika Galicji A. J. Potockiego –
737. [Mikroskop]. Schacht Herman. Das Mikroskop und seine Anwendung insbesondere für PÀanzen-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. rozká. (cennik), tabl. ryc. 2 (litogra¿e rozká.), 22 cm, opr.
z epoki pá.
600,Egzemplarz z Biblioteki JuliĔskiej Potockich (pieczątki, nalepka na wyklejce). Dzieáo o zastosowaniu
mikroskopu do badania anatomii roĞlin, autorstwa H. Schlachta (1814-1864), niemieckiego aptekarza,
profesora botaniki, dyrektora ogrodu botanicznego w Bonn. Wyd. 1 ukazaáo siĊ w 1851 r., oferowane
jest wydaniem trzecim, uzupeánionym i przerobionym. Na doáączonych tablicach wizerunki mikroskopów
i fragmentów roĞlin w powiĊkszeniu. Biblioteka JuliĔska zostaáa zaáoĪona przez namiestnika Galicji
Alfreda Józefa Potockiego (1817-1889) w paáacyku myĞliwskim w Julinie k. àaĔcuta. Dawne zapiski
na wyklejkach i drugiej k. tyt. Stan dobry.

738. Naákowski Wacáaw. Zarys geogra¿i powszechnej rozumowej. Wydanie objaĞnione 44 drzeworytami w tekĞcie. Warszawa 1888. Nakáadem KsiĊgarni Teodora
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737. Z Biblioteki JuliĔskiej Potockich. 1862.
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738. W. Naákowski. Zarys geogra¿i. 1888.

Paprockiego i S-ki, s. 598, [2], V, [1], II, ilustr. w tekĞcie (drzeworyty), 21,5 cm,
opr. z epoki, pásk.
200,Synteza geogra¿i powszechnej opracowana przez Wacáawa Naákowskiego (1851-1911), geografa,
publicystĊ, reformatora nauczania geogra¿i w szkole polskiej, twórcĊ pierwszego w piĞmiennictwie
polskim peánego systemu nauk geogra¿cznych. Praca ma charakter nowoczesnej syntezy geogra¿i,
odrzucającej styl tradycyjnego ujĊcia encyklopedyczno-statystycznego. Pieczątka oraz superekslibris ksiĊdza Ignacego Charszewskiego (1869-1940), duchownego związanego z diecezją páocką,
zasáuĪonego dla regionu spoáecznika, pisarza i publicysty, zamordowanego w obozie koncentracyjnym.
Oprawa sygnowana nalepką zakáadu introligatorskiego M. Russaka z Páocka: ciemnobrązowy pásk, na
licach pá. Zachowana oryg. oká. 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., pá.
900,Historia naturalna zwierząt ssących, ptaków, gadów, páazów, ryb, miĊczaków, skorupiaków, owadów,
robaków i szkaráupni. Pierwotnie opracowana przez niemieckiego lekarza i przyrodnika Gotthilfa Heinricha von Schuberta (1780-1860), tu w ósmym, przerobionym wydaniu (z zachowaną przedmową
Schuberta). Dzieáo niezwykle popularne w drugiej poáowie XIX w. doczekaáo siĊ przekáadów na wiele
jĊzyków, w tym polski. Zawiera barwne tablice z wizerunkami kilkuset przedstawicieli Ğwiata
zwierząt. Opr.: brązowe pá. 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]. WáasnoĞü i nakáad Karola Wilda, k. [2],
tabl. ryc. 42 (litogra¿e na dwóch kartach), k. 3 (rozká., objaĞnienia tablic), 24 cm,
opr. póĨniejsza ppá.
440,-
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739. Historia naturalna zwierząt. 1885. (91 chromolitogra¿i).

740. Zwierzyniec obrazowy. 1868-1869. (42 litogra¿e).
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742. E. B. Tylor. Antropologja. 1902.
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744. T. ĩebrawski. Motyle polskie. 1860.

Z biblioteki Katarzyny i Józefa Grodeckich (ekslibris) – Józef Grodecki (1870-1963), literat, dziennikarz, dziaáacz polityczny i spoáeczny. Komplet tablic – litogra¿i JĊdrzeja Brydaka, Marcina Salba i G. Ebenhusena, odbitych w Litogra¿i „Czasu” w Krakowie. Ryciny ukazujące zwierzĊta caáego
Ğwiata, ujĊte w trzy serie: 1. ZwierzĊta ssące; 2. Ptaki, páazy, ryby; 3. BezkrĊgowce. Towarzyszyáy
podrĊcznikowi „Zoologia dla szkóá niĪszych gimnazjalnych i realnych”, napisanemu przez Maksymiliana SiáĊ-Nowickiego (1826-1890), profesora Uniwersytetu JagielloĔskiego, badacza Àory i fauny
tatrzaĔskiej, pioniera ochrony przyrody w Polsce, wspóátwórcĊ Towarzystwa TatrzaĔskiego. Doáączono drzeworytowy portret Nowickiego z „Tygodnika Ilustrowanego” z 1890 r. Brak kart tytuáowych do
dwóch serii. Miejscami zabrudzenia pap., tablice z objaĞnieniami podklejane, oprawa po konserwacji.
Rzadkie.
Lit.: J. Jakubowski. Dawna polska ilustrowana ksiąĪka przyrodnicza (XVII-XIX wiek) [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocáaw 2011, s. 56

741. Ribot Théodule-Armand. DziedzicznoĞü psychologiczna. Z drugiego poprawnego
wydania przeáoĪyá St. Bartoszewicz. Warszawa 1885. Druk Ig. Zawiszewskiego,
s. [4], III, [1], III, [1], 340, 22 cm, opr. z epoki, pásk.
150,Rozprawa poĞwiĊcona problemowi dziedziczenia cech psychologicznych autorstwa Théodule’a-Armanda Ribota (1839-1916), francuskiego ¿lozofa i psychologa, pioniera psychologii naukowej. Omówiono
rozmaite zagadnienia, od „dziedzicznoĞci rozumu”, przez „dziedzicznoĞü charakteru narodowego”
i „dziedzicznoĞü chorób umysáowych” po nastĊpstwa moralne i spoáeczne dziedzicznoĞci. Opr.: ciemnobrązowy pásk, na licach pá. W dolnej partii grzbietu táocz. i záoc. superekslibris literowy „K.R.” Drobne
otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

742. Tylor Edward Burnett. Antropologja. WstĊp do badania czáowieka i cywilizacyi
(z rysunkami). Przetáumaczyáa z angielskiego Aleksandra Bąkowska. Wydanie
drugie. Warszawa 1902. Nakáadem Stefana Dembego, s. XI, [1], 446, [2], portret,
ilustr. w tekĞcie 78, 21 cm, opr. z epoki pásk z táocz., zach. oká. brosz.
360,-
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Drugie polskie wydanie jednego z dwóch najgáoĞniejszych dzieá wybitnego brytyjskiego antropologa
kultury, profesora Oxfordu Edwarda Burnetta Tylora (1832-1917), gáównego twórcy europejskiego ewolucjonizmu w naukach spoáecznych. Dzieáo to (pierwsze wydanie angielskie ukazaáo siĊ w 1881 r.), obok
jego „Cywilizacji pierwotnej” (1871), stanowi fundament tak zwanej angielskiej szkoáy antropologicznej
opartej na metodzie porównawczej. Tylor rozwinąá w nim teoriĊ „animizmu” jako gáównego mechanizmu
zjawisk religijnych, stworzyá pierwszą antropologiczną de¿nicjĊ „kultury”, oraz wypracowaá teoriĊ tak
zwanych „przeĪytków kulturowych”. Oprawa w póáskórek brązowy, grzbiet piĊciopolowy, na grzbiecie
záocona tytulatura i ekslibris literowy „S.B.”. Naddarcia i zaplamienia oprawy, pieczątka, nieliczne
zaplamienia w tekĞcie, blok lekko poluzowany, poza tym stan dobry.

743. Wach Edmund. Samodzielne sporządzanie przyrządów fotogra¿cznych. Wskazówki do sporządzania przyrządów i przyborów fotogra¿cznych najprostszemi
Ğrodkami. Z 179 rysunkami. Z niemieckiego przeáoĪyá za zgodą autora Jan
Ciahotny. Cieszyn 1925. Nakáad i wáasnoĞü Wydawnictwa B. Kotuli, s. 243, [1],
liczne ilustr. w tekĞcie, 24 cm, opr. wyd., pá.
120,Praktyczny poradnik sporządzania aparatury i przyborów fotogra¿cznych domowymi Ğrodkami, przeznaczony dla fotografów amatorów z ograniczonym budĪetem. Zawiera opisy budowy ponad 100
przyrządów, a takĪe uwagi o przechowywaniu materiaáów fotogra¿cznych. Opr.: granatowe pá., z kolorową ilustracją naklejoną na przednim licu. Stan bardzo dobry.

– Pionierskie opisanie polskich motyli –
744. ĩebrawski Teo¿l. Owady áuskoskrzydáe czyli motylowate z okolic Krakowa.
Nakáadem W. Dzieduszyckiego. Kraków 1860. W drukarni Uniwersytetu JagielloĔskiego, s. XIII, 354, acc.: Tablic 12 do ksiąĪki o owadach áuskoskrzydáych
czyli motylkowatych. Kraków 1860. W Litogra¿i „Czasu”, tabl. ryc. 12 (litogra¿e),
21,5 cm, wspóáopr., opr. z epoki pásk.
400,Prekursorska monogra¿a motyli polskich, w której autor opisaá z natury ok. 600 gatunków, gáównie
z okolic Krakowa. CzĊĞci z nich, nieopisanym wczeĞniej, nadaá polskie nazwy. Druga czĊĞü ksiąĪki to
12 litografowanych tablic z wizerunkami motyli, rysowanymi przez autora, litografowanymi przez Wacáawa Popelika (1825-1865). Teo¿l ĩebrawski (1800-1887), niezwykle wszechstronny uczony: matematyk,
architekt, biolog, archeolog, kartograf, geodeta, bibliograf. Oprawa z epoki, pásk z táocz. zdobieniami
i záoc. tyt., wyklejki nowe. Na odwrocie tablic dopisane piórem w epoce objaĞnienia. Zabrudzenia pap.,
miejscami intensywniejsze, zwáaszcza tablic.

SPORT
745. [Lotnictwo turystyczne]. Informator pilota turystycznego. Cz. 1-2 (1 wol.).
Nakáadem Zarządu Gáównego L. O. P. P., s. 404, [4]; 32, [12] (inseraty), mapa
rozká. 1, tabela rozká. 1, ilustracje w tekĞcie, 15 cm, opr. wyd., pá.
90,Kompendium niezbĊdnych wiadomoĞci z zakresu lotnictwa cywilnego dla pilotów amatorów (turystycznych). Wydane przez LigĊ Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (której jednym z zadaĔ byáo
promowanie lotnictwa sportowego), zawiera m.in.: przepisy lotnicze, informacje o typach samolotów,
silników, meteorologii, nawigacji, technikach pilotaĪu. Na schematycznej mapce zaznaczono lotniska
dostĊpne dla pilotów prywatnych. CzĊĞü drugą stanowi kalendarz na rok 1939 i skrócony na 1940.
Stan bardzo dobry.

746. Samochodowe i motocyklowe wyĞcigi o nagrodĊ miasta Lwowa oraz
MiĊdzynarodowy WyĞcig Szosowy we Lwowie w dniach 7-go i 8-go wrzeĞnia
1930 roku. Lwów 1930. Wydano nakáadem Komisji Sportowej Maáop. Klubu
Automobil., s. [50], [8 – reklamy], liczne ilustr., tabl. rozká. 2, 25,5 cm, opr. wyd.
brosz.
60,-
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746. WyĞcigi o nagrodĊ miasta Lwowa. 1930.
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748. Trzeci Krajowy Konkurs Awjonetek.

Elegancko wydany, ilustrowany program WyĞcigu Páaskiego na trasie Lwów – Stryj oraz Otwartych
WyĞcigów OkrĊĪnych na ulicach Lwowa, które odbyáy siĊ we Lwowie we wrzeĞniu 1930 roku. Ilustracje
przedstawiają uczestników wyĞcigu i ich samochody (Bugatti, Alfa Romeo i Austro-Daimler),
a takĪe widoki Lwowa. Na rozkáadanych tablicach przebieg trasy. Marginesy opr. wzmocnione od
spodu papierem, poza tym stan bardzo dobry.

747. [Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá”]. Regulamin Oddziaáu WioĞlarskiego
T-wa Gimnastycznego „Sokóá”. Warszawa I. Warszawa 1930. B.w., s. 32, 16,5 cm,
bez opr.
30,PieczĊü „Komisarjat Rządu m. st. Warszawy” wypeániona oáówkiem: „Nakáad 300 egz. dnia 12.XI 1930”.
Szczegóáowy regulamin Oddziaáu WioĞlarskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”. Opisano m.in.:
przepisowy mundur dla wioĞlarzy i wioĞlarek, strój üwiczebny oraz odznaki stopni wioĞlarskich od
nowicjuszy aĪ po stopieĔ kapitana. Stan dobry.

748. Trzeci Krajowy Konkurs Awjonetek. 24.IX – 6.X. 1930. Program. Urządza Liga
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Organizacja i kontrola sportowa Aeroklub
Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1930, s. 60, reklamy [6], ilustr. w tekĞcie,
23,5 cm, opr. wyd. brosz.
80,Szczegóáowy, bogato ilustrowany program Trzeciego Krajowego Konkursu Awionetek. Lot okrĊĪny odbyá
siĊ w paĨdzierniku 1930 r. z Warszawy do Wilna (pierwszy etap); kolejne etapy to: Wilno – Biaáa Podlaska – Lwów – Kraków – PoznaĔ – Warszawa. W treĞci sylwetki pilotów oraz wykaz uczestniczących
w konkursie awionetek wraz z ich zdjĊciami (m.in. DKD-III, IV i V, RWD-2 i 4 oraz S1 – S2). W póĨniejszych, tragicznych latach zawodnicy stali siĊ bohaterami II wojny Ğwiatowej, walczyli w Polskich
Siáach Zbrojnych na Zachodzie, m.in. jako lotnicy RAF-u, byli wiĊĨniami rosyjskich áagrów i niemieckich
obozów koncentracyjnych. Kilku z nich zginĊáo w 1940 r. z rąk NKWD w Katyniu i Charkowie. Kolorowa
wkáadka z reklamą czasopisma „Skrzydlata Polska” oraz páatowca turystycznego P.Z.L.5. ĝlad kredki
na okáadce, drobne naderwania marginesów, poza tym stan bardzo dobry.
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750. VII Zawody Konne w Warszawie. 1934.

751. Gáowa konia. S. Szereda. 2003.

749. WilczyĔski Henryk. Tysiąc rad dla automobilistów. Co robiü, jeĞli nawet najlepszy
silnik zgaĞnie? Warszawa 1935. Skáad i Druk „Drukarnia Polska”, s. [12-reklamy],
223, ilustr. w tekĞcie, mapka, 16,5 cm, opr. wyd. brosz.
150,Poradnik zawierający wskazówki, jak radziü sobie z niedomaganiami silnika i przyrządami pomocniczymi oraz konserwacją samochodu. Doáączono rozkáadany schemat badania przyczyn gaĞniĊcia
silnika, a takĪe mapkĊ samochodową Europy. Niewielkie zabrudzenia opr., poza tym stan bardzo dobry.

750. [Zawody konne]. Program VII MiĊdzynarodowych O¿cjalnych i Krajowych Zawodów Konnych w Warszawie, urządzanych przez Towarzystwo MiĊdzynarodowych
i Krajowych Zawodów Konnych w Polsce. Warszawa 1934. Druk „Royal”, s. 48,
ilustr. w tekĞcie, 20,5 cm, oryg. oká. brosz.
200,Program VII MiĊdzynarodowych Zawodów Konnych w Warszawie, zorganizowanych na początku
czerwca 1934 roku. Zawiera skáad Zarządu Towarzystwa MiĊdzynarodowych i Krajowych Zawodów
Konnych w Polsce z prezesem Januszem ks. Radziwiááem na czele, listĊ czáonków-zaáoĪycieli i czáonków honorowych Towarzystwa, program zawodów ze szczególnym uwzglĊdnieniem Nagrody Polski im.
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego MoĞcickiego oraz Konkursu im. ĝw. Jerzego dla paĔ
i jeĨdĨców cywilnych. Luzem doáączony „Spis koni biorących udziaá w VII MiĊdzynarodowych O¿cjalnych
Zawodach Konnych”. Otarcia i zaplamienia okáadki, miejscami marginalia dotyczące poszczególnych
wyĞcigów, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie.

751. [Janów Podlaski] – Gáowa konia. S. Szereda. 2003 r.

600,-

Wedáug rysunku; 31 x 21,5 (w Ğwietle oprawy)
Sygnowana oáówkiem: „S. Szereda 2003”. Sáawomir Szereda (ur.1956), gra¿k, rysownik i malarz,
absolwent áódzkiej ASP (uczeĔ L. Rózgi i S. Fijaákowskiego). Artysta niemal caáą swoją twórczoĞü
poĞwiĊciá ukochanym koniom, osiągając w tym temacie mistrzostwo. Związany ze Ğrodowiskiem jeĨdzieckim portretuje m.in. konie arabskie ze stadniny w Janowie. Jego prace zdobią prywatne kolekcje
miáoĞników koni arabskich na caáym Ğwiecie. Stan dobry, oprawiona w ramĊ.
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752. Skáad broni i amunicji. 1938/1939.
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753. A. Goedde. Hodowla baĪantów. 1901.

MYĝLISTWO
752. [Cennik broni i amunicji]. Fryderyk Hoppen. Skáad broni i amunicji, warsztat
puszkarski. Cennik broni – amunicji, przyborów myĞliwskich itp. na rok 1938/39.
[Katowice 1938]. B.w., s. 24, 22,5 cm, oryg. oká. brosz.
300,Cennik katowickiego skáadu broni i amunicji Fryderyka Hoppena. W asortymencie m.in.: naboje sztucerowe, pociski, kulki do wiatrówek, pistolety automatyczne wielostrzaáowe, rewolwery bĊbenkowe,
karabinki maáokalibrowe, dubeltówki, sztucery, trójlufki, magazynki zapasowe, lunety, trąbki myĞliwskie,
przybory do czyszczenia broni i robienia naboi, puáapki Īelazne, pasy, áadownice, tarcze papierowe.
Podpis wáasnoĞciowy na okáadce, w tekĞcie miejscami drobne podkreĞlenia, poza tym stan dobry.
Druk nie notowany w katalogach bibliotek polskich. Bardzo rzadkie!

753. Goedde August. Hodowla baĪantów. Trzecie wydanie, poprawione przez
królewskiego baĪantarnika Staႇel’a z Fürstenwaldu na Szląsku. Táómaczyá[!]
z niemieckiego Jan Kraszewski. Warszawa 1901. Nakáadem Redakcyi „àowca
Polskiego”, s. 83, [4], ilustr. w tekĞcie, 21 cm, oryg. oká. brosz.
180,Ilustrowany podrĊcznik hodowli baĪantów. Zawiera m.in.: Urządzenie baĪantarni; Hodowla máodych
baĪantów; Przygotowanie pokarmu; metoda wychowania i sposób obchodzenia siĊ máodymi baĪantami;
Wskazówki postĊpowaü z wyrosáymi baĪantami; àapanie baĪantów; Koszta utrzymania baĪantarni.
Ubytki grzbietu, naddarcia okáadki, wewnątrz stan dobry. Rzadkie.

754. Krzywoszewski Stefan. Z przeĪyü i wraĪeĔ myĞliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. Warszawa-Kraków 1927. Gebethner i Wolႇ, s. 124, [4], ilustr.
w tekĞcie, 30 cm, opr. luksusowa R. Jahody, pásk z táocz. i záoc.
800,-
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754. Oprawa R. Jahody. 1927.

756. J. Weyssenhoႇ. Soból i panna. 1913.

Jedna z najáadniejszych ksiąĪek myĞliwskich okresu miĊdzywojennego, autorstwa Stefana Krzywoszewskiego (1866-1950), dziennikarza, dramaturga, prozaika, uczestnika polowaĔ w BiaáowieĪy. Jest
to zbiór opowiadaĔ, ozdobionych 24 nastrojowymi rysunkami Kamila Mackiewicza, który byá czĊstym
towarzyszem myĞliwskich wypraw autora. Luksusowa oprawa Roberta Jahody (sygnowana Ğlepym táokiem): szeroki, brązowy póáskórek, grzbiet szeĞciopolowy, w drugim i piątym polu tytulatura,
w pozostaáych záocone zdobniki, naroĪniki skórzane, papier okáadzin i wyklejek marmurkowany. Stan
bardzo dobry. àadny egzemplarz.

755. Ogólnopolska Wystawa Trofeów àowieckich PoznaĔ 1959. Katalog. Redaktor
Józef Szczepkowski. [Warszawa 1959]. Polski Związek àowiecki, s. 48, ilustr.
w tekĞcie, 24 cm, oryg. oká. brosz.
150,Ilustrowany katalog Ogólnopolskiej Wystawy Trofeów àowieckich w Poznaniu, zorganizowanej w czerwcu 1959 roku. Opracowanie gra¿czne: Wáodzimierz OrdyĔski, rysunki: Stanisáaw Rozwadowski. Zawiera
oceny trofeów w nastĊpujących dziaáach: WieĔce jeleni; Parostki kozáów; OrĊĪ dzików; àopaty danieli;
ĝlimy muÀonów; Skóry wilcze; Skóry rysie. W czĊĞci koĔcowej zdjĊcia wybranych trofeów. Stan dobry.
Druk notowany jedynie w katalogu Biblioteki Narodowej. Bardzo rzadkie!

756. Weyssenhoႇ Józef. Soból i panna. Cykl myĞliwski ozdobiony 85 barwnymi
i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoႇa. Warszawa [i in.] 1913. Nakáad
Gebethnera i Wolႇa, s. [6], 228, [4], tabl. ilustr. 15, liczne ilustr. w tekĞcie, 29 cm,
opr. skóra.
1600,PiĊknie wydana powieĞü myĞliwska Józefa Weyssenhoႇa (1860-1932), ozdobiona ilustracjami autorstwa kuzyna pisarza, Henryka Weyssenhoႇa (1859-1922). Zawiera m.in. rozdziaáy: Soból i panna;
Wieczorynka; Walna obáawa; PoĪegnanie pól; Cháopskie polowanie; W sadzie; Cisza wiejska; Záota
jesieĔ. Egzemplarz numerowany (nr 3090 z 4126, na holenderskim papierze czerpanym). Prywatna
dedykacja dla Stefana Vogtmana, profesora Gimnazjum im. St. StarzyĔskiego w Warszawie. Oprawa:
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brązowa skóra, grzbiet piĊciopolowy z táocz. i záoc., zwiĊzy wypukáe. W jednym polu tytulatura, na
dole superekslibris literowy „A.M”. Zach. przednia oká. brosz. z naklejoną barwną ilustracją. Przetarcia
i przebarwienia oprawy, niewielkie przebarwienia papieru, poza tym stan dobry.

757. WiĞniewski Antoni. Podstawowe wiadomoĞci prawidáowego myĞlistwa. Zbiór
pytaĔ i odpowiedzi. KoĞcian [1947]. Drukarnia Polska, s. 93, [5], 14 cm, oryg. oká.
brosz.
150,PodrĊcznik myĞlistwa napisany w formie pytaĔ i odpowiedzi. Zawiera m.in.: BroĔ myĞliwska; Przepisy o strzelaniu; Hodowla zwierzyny; DrapieĪniki; PoroĪe u kozáów; Ptaki; DrapieĪniki páowe; Ptaki
drapieĪne; Psy myĞliwskie; Hodowla psa myĞliwskiego; Prowadzenie psa myĞliwskiego; Konserwacja
zwierzyny. Okáadka naderwana, wewnątrz stan dobry. Druk notowany jedynie w katalogu Biblioteki
Narodowej. Bardzo rzadkie!
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INDEKS

INDEKS
(zestawiáy 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 Michaá 406
Anczyc Wáadysáaw Ludwik 357,
486
Andreae Johann 23
Andriü Ivo 74
Andriolli Michaá 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
BaliĔski Stanisáaw 76
Baltard Louis Pierre 564
Balzer Oswald 294
Baáaban Tadeusz 321
Baáucki Michaá 284
Banach Andrzej 679
Bannerth Florian 602
Barcz Bolesáaw 297, 360, 490, 554

Barendsz Dirck 211
Barlow Percival 155
Baroniusz (wáaĞc. Cesare Baronio) 57
Bartáomiejczyk Edmund 187,
495, 692
Bartoszewicz Julian 300
Bartoszewicz Kazimierz 300
Bartoszewicz Stanisáaw 741
Baum Kamil 593
BaĪyĔski Franciszek 463
Bąkowska Aleksandra 742
Beardsley Aubrey 466
BeksiĔski Zdzisáaw 77
Belina-PraĪmowski Wáadysáaw
234
Bellangé Joseph-Louis-Hippolyte 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
Biaáoszewski Miron 407
Bils Friedrich Heinrich 132
BizaĔski Stanisáaw 575-577, 589
Blनtterbauer Theodor 609
Báok Aleksandr Aleksandrowicz
408
BáoĔski Franciszek 498
BobiĔski Stanisáaw 478, 495
Boczar Antoni 426
Bogacki Stanisáaw 256
Bohomolec Franciszek 22, 35
Bohusiewiczowa Jadwiga 669
Bojanowski Andrzej 407
Bolesáaw II ĝmiaáy 158

Bonnat Leon 217
Bonne Rigobert 100
Borek Józef 707
Borkowski Aleksander (Leszek)
Dunin 307
Borkowski Eustazy 649
Borkowski Janusz 645
Borowczyk Czesáaw 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
BrodziĔski Kazimierz 144, 309
Broniewski Wáadysáaw 409
Bronikowski Ksawery 310
Bruchnalscy, ród 293
Brückner Aleksander 311, 312
Bruder Johann Friedrich Franz
662
Bruzen de La Martinière Antoine-Augustin 61
Brydak JĊdrzej 504, 740
BrzeziĔski Mieczysáaw 729
Bukowski Jan 289, 515
Buáhak Jan 620
Bunsch Adam 78
Bürger Gottfried August 492
Campe August Friedrich Andreas 173-175
CegliĔski Julian 227
Cennini Cennino 680
Ceumern Caspar von 26
Cezary Franciszek 40
Chagall Marc 188, 700
ChaáubiĔski Tytus 527, 533

INDEKS

Charlet Nicolas-Toussaint 171
Charszewski Ignacy 738
Châtelain Henri Abraham 161
Chevalier Pierre 57
Chlebowski Bronisáaw 410
Cháapowscy, ród 289
CháĊdowski Adam Tomasz 353,
366, 721-723
Chmielowski Janusz 500
Chmielowski Jordan 314
Chmielowski Piotr 411
Chodowiecki Antoni 573
Chodowiecki Daniel 189, 426
ChodĨko Aleksander 438
ChodĨko Ignacy 612, 613
Choiseul-Gouႈer Marie Gabriel
F.A. de 60
Chojecki Edmund 658
Chojnacki Wáadysáaw 120
Chojnowski Czesáaw 277
Chopin Fryderyk 629
ChoromaĔski Leon 466
Chotkiewicz Jan 22
ChruĞciel Antoni („Monter”) 398
Chrystian Legnicki Piast 112
Chrzanowska-Kluczewska ElĪbieta 88
Chrzanowski Tadeusz 82, 88
Ciahotny Jan 743
CiekliĔski Dobiesáaw 63
Cieszewski Marian Bonawentura
592
CieĞlewski Tadeusz syn 475
CiĊglewicz 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
CzapiĔski Leopold 412
Czapscy, ród 289
CzarliĔska-Schedlin Eugenia
611
Czarnecki Stefan 165
Czarnowscy, ród 614, 615
Czartoryscy, ród 289, 299
Czartoryski Adam Jerzy 329,
377
Czartoryski Adam Kazimierz 489
CzermaĔski Zdzisáaw 233
CzermiĔski Marcin 479
Czerny Zo¿a 703
Czoáowski Aleksander 501

Dahlbergh Erik Jönson 134, 140
Daniáowicz Ignacy 50
Dąbrowska Maria 494, 495
Dąbrowski Jan Henryk 299
Dąbrowski Jarosáaw 339
Defoe Daniel 485, 486
Delamonce Ferdinand 41
Delille Jacques 416
DembiĔski Bronisáaw 316
DembiĔski Stefan 178
DemboáĊcki 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
Dáuski Kazimierz 238
Dobrovský Josef 318
Dobrowolski Erazm 310
Dojan-Surówka Edward 257
Donnet Johann 46
Dostojewski Fiodor 413
Dou Gerard 203
Drozdowski Bogumiá 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 Sáawomir 400
Dunin-Wąsowicz Zbigniew 199
Dyakowski Bohdan 502, 731,
734
DziaáyĔska Gryzelda Celestyna
z Zamoyskich 383
Dzieduszyccy, ród 649
Dzierzbicki Antoni 725, 726
DzierĪyĔski Feliks 682
Dziewanowski Wáadysáaw 169,
170
Dzikowski Mieczysáaw 632, 633
Dzwonkowski Wáodzimierz 321
Ebenhusen Gottlieb 740
Ebert David Georg 15
Eibisch Eugeniusz 682
Eljasz-Radzikowski Stanisáaw
503, 509, 559
Eljasz-Radzikowski Walery 504509, 540, 559, 563, 592
Elsner Józef 305, 629
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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
FeliĔski Alojzy 416
Fer Nicolas de 141
Fesca Adolph 568
Fiedler Arkady 649
Figuier Louis 732
Firkowicz Szemaja 616
Firlej-BielaĔska 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 (wáaĞc. Philip
Müller) 323
Furgault Nicolas 9
Fürste J.E. 46
Fusek Witold 659
Gallemard Claude Olivier 41
Gamski Franciszek 540
Gandhi Mahatma 323
GarczyĔski Stefan 10
Gaume Jean-Joseph 660
Gąsiorowski Wacáaw 418
Geissler August Hermann 605
Genty Achille 324
Gerson Wojciech 229
Giedroyü 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
GliĔscy, ród 292
GliszczyĔski Mateusz 21
Gáówczewski Wáadysáaw 241
Goedde August 753
Goetel Walery 596
Gombrowicz Witold 419
Gorazdowski Edward 543
GorczyĔski Adam 565, 566
Gosáawski Maurycy 420
GoszczyĔski Seweryn 510, 511
GoĞlicki Stanisáaw 627
Gotkiewicz Marian 512
Gottlieb Leopold 234, 700
Grabe Werner 648-650
GrabiaĔski Janusz 95
Grabowski AmbroĪy 325
Grabowski Stanisáaw 6
Grabowski Tadeusz 611
Grabski Wáadysáaw Jan 44
Graႇenried-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 Stempkowskich 740
Grodecki Józef 740
Grodecki Paweá 628
Grodecki Wacáaw 101
Gröll Michaá 9, 27
Gronowski Tadeusz 493, 495
GroĔska Maria 683, 684
Grote Otto 136
Grottger Artur 685, 686
GrubiĔski Wacáaw 81
Grunwald Henryk 278
Grydzewski Mieczysáaw 433
Gryႇ-Keller Adam 327
Grzymaáa-Siedlecki Adam 322
Gubrynowicz Bronisáaw 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
Hagondokoႇ Constantin 699
Halecki Oskar 293
Haller Józef 234

INDEKS

Hallervorden Martin 23
Hamann Ryszard 687
Hartknoch Krzysztof 23
Hartwig Edward 260, 261
Hayder Fryderyk Antoni 220
Haye Charles de la 230
Haykowski Stanisáaw 169, 170,
490
Helmsauer Carl August 131
Henkel Richard 570
Herling-GrudziĔski Gustaw 82
Hermbstädt Sigismund Friedrich 710
Hewak Jan 695
Heweliusz Jan 7, 29
Heymowski Adam 291
Hilaire Jean-Baptiste 60
Hochenleitter Lukas 25
Hoene-WroĔski Józef Maria 329,
330
Hoesick Ferdynand 428, 454,
629
Hoႇman Jakub 139
Hoႇmann Nicholas 63
Hoႇmanowa Klementyna z TaĔskich 481, 487, 489, 662
Hofmokl-Ostrowski Zygmunt 331
Hogenberg Franz 138
HolewiĔski Józef 237
Hoáówko Stefan 682
HoáyĔski Otton 332
Homann Johann Baptist 105107, 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 Michaá 488
Iwaszkiewicz Janusz 622
Iwaszkiewicz Jarosáaw 698
Jabáonowski Aleksander 292
JabáoĔski Henryk 83
Jackowski Michaá 310
Jacottet Jean 229
Jagiellonowie, dynastia 338
Jahoda Robert 297, 728, 754
Jaillot Alexis-Hubert 104
Jakub de Voragine, bá. 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 Stanisáaw 421
Janiszewski Michaá 118
Janowski Tadeusz 654
Janssonius Joannes 103, 108,
111, 112
Januszkiewicz Eustachy 438
JarzĊbowski Józef 382
JasiĔski Feliks Stanisáaw 191193
JastrzĊbski Jan 333
Jeáowicki Aleksander 436, 437,
487
Jerzy III Brzeski Piast 112
Jezierska Zo¿a 682
Jezierski (wáaĞc. Krüger) Edmund 630
JeĪ Teodor Tomasz (wáaĞc. Zygmunt Miákowski) 83
JĊdrzejewicz Wacáaw 649
JĊdrzejowski Paweá 3
Jolanta bá. 661
Józef II Habsburg 168
Juchanowitz Albert 132
Juliusz Cezar 313
Kaczmarek Roman 372
Kaczor-Batowski Stanisáaw 454
Kaczurba Adam 310
Kaden-Bandrowski Juliusz 234
Kallenbach Józef 83
Kanclerz Feliks 631
Kanter Constantin Gustav 132,
136
Kantor Tadeusz 84, 221
Karamzin Nikoáaj Michajáowicz
334
Karnowicz Jewgienij Pietrowicz
335
Karol Ferdynand Waza 146
Karol Fryderyk BadeĔski 41
Karpiowie, ród 620
Kनseberg Hugo 609
Kasprowicz Jan 236
Katarzyna II Wielka 168
Katarzyna Jagiellonka 147
Kątski Apolinary 148
Keerberg Joannes 99
Kempen Gottfried von 36
Keyl Michael 135
KĊtrzyĔski Stanisáaw 293
Kieáczewska-Zaleska Maria 120
Kieresant-WiĞniewski Onufry 193

INDEKS

Kierski Kazimierz 653
KietliĔska-Rudzka Julia 730
Kisielewski Stefan 85
Kisielewski Zygmunt 86
Kisling MojĪesz 194, 443, 700
Kister Marian 413
Kitowicz JĊdrzej 337
Klauber Ignaz Sebastian 152
KleczyĔski Jan 234
Klein W. 543
Kling Teo¿l 513
Kluk Jan Krzysztof 733
Káobukowscy, ród 299
Knapski Grzegorz 43
KniaĨnin Franciszek Dionizy 27
Koberger Anton 58
Kobzdej Aleksander 682
Kochanowski Jan 28, 459
Kochanowski Jerzy 348
Kochowski Wespazjan 422
Koczorowski Stanisáaw Piotr 475
Köhler Johann David 29, 30
Kolankowski Ludwik 338
Kolbenheyer Karl 514
Kolberg Oskar 70, 71
KomendziĔska Helena 592
KomendziĔski Jan Franciszek
Józef 592
Komorowscy, ród 68
Komorowski Tadeusz („Bór”) 68,
403
Komorowski W. 358
Konarska Janina 195
Konarski Szymon 291
KonopczyĔski Wáadysáaw 341
Konopka Józef 70, 71
Konopka Julian 71
Konopka Stefania z Konopków
71
Konopkowie, ród 289
Konopnicka Maria 72, 423
Konstanty Pawáowicz Romanow
335
Kopernik Mikoáaj 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 Stanisáaw 52
Kossak-Szczucka Zo¿a 424, 425
Kossecki Franciszek Ksawery 351

Kostrzewski Franciszek 357,
632, 633
KoĞcielski Józef 515
KoĞciĔski Wiktor 98
KoĞciuszko Tadeusz 149, 284
Kot Stanisáaw 343
Kováts Edgar 516
Kowalewski Mieczysáaw 517,
518
Kownacka Maria 494, 495
Kozierowski Stanisáaw 118
Kranikowski Karol 238
Krasicki Ignacy 35, 362, 426
KrasiĔscy, ród 289
KrasiĔski Józef Wawrzyniec 718
KrasiĔski Wincenty 320
KrasiĔski Zygmunt 427, 428
Krasuski Józef 63
Kraszewski Jan 753
Kraszewski Józef Ignacy 344,
345, 429-431
KraĞniewski Edmund 395
Kraus Johann Ulrich 23
Kraushar Aleksander 345
Krawczyk Jacek 393
Krieger Amalia 243
Krieger Ignacy 242, 243
Krosnowska Antonina z Komorowskich 68
Królikowski Józef Franciszek
432
Krzywiecki Mikoáaj 695
Krzywoszewski Stefan 754
KrzyĪanowski Stanisáaw Andrzej
392
Kubina Teodor 666
Kuczkowski S. 10
Kuglin Jan 449
Kulczycki Tomasz 618
KulczyĔski Wáadysáaw 519, 559
Kulisiewicz Tadeusz 682
Kunka Lech 222
Kunzek Henryk 520
Kuryááo Emma 553
Kütner Samuel Gottlob 153
Kwiatkowski Eugeniusz 390
Lachenbauer J. 25
Lafosse Adolphe 148
Lampert Kurt 734
LanckoroĔscy, ród 289
Langlois Nicolas 150, 164
Larcher Maurice 370
Laskowska Maria 659
Laskowski Kazimierz 725
Lauro Giacomo 162
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Lauterbach Alfred 634
Le Brun Jean-Baptiste-Pierre
155
Le Voy Marguerite 57
Lec Tomasz 441
LechoĔ Jan 81, 433
Ledóchowscy, ród 289
Ledóchowski Ignacy 172
Ledóchowski Józef 22
Lehmann Otto 346
LekczyĔska Regina 670
LekczyĔski Czesáaw 670
Lelewel Jan 347
Lelewel Joachim 347, 348, 717
Lelowski Antoni 711
Lenartowiczowa Zo¿a z Szymanowskich 357
Lengren Zbigniew 700
Lenin Wáodzimierz 323
Leonardo da Vinci 223
Lerue Adam 229
LeszczyĔscy, ród 292
Lesznowski Antoni 11
LeĞniewska Aleksandra 489
Lewicki Jan Nepomucen 165,
569, 641, 676-678
Lewicki Zygmunt 121
Lewocki Onufry 352
Libelt Karol 324
Ligber Jan 442
Limanowski Bolesáaw 387
Linde Cornelis van der 145
LipiĔski Wacáaw 297, 349
Lipsius Justus 31
Lisiecki Michaá 310
Livingstone David 667
Loeillot Wilhelm 127
Lubomirscy, ród 289
Lubomirski Zdzisáaw 726
Ludwig Christian Gottlieb 131
Ludwik IV Legnicki Piast 112
Luere Simon de 59
Luyken Jan van 145, 166
àawrynowicz Stanisáaw 612
àodziowie, ród 292
àoski Józef 230
àoziĔski Marian 354
àuczak Wojciech 338
àyczkowie, ród 292
Macé Jean 2
Maciątek Stanisáaw Paweá
(pseud. Jan Czar) 708
Mackiewicz Kamil 754
Madejewski Zygmunt 453

338
Mader Friedrich Wilhelm 669
Majchrowski Adam 99
Majkowski Aleksander 651
Makowiecki Tadeusz 415
Makowski Tomasz 689
MakuszyĔski Kornel 434
Malak Daniel 440
Malcz Karol Filip 267
Malczewski Rafaá 521
Malik Franciszek 505-507
Malinowski Aleksander 540
Malinowski Tomasz 350
Malo Charles 735
Maáachowscy, ród 289
Maáachowski Jan 444
Maáachowski Zygmunt (pseud.
Bronisáaw Prawdomowski)
522
Maáecki Antoni 328, 388
Mann Conrad Anton 136
Mantau Reinhold 655
Manteuႇel Edward 525
Manteuႇel Gustaw 619
MaĔkowski Jerzy 611
Marcoussis Ludwik 700
Marmier Xavier 656
MaszyĔski Julian 167
Matakiewicz Maksymilian 736
Matejko Jan 697
Matlakowski Wáadysáaw 523,
524
Mattioli Pietro Andrea 33
Matuszewicz Jerzy 3
Matuszkiewicz Alfons 227
Maxime Weygand 374
Maychor Karol 28
Mayer Johann Christoph Andreas 34
Mazurkiewicz Tadeusz 551
Mehoႇer Józef 196, 197
Merian Matthäus 134, 139
Merkator Gerard 99
Meyerheim Friedrich Eduard 130
Méyet Leopold 454
MĊciĔska Antonina 70
MĊkicki Stanisáaw 688
Michaá Korybut WiĞniewski 325
Mickiewicz Adam 270, 436-439,
469, 639
Mieczkowski Jan 248, 249
Mieczkowski Stanisáaw 571
Mielniczuk Marek 700
MielĪyĔscy, ród 289
MierczyĔski Stanisáaw 525
Miliszkiewicz Janusz 698-700
Millon Charles 351

INDEKS

Miáosz Czesáaw 440, 441
Mirecki Franciszek 357
Misierowicz Alojzy 126, 137
Misioáek Leon 356
Misky Ludwik 477
Mleczkowie, ród 292
Mniszchowie, ród 289
Modigliani Amedeo 198
Moncornet Balthazar 146, 151
Monge Gaspard 352
Moniuszko Stanisáaw 284
Montaigne Michel de 435
Morawski SzczĊsny 317
Morawski Teodor 355
Moreau Jean Michel 168
Morsztyn Jan Andrzej 30
Mortier Pieter 104
Mostowski Tadeusz 442
MoĞcicki Henryk 321, 322, 369
MoĞcicki Ignacy 360, 390
Motte Charles 156
Moulins Jean des 33
Mroczkowski Tadeusz 255
Mrongowjusz Krzysztof Celestyn
657
MroĪewski 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
NaáĊcz L. 287
NaáĊcz-Korzeniowski Andrzej
297
Naákowski Wacáaw 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
Niedziaákowski Mieczysáaw 356
Niekrasz St. 326
Niemcewicz Julian Ursyn 231
Nieszawer Nadine 700
NiewodniczaĔski Tomasz 701
Niezabitowski Ludwik 658
Nilson Johannes Esaias 168
Nittman Tadeusz Michaá 490
Nöller Georg Matthias 26

Norblin Sebastian 231
Norblin Stefan 495
Nowicki Jan 540
Nowicki Maksymilian Siáa 526,
740
Nowicki Mieczysáaw 359
O’Rourke Aniela de Chaney 68
Ob¿dowicz Bronisáaw 715
Oborski Wacáaw 540
Obst Jan 620
Oertel Kasper 609
OkrĊt Wáadysáaw 451
OlbiĔski Rafaá 201
Olechowski A.L. 457
Olesch Alfred 607
OleszczyĔski Antoni 223, 426,
436
OleszczyĔski Wáadysáaw 231
Olizar Narcyz 310
Olszewski Tadeusz 476
Oppenheim Józef 555, 597, 598
Oppman Artur (pseud. Or-Ot)
491
Orda Napoleon 126, 137
OrdyĔski Wáodzimierz 755
Orgelbrand Maurycy 286
Ortelius Abraham 99, 101
Orzeszkowa Eliza 72
Osetowski Julian 650
Osiecki Stefan 241, 545
OssoliĔski Jerzy 164
Ostermaier Josef 605
Ostoja-Chrostowski Stanisáaw
687
OstromĊcki Piotr 725-727
Ostrowscy, ród 527
Ostrowski Wáadysáaw 358
Pacewicz Edward 650
Padechowicz Marian 716
Paderewski Ignacy Jan 217
Pahl Mikoáaj 103
Pajewski Aleksander 632, 633
Pankiewicz Józef 202
Paryski Witold 528
Pasek Jan Chryzostom 165
Passendorfer Edward 529
Patek Antoni 276
Patschovsky Wilhelm 604
Paweá Diakon 58
Paweá V papieĪ 66
Pawlica Wáadysáaw 596
Pawliszak Wacáaw 454
Pawáowska Marianna z Gozdzkich 68

INDEKS

Pawáowski Michaá 68
Pecq Adolf 227, 232
Pedanios Dioskurydes 33
Peiper Tadeusz 443
Pellet Jean Leonard 100
PeáczyĔski Józef 555
Perelle Nicolas 140
Petelenz Ignacy 540
PÀug Christoph 63
Piasecki Paweá 40
Piastowie, dynastia 37, 38, 295
Piątkowski Henryk 354, 454
Picart Bernard 216
Pieczowski 163
Piekarski Kazimierz 475
Piekarski Stanisáaw 482
Piekarski Stefan 497
Pietruski Stanisáaw Konstanty
530
Pietschmann Franz 610
Pikiel Witold 360
Pikulski Gaudenty 32
Pillati Gustaw 185, 186
Piller Piotr 565, 566
Piásudski 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, papieĪ 332
Piwarski Jan Feliks 142, 144,
172, 228, 232
Plantin Christoph 31
PáoĔski Michaá 203
Pniewski Wáadysáaw 657
Podczaski Wáadysáaw 310
PoddĊbski 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
PoniĔscy, ród 289, 467
PoniĔski Hieronim Adam 40
Pope Alexander 41
Popelik Wacáaw 744
Popioáek Franciszek 121
Poraska Maria 444
PoraziĔska 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-Narkiewiczów 43
Potocka Katarzyna z Branickich
316
Potocka Kordula z Komorowskich 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 Stanisáaw Kostka 362,
446-448, 457
Prideaux Humphrey 43
PrzeĨdziecki Henryk 666
Przyaágowski Andrzej 310
Przybysáawska Helena 71
Przybysáawski Wáadysáaw 71
Przybyszewski Stanisáaw 365
Przyjaákowski Zdzisáaw 257
Przyáuski Bronisáaw 449
Przyrembel Zygmunt 694
Pufendorf Samuel 61, 140
Puszetowie, ród 289
Putek Józef 671
Puzyna Józef 293
Puzyna Stanisáaw 67
Quirini Eugeniusz 297
Raczkowie, ród 292
RaczyĔscy, ród 289
RaczyĔska Konstancja z Potockich 61
Radwanowa Helena 494
Radwanowa Helena 495
RadwaĔski JĊdrzej 718
Radziejowski Michaá Stefan 150
RadzimiĔski Adam Jan 39
Radziszewski Franciszek Joachim 410
Radziwiáá Antoni Henryk 432
Radziwiáá Janusz 8, 750
Radziwiáá Jerzy 36
Radziwiáá Krzysztof II 151
Radziwiáá Michaá 639
Radziwiááowicz Rafaá 724
Radziwiááowie, ród 61, 289
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Raႇet Auguste Denis Marie 177
Raisson Horace-Napoléon 719
Raphelengius Franciscus (Frans
van Ravelingen) 31
Rassalski Stefan 204
Rawita-GawroĔski 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 Bronisáaw 533
René Denise 209
Repetowski Piotr 460
Rey Mieczysáaw 539, 540
Reymont Wáadysáaw Stanisáaw
450
Reyowie, ród 289
Ribot Théodule-Armand 741
Richer Jean 57
Richter P. 662
Rigaud Hyacinthe 143
Rivière Charles 229
RobiĔska M. 120
Robitschek (Robiczek) Maurycy
259
Rogalski Leon 348, 381, 660
Rogowicz Wacáaw 725, 726
Rohbock Ludwig 567, 568
Rohmann Maria 346
Roj Wojciech (máodszy) 547
Roj Wojciech (starszy) 533
Roja Bolesáaw 234
Romer Eugeniusz 337
Romer-Hempel Eugenia 337
Rosensohn Lennart 205
Rossi Giovanni Giacomo de 114
Rouget Mikoáaj 720
Roux Dominique de 419
Rozwadowski Stanisáaw 755
Rózga Leszek 206
RóĪaĔski Mieczysáaw 543
RóĪdĪyĔski Leon 463
Rubinkowski Jakub Kazimierz
44
Rusin Jan 548
RusiĔski Wáadysáaw 672
Russak M. 738
Ruszczyc Ferdynand 439, 495,
622
Ruzamski Marian 476
Rybkowski Marian 367
Rycháowski Kazimierz 323

340
Rydel Lucjan 452
Rydz-ĝmigáy Edward 233, 234,
359
Rylscy, ród 68
Ryááo Maksymilian Stanisáaw 479
Ryszkiewicz Józef 454
Rzepecki Karol 367
Rzepecki Ludwik Wáadysáaw 367
Rzeszotarski de Lehndorႇ Zbigniew 7
Rzewuscy, ród 289
Sabaáa (wáaĞc. 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 Stanisáaw
Adam 369
Sanguszkowa Klementyna z
Czartoryskich 369
Sanguszkowa Natalia z Potockich 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 Stanisáawa 415
Sawicki Feliks 483
Sawicki Kazimierz 277
Sawiczewski Stanisáaw 454
Schabenbeck Henryk 601
Schacht Herman 737
Scherner Carl Albert 534
Schiller Friedrich 460
Schlieႇ Daniel Gabriel 16
Schmolck Benjamin 46
Schoen Bolesáaw 725
Scholz von Rosenau Lorenz 47
Schouppé Alfred 357
Schreber Daniel Gottlieb Moritz
724
Schreiber Thomas Johannes 17
Schubert Gotthilf Heinrich von
739

INDEKS

Scultetus Jonas 112
Semkowicz Aleksander 695
Semkowicz Wáadysáaw 292, 294
Sera¿n Roman 588
Serwatowska Marta 725-727
Serwatowski Wáadysáaw 725727
Seutter Matthäus 113, 115
Sielecki Stanisáaw 354
Siemianowski Euzebiusz Tomasz 67
Sienkiewicz Henryk 69, 93, 284,
453, 458, 573, 629, 639, 725,
727
SiestrzyĔski Jan 347
Sikorski Wáadysáaw 370
Simon Frédéric Émile 569, 676
Sinko Tadeusz 435
Skaákowski Adam Mieczysáaw
361
Skarbek Fryderyk 371
Skarga Piotr 49
SkarĪyĔscy, ród 289
Skimborowiczowa Anna z Sokoáowskich 489
Skoczylas Wáadysáaw 207, 208,
224, 236, 237
Skorupka Ignacy 179
Skotnicowa Maria 535
Skotnicówna Lida 535
Skotnicówna Marzena 535
Skrzetuski Wincenty 50
Skrzynecki Jan 228
Sáowacki Juliusz 454, 455
SáowiĔski Lech Kazimierz 462,
704
Smith Francis 183
SmoleĔski Jerzy 540
SmoleĔski Wáadysáaw 372
Soardi Lazar de 59
Sobczak Jan 682
Sobiescy, ród 230
Socyn Faust 51
Soátyk Roman 374
Sommer Karol 248, 250, 637
Sonntag Józef 662
Sopoüko Konstanty 682
Sosnkowski Kazimierz 234
Soubeyran Pierre 41
SowiĔski Leonard 572
Speed John 102
Stabik Antoni 674
Stachiewicz Julian 297
Stachiewicz Piotr 238
Staႇel 753
Staich Wáadysáaw 479

Stalin Józef 364
Stanisáaw I LeszczyĔski 45
Stanisáaw II August Poniatowski
35, 67, 152-157, 168, 316
Stanisáaw Kostka, Ğw. 269
Stanisáaw ze Szczepanowa, Ğw.
158
Stankiewicz Edward 461
Staroniewicz Marceli 468
StarzyĔski Juliusz 687
StarzyĔski Stefan 375
Stasiak Ludwik 594
Staszic Stanisáaw 489, 564
Steczkowska Maria 536
Steele Richard 216
Stefano della Bella 163, 164
Stempowski Jerzy 376
Stevens Alfred 191
Stevenson Robert Louis 497
StĊczyĔski Maciej Bogusz Zygmunt 537
StĊpkowski Stefan 645
Stolle Johann Zacharias 14-16
Stoopendaal Daniel 133
Strasburger Maria 703
StronczyĔski Kazimierz 295
Strubicz Maciej 377
Strug Andrzej 649
StryjeĔska 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
SzaÀarski Józef 512, 528
Szajnocha Wáadysáaw 540
Szancer Jan Marcin 496
SzczepaĔscy, ród 293
SzczepaĔski Alfred 685
Szczepkowski Józef 755
Szelągowski Adam 378
Szelburg-Zarembina Ewa 494,
495
Szeptycki Leon 32
Szereda Sáawomir 751
Szerer Oskar 540
Szubert Awit 578-581, 590, 591
Szujski Józef 379
Szydáowski Stefan 681
Szyfman Arnold 649
Szymanowski Józef 447
Szymanowski Karol 525
SzymaĔski Janusz 393
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ĝwiechowski Marian 326
ĝwierz Leopold 534, 539, 540
ĝwiĊcicki JĊdrzej 372
ĝwiĊtochowski Aleksander 380
ĝwirysz-Ryszkiewicz Józef 297
Tacyt 63
Targ Jan Ignacy 360
Taráo-MaziĔski Zygmunt Wáodzimierz 355
Tarnowscy, ród 289
Tarnowska RóĪa z Branickich
452, 459
Tarnowski Stanisáaw 427, 458460
Tatar Szymon 533
Teigl 154
Teodorowiczowie, ród 296
Terlecki Tymon 461
Tessaro-Kosimowa Irena 696
Tetmajer Wáodzimierz 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
UrbaĔski Adam 78
UrbaĔski 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 Stanisáaw 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-WierczyĔski Stefan 417
Wach Edmund 743
Waga Jakub 732
Waga Teodor 383
Wahl Fryderyk 17
Walewscy, ród 289
Walewski Cyprian 73
Walicki Aleksander 462
Walicki Michaá 687
Walker John 184
Walkiewicz Feliks 186
Wallis Mieczysáaw 687
WaĔkowicz Melchior 89, 413,
649
Warchaáowski 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
Weyssenhoႇ Henryk 756
Weyssenhoႇ Józef 464, 756
Widman Giorgio 114
Widy-Wirski Feliks 384
Wielądko Wojciech Wincenty 54
Wielhorscy, ród 289
Wieliczka Zygmunt 385

Wielopolscy, ród 289
Wierzbicki Bolesáaw 185, 638
WierzyĔski Kazimierz 433, 465
Wigura Stanisáaw 395
Wiland W. 411
WilczyĔski Henryk 749
WilczyĔski 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 Stanisáaw 459
Winkler Wilhelm 605
Wiszniewski Michaá 467
WiĞniewski Antoni 757
Wit Frederick de 110
Witkiewicz Kazimierz 475
Witkiewicz Stanisáaw 540, 543,
697
Witkiewicz Stanisáaw Ignacy 468
Wáadysáaw IV Waza 8, 303
Wáadysáaw z Gielniowa, bá. 93
Wáodek Tadeusz 11
WnĊkowski Aleksander 695
Wodziccy, ród 289
Wodzicki Antoni 540
Wodzicki Kazimierz 544
WodziĔscy, ród 52
Woerl Leo 603
Wojciechowski Konstanty 523
Wojciechowski Stanisáaw 272
WolaĔski Tadeusz 295
Woáowski Bronisáaw 339
Woyniááowicz Edward 622
WoĨniakowska Irena 83
Wulfers Jan 39
Wunder Georg Benedikt 173175
Wyczóákowski Leon 212-214,
237, 515, 693, 725
WydĪga Bohdan 469
WyspiaĔski Stanisáaw 470-473
WyszyĔski Kazimierz 3
WyszyĔski Stefan, bá. 91-93
Zabáocka Wincenta 489
Zadrazil Rudolf M. 523
Zajkowski Andrzej 230
Zak Eugeniusz 700
Zaleski Andrzej 40
Zaleski Józef Bohdan 309
Zalewski Zygmunt 391
Zaáuscy, ród 289
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Zaáuski Andrzej Chryzostom 56
Zaáuski Andrzej Stanisáaw 62
Zaáuski Józef Andrzej 73
Zamoyscy, ród 289
Zamoyska Jadwiga z DziaáyĔskich 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
Zegadáowicz Emil 475-477
Zeiller Martin 134, 139
Zejszner Ludwik 499, 553
Ziarnko Jan 57
Zieleniewski Tadeusz Kalina 554

INDEKS

ZieliĔski Ludwik 68
ZiemiĊcka Kazimiera z Jaraczewskich 489
Zienkowicz Józef 310
Zienkowicz Leon 511, 569, 641,
676
ZimiĔska-SygietyĔska Mira 95
ZjawiĔski Bolesáaw 234, 360,
687, 734
Zubrzycki Jan Sas 227, 453, 623
ZwoliĔska Krystyna 84
ZwoliĔski Leonard 584, 585
ZwoliĔski Stefan 555, 585-587
ZwoliĔski Tadeusz 555-557, 585587
Zygmunt I Stary Jagiellon 325
Zygmunt II August Jagiellon 26,
159, 377
Zygmunt III Waza 26, 49, 102,
146, 160, 162

ĩebrawski Teo¿l 728, 744
ĩechowski Stefan 476
ĩeleĔski Tadeusz (pseud. Boy)
435, 478
ĩenczykowski Marceli 543
ĩeromska (wáaĞc. Zawadzka)
Anna 649
ĩeromska Monika 649
ĩmichowska Narcyza 489
ĩmuda Alfred 239
ĩóákiewski Stanisáaw 162
ĩóátowscy, ród 289, 649
ĩralski Wáadysáaw 539
ĩukowski Olgierd 394
ĩukrowski Wojciech 96-98
ĩupaĔski Jan Konstanty 165
ĩurakowski Romuald 257
ĩwirko Franciszek 395
ĩychoĔ Józef 549
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acc.
adl.
akw.
b.a.
b.m.
b.r.
b.w.
bibl.
bp
brosz.
ded.
drzew.
E.
egz.
faksym.
fot.
ilustr.
j.w.
k.
k.tyt.
kart.
kolor.
litogr.
áac.
marm.
miedz.
m.in.
naká.
nlb.
obciĊty/a

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

accessit (wspóáwydane/y)
adligat (wspóáoprawne/y)
akwaforta
bez autora
bez miejsca wydania
bez roku wydania
bez wydawcy
bibliogra¿a
biskup
broszura
dedykacja
drzeworyt/ów
Estreicher
egzemplarz
faksymile, faksymilia
fotogra¿e
ilustracje
jak wyĪej
kart/a
karta tytuáowa
kartonowa/e
kolorowany/a/e
litogra¿a
áaciĔski/a/e
marmoryzowany/a/e
miedzioryt/y
miĊdzy innymi
nakáadca
nieliczbowane
rycina obciĊta do odcisku
páyty, bez marginesów

opr.
=
pap.
=
perg.
=
pl.
=
pá.
=
p.-p.
=
piecz.
=
pásk.
=
portr.
=
ppá.
=
pperg.
=
prow.
=
reper.
=
ryc.
=
rys.
=
ryt.
=
s.
=
supereksl. =
sygn.
=
szp.
=
t.
=
tabl.
=
táocz.
=
wol.
=
wspóácz. =
wspóápr. =
wyd.
=
wyk.
=
záoc.
=

oprawa
papier
pergamin
plansza, karta
páótno
passe-partout
pieczĊü
póáskórek
portret
póápáótno
póápergamin
proweniencja
reperowany/a
ryciny/a
rysowaá
rytowaá
strony/a
superekslibris/y
sygnowaá/sygnatura
szpalta
tom
tablica/e
táoczenia
wolumin/y
wspóáczesna
wspóáoprawny
wydanie/wydaá
wykonaá
záocenia
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Instrukcja uczestnictwa w aukcji na portalu secretera.pl
Antykwariat LAMUS przeprowadzi 57 AukcjĊ KsiąĪek i Gra¿ki na portalu biblio¿lskim
secretera.pl. W związku z tym poniĪej publikujemy szczegóáową instrukcjĊ obsáugi portalu.

1. Rejestracja na portalu:

NaciĞnij przycisk
Zarejestruj.
Na nastĊpnej
stronie podaj swoje
szczegóáowe dane:

Upewnij siĊ, Īe
podaáeĞ poprawny
numer telefonu
komórkowego
i adres mailowy,
są one niezbĊdne
do ukoĔczenia
rejestracji.
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Na podany adres mailowy otrzymasz wiadomoĞü umoĪliwiającą kontynuowanie rejestracji.
Kliknij w odnoĞnik:

Przepisz kod
aktywacyjny
z telefonu
komórkowego
do okna rejestracji
na portalu:

Od tej pory moĪesz uĪywaü swojego konta.

DziĊkujemy za rejestracjĊ!
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2. Skáadanie zamówieĔ na portalu secretera.pl przed aukcją.
Aby zalogowaü
siĊ na portalu,
naciĞnij przycisk
Zaloguj siĊ.
ĩeby wyĞwietliü
stronĊ zawierającą
pozycje katalogowe,
kliknij w zakáadkĊ
Aukcje.

Przed wziĊciem
udziaáu w aukcji
musisz
zaakceptowaü
regulamin aukcji.
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Po lewej stronie
znajduje siĊ spis
treĞci
umoĪliwiający
przyspieszony
dostĊp do dziaáów.

Kliknij w ikonĊ
koperty,
aby otrzymaü
przypomnienie
mailem i sms-em
o zbliĪającej siĊ
licytacji wybranej
pozycji.

Kliknij w zdjĊcie
pozycji, aby
zobaczyü jej
szczegóáowy opis
i galeriĊ zdjĊü.

Na stronie pozycji
moĪesz záoĪyü
swoją najwyĪszą
oferowaną
cenĊ(limit) wedáug
tabeli postąpieĔ.
Limity przyjmujemy
do dnia 18.03.2022
do godziny 18.00.
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3. Uczestniczenie w aukcji na portalu secretera.pl
ĩeby wziąü udziaá w licytacji zaloguj siĊ, nastĊpnie otwórz zakáadkĊ z interesującą
pozycją.

Po lewej stronie
zobaczysz
zbliĪające siĊ
pozycje.

NaciĞnij przycisk
licytuj, aby przebiü
cenĊ o jedno
postąpienie,
zgodnie z tabelą
postąpieĔ.

Licytacja pozycji trwa 20 sekund. KaĪde przebicie spowoduje ustawienie czasu licytacji
na kolejne 10 sekund.

Przebieg licytacji
moĪesz obserwowaü w zakáadce
historia licytacji.
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PozycjĊ aukcyjną moĪna przebiü o wyĪszą kwotĊ z listy rozwijanej zgodnie z tabelą
postąpieĔ. Wybrana kwota postąpienia, w przypadku pomyĞlnego zakoĔczenia
licytacji, bĊdzie kwotą zakupu (plus 10%).

WiĊcej informacji o aukcjach znajdziesz pod adresem
www.lamus.pl
lub pod numerem telefonu 22 8481639
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