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[ALMANACH na 1793 rok] 1 Gotha [1792]. Jean 
Christophe Reyher, mała 8º, s. [64], 80, [16], 91, [22], 
tabl. ryc. 12 (miedzioryty), tabl. rozkł. 1, opr. z epoki: 
karton. oklejany pap., obcięcia k. złoc. 

Almanach gotajski wydawany przez berlińską Akade-
mię Umiejętności z 1793 r., ilustrowany 12 miedzio-
rytami Daniela Chodowieckiego, przedstawiającymi: 
Katarzynę Wazównę, późniejszą carycę rosyjską; Piotra 
I Wielkiego mianującego swą żonę następczynią na tro-
nie Rosji; Śmierć Henryka IV, króla Francji; Synów Diuka 
Brunświckiego, Wilhelma; Ulryka; Księcia Wirtember-
skiego i Jana Huttena; Fanatyka Jana z Leydy; Taniec 
z pochodniami w czasie zaślubin Diuka Yorku; Ryszar-
dę, małżonkę cesarza Karola Grubego, przywdziewającą 
habit zakonny; Cesarza Karola Grubego, zmuszonego do 
abdykacji; Wstawiennictwo Feliksa Peretti, późniejszego 
papieża Sykstusa V za zakonnikiem ze zgromadzenia św. 
Franciszka; Wyniesienie Sykstusa V na tron św. Piotra; 
Dobroć Franciszka II Habsburga, ówczesnego króla Wę-
gier i Czech wobec swych braci i sióstr. Daniel Chodo-
wiecki (ur. 16 października 1726 w Gdańsku, zm. 7 lute-
go 1801 w Berlinie) – polsko-niemiecki malarz i rytownik. 
W latach 50. poświęcił się malarstwu, później także akwa-
forcie. Zwrócił swymi dziełami uwagę berlińskiej Akade-
mii Umiejętności, która zleciła mu wykonanie ilustracji 
do wydawanego przez siebie kalendarza. Od tego czasu 
zaczął otrzymywać liczne zamówienia i zyskał sławę. 
W pewnym okresie ciężko było znaleźć wydawnictwo nie 
zawierające choćby jednej winiety jego autorstwa. Stwo-
rzył ponad 2 tysiące sztychów, wiele scen rodzajowych 
z życia mieszczaństwa – zwykle w technice tuszu i piór-
ka. W dalszej części kalendaria i kalendarz na 1793 rok, 
przepleciony miedziorytami Chodowieckiego z niemiec-
kimi i francuskimi podpisami. Dalej część genealogiczna: 
książąt i księżniczek europejskich, tablica chronologiczna 
władców Niemiec, Anglii, Danii, Hiszpanii, Francji, Rosji 
i Szwecji – Polski brak! (niezwykle rzadkie kalendarzyki 
dla Polski z rycinami Chodowieckiego były wydawane 
od 1796 roku w Berlinie). Potem zamieszczono różne 
ciekawostki: o małżeństwie u Persów, o wróżeniu z oczu, 
o niewolnikach murzyńskich, o miarach i wagach w róż-
nych państwach, o cukrze, wreszcie terminarz najwięk-
szych imprez handlowych ówczesnej Europy, ceny pereł 
wschodnich oraz tabela przydatna do notowania rocznych 
przychodów i rozchodów. Francuski, arystokratyczny eks-
libris własnościowy z epoki w miedziorycie. Brak k. tyt. 
Stan dobry.

1 800

ANECDOTES du Nord2 , comprenant la Suède, le 
Danemarck, la Pologne, & la Russie depuis l’origine de 
ces monarchies jusqu’à present. Paris (Paryż) 1770. Chez 
Vincent, Imprimeur – Libraire rue S. Severin, 8º, s. IV, 
216; 156; 215, [1], 208, [2], opr. z epoki: skóra, grzbiet 
sześciopolowy bogato zdobiony tłocz. złotem ornamen-
tem roślinnym, ze skórzanym szyldzikiem, wyklejki mar-
moryzowane, brzegi k. barwione.

Anegdotyczne dzieje Szwecji, Danii, Polski i Rosji do-
prowadzone do czasu wydania dzieła. Obok tekstu tabele 
dynastii panujących w poszczególnych krajach. Nieaktu-
alny wpis własnościowy z epoki. Stan bardzo dobry. Ład-
ny egzemplarz. 

1 200 
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[AUGUSTYN] 3 AURELIUS Augustinus, Epicopus 
Hipponensis. Opera … quae usque ad hanc diem, docto-
rum hominum studio, inveniri potuerunt, nunc demum 
ad fi dem vetustorum exemplarium summa vigilantia re-
purgatoru(m) a mendis innumeris … Cum triplici indice, 
primo locorum Sacrae Scripturae explicatorum, altero lo-
corum in specie pugnantium, et postremo rerum et ver-
borum locupletissimo. T. I-X (w 5 vol.). Parisiis (Paryż) 
1571. Apud Gulielmum Merlin … et Sebastianum Nivel-
lium, folio, vol. 1: tomy I-II: k. XXII, 200; 203, [1]; [192 
– indeksy]; vol. 2: tomy III-IV: 242; 308; vol. 3: tomy: 
V-VI: [8], 218; 190; vol. 4: tomy VII-VIII: 312; 382; vol. 
5: tomy: IX –X: 261, [1]; 376, [1]. Każdy tom z sygnetem 
drukarskim i inicjałami w drzeworycie, opr. pełna skóra 
świńska ze ślepymi tłocz. fl oralno-geometryczno-fi gural-
nymi, ślady po troczkach. 

Monumentalna, XVI-wieczna paryska edycja pism 
św. Augustyna (354-430), biskupa Hippony i Doktora 
Kościoła. T. 1: zawiera pisma fi lozofi czne, w tym: Wyzna-
nia, Przeciw Akademikom, Solilokwia; t. 2: listy przeciw 

donatystom, manichejczykom, pierwsze traktaty pisane 
w obronie przyjaciół; na końcu oprawiono w 1 vol. osob-
ny nie paginowany tom zawierający szczegółowe indeksy 
do całości dzieła; t. 3: traktaty dydaktyczne, przydatne 
w nauczaniu; t. 4: pozostałe pisma dydaktyczne; t. 5: 
traktat historiozofi czny O Państwie Bożym; t. 6: traktaty 
polemiczne przeciwko herezjom, Żydom, Manichejczy-
kom, Pryscylianom, zwolennikom Orygenesa, Arianom 
i Jowinianowi; t. 7: pozostałe pisma polemiczne wymie-
rzone przeciwko herezjom Donatystów i Pelagianów; t. 8: 
komentarze mistyczne do psalmów; t. 9: komentarze do 
pism Nowego Testamentu i podobne drobne dzieła; t. 10: 
traktaty i kazania skierowane do ludu oraz zachowane 
fragmenty pism. Grzbiety pomalowane farbą klejową. Śla-
dy po owadach głównie w bloku t. 1 i miejscami zawil-
gocenia dolnego marginesu. Stan ogólny dobry. Rzadkie 
w komplecie. 

9 500
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– Biblia Ziarnki – 

[BIBLIA] 4 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, Penitencier et Chanoine de l’Eglise de Reims. Illustree et ornee d’un grand nombre de fi gures en taille 
douce … T. 1-2. Paris (Paryż) 1621. Jean Richer, Pierre Chevalier, folio, frontispis w miedziorycie, s. [10], 583, [1]; ryc. 
w tekście 28 (akwaforty według rysunków Ziarnki), liczne winietki, inicjały, fi naliki w drzeworycie; [4], 864 + s. 3 – 
mylnie liczbowane, ryc. w tekście: 23 (miedzioryty z portretami Proroków i Apostołów; sygn. I. Messager, L. Gaultier) 
i 21 (akwaforty – według rysunków Ziarnki), 2 mapy (akwaforty), winietki, inicjały, fi naliki w drzeworycie; acc.:

FRIZON Pierre – Moyens pour discerner les Bibles Françoises Catholiques d’avec les Huguenotes et explication des 
passages de l’Ecriture, selon le sens des Peres qui ont vescu avant et durant les quatre premiers Concile oecumeniques. 
Paris (Paryż) 1621. Chez Jean Richer, folio, s. 90, [54], współopr. psk ze złoc. na grzbiecie., grzbiet siedmiopolowy, 
z tłocz. złotem tytułem i bogatymi ornamentami roślinnymi. 

Oprawa introligatorska sygnowana u dołu grzbietu: Ottman 1847. Na karcie tytułowej datowana na 1848 r. dedy-
kacja dla Al. Detgoffe’a od Charlesa Gounoda (1818-1893), francuskiego kompozytora operowego, twórcy Fausta, 
na motywach utworu Goethego oraz autora słynnego Ave Maria, które powstało po dodaniu głosu solowego do Prelu-
dium C-dur z pierwszego tomu Das Wohltemperierte Klavier Jana Sebastiana Bacha. Wydanie pierwsze. Monumen-
talny, bogato ilustrowany katolicki przekład Pisma Świętego na język francuski, zwany Biblią Frizona (od nazwiska 
tłumacza) lub Biblią Ziarnki (od nazwiska ilustratora). Biblia dedykowana królowi Francji Ludwikowi XIII. Dzieło 
ilustrowane akwafortami Jana Ziarnki (ok. 1575-1630), znanego polskiego malarza, sztycharza i ilustratora oraz czę-
ściowo przez innych artystów. Ilustracje te znalazły się jako osobny zbiór grafi k o tematyce biblijnej także w dziele „Les 
peintures sacrées sur la Bible par le R. père Antoine Girard...”, wydanym w Paryżu w 1665 r. Ilustracje do Biblii Frizona 
należą do największych osiągnięć w dorobku Jana Ziarnki, urodzonego we Lwowie malarza i sztycharza. Ziarnko urodził 
się we Lwowie; w 1596 r. jako wyzwolony mistrz był wymieniony wśród członków lwowskiego bractwa malarzy kato-
lickich, na przełomie wieków wyjechał do Paryża, gdzie pozostał do śmierci. Był cenionym rytownikiem wykonującym 
portrety, widoki, sceny religijne i sceny historyczne z życia ówczesnej Francji (m.in. słynna rycina „Sabat czarownic”, 
ilustracje do „Księgi Apokalipsy”, zaślubiny Ludwika XIII z Anną Austriaczką – tzw. Karuzel Wielki). Ziarnko (we 
Francji znany jako Jean le Grain) był pierwszym polskim artystą, który odnosił sukcesy poza krajem. Uprawiał przede 
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wszystkim miedzioryt i akwafortę. Ilustracje wykonane do 
oferowanej edycji Biblii stanowią jeden z najsłynniejszych 
cyklów ilustracyjnych w dorobku artysty. Ponad 30 rycin 
sztychował sam Ziarnko (według katalogu A. Potockie-
go – 35, dokładna ich liczba jest trudna do określenia ze 
względu na całkowity brak sygnatur na rycinach lub drob-
ne, często niewidoczne sygnatury artysty). Pozostałe zo-
stały wykonane przez znanych rytowników francuskich: 
Leonarda Gaultiera, Michela Lasne’a, Clementa Mellana, 
Jeana Messagera i Melchiora Taverniera (ok. 1564-1641), 
nadwornego grafi ka królów Francji. Prace Ziarnki przynio-
sły mu sławę i opinię cenionego artysty. Mimo długiego 
pobytu we Francji nie zapomniał o polskim rodowodzie, 
dodając do nazwiska przydomki „Polonus” lub „Leopo-
liensis”. W końcowej części drugiego tomu tekst Frizona 
wyjaśniający różnice między francuskimi edycjami Biblii 
katolickich i hugenockimi. 

Oferowane ilustracje według kompozycji Ziarnki 
przedstawiają cykle wydarzeń opisanych w danej księ-
dze biblijnej według konwencji rozwijającej się narracji, 
wydarzeń szczegółowo objaśnionych w didaskaliach pod 
ryciną. 

Jak pisze A. Potocki, Ziarnko jest autorem wszystkich 
sztychowanych w Biblii Frizona narracyjnych kompozy-
cji, co wynika z porównania z innymi, sygnowanymi pra-
cami artysty. Zamieszczone w oferowanym egzemplarzu 
akwaforty to wysokiej klasy grafi ki doby baroku, suge-
stywnie oddające sceny biblijne, na długo przed – później 
powszechnie narzuconą – mroczną wizją Biblii według 
koncepcji romantycznej Gustawa Doré (1832-1883). 

Oprawa introligatorska sygnowana [Charles] Ottmann 
1847. Charles Ottmann, introligator paryski, był prekur-
sorem francuskiej oprawy romantycznej. Działał najpraw-
dopodobniej w okresie między 1825 a 1840. W 1847 r. 
miał warsztat położony przy ulicy du Four-Saint-Germain 
67. Brał udział w 1847 r. w Wystawie Przemysłowej, na 
której jego praca została nagrodzona brązowym medalem. 
Oprawiał księgi przynajmniej do roku 1856, biorąc pod 
uwagę fakt, że z tego roku pochodzą sygnowane przez 
niego oprawy w Bibliotece Królewskiej. Styl jego opraw 
jest prosty, ale niezwykle elegancki, jak to zresztą widać 
w przypadku oferowanej Biblii Ziarnki – Fryzona. Oprawa 
reperowana, ślady głębokiego zalania widoczne w różnych 
częściach bloku oraz na brzegach kart. K. ze s. 583/584 
urwana w 1/3, z niewielką stratą tekstu. Mocne, wyraź-
ne odbitki. Efektowny, mimo śladów zalania egzemplarz. 
Duża rzadkość antykwaryczna.

Literatura: A. Potocki, Katalog dzieł Jana Ziarnki ma-
larza i rytownika polskiego z XVI i XVII wieku, Kraków 
1911; St. Sawicka, Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais 
et son activité à Paris au premier quart du XVIIe siècle, 
Paryż 1938.

22 000
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BUSSIERES Joanne de5  – Flosculi historiarum in 
areolas suas distributi per quos designantur rerum euentus 
clarissimi, ab orbe condito, ad annum huius saeculi sexa-
gesimum. Editio sexta aucta & emendata. Lugduni (Lyon) 
1662. Sumpt. Guill. Barbier, Ioannis Girin & Franc. Com-
ba…, 12°, frontispis (miedzioryt), s. [22], 453, [1], 81, 
[23], opr. z epoki: skóra z szyldzikiem i złoc. na grzbiecie, 
brzegi k. marmoryzowane.

Estreicher nie notuje. Cieszący się dużą popularnością 
„Kwietnik historyczny” – zbiór anegdot obejmujących okres 
od założenia Rzymu do czasów wydania książki. Tytuł na-
wiązuje do nazw kwiatów, którymi oznaczono każdy z oma-
wianych okresów. I tak rozdziałowi pierwszemu nadano sym-
bol róży, kolejnym m.in. irysa, tuberozy, narcyza, fi ołka, lilii. 
Liczne polonica, m.in. o plemionach Polan w VII w. (s. 271), 
chrzcie Polski (s. 304), wyprawie smoleńskiej (s. 451), spra-
wie kanclerza Zamojskiego (s. 406-408). Po części zasadni-
czej zamieszczono chronologiczny wykaz władców Rzymu 
i poszczególnych prowincji oraz panujących królów, m.in. 
Polski, Hiszpanii, Brytanii, Szkocji, Danii, Węgier, Szwecji. 
Joanne de Bussieres (1607-1678), prawnik, autor m.in. prac 
dotyczących historii Francji, członek Towarzystwa Jezuso-
wego. Ekslibris: „Hubert Sangnier”. Niewielki ubytek górnej 
części grzbietu oraz ślad bladego zacieku na kilku przednich 
i tylnich kartach, oprócz tego stan dobry.

800

CASSINI Jacques 6 – Éléments d’astronomie. Paris 
(Paryż) de l’Imprimerie Royale, 1740. 4°, s. XVI, [12], 
643, tabl. ryc. 20 (miedzioryty rozkł., zamiast 21), opr. 
z epoki: skóra ze złoc. na grzbiecie.

Kompendium wiedzy astronomicznej. We wstępie 
omówione zostały systemy teoretyczne (ptolemejski, koper-
nikański, Tycho Brahe) oraz problemy optyczne (załamanie 
światła i paralaksa) i metody ich obliczania. W dalszych 
rozdziałach zaprezentowano problematykę gwiazd stałych, 
słońca, księżyca, Saturna, Jupitera, Marsa, Wenus, Merkure-
go oraz satelitów Jupitera i Saturna. Jacques Cassini (1677-
1756), francuski astronom pochodzenia włoskiego. 

Urodził się w obserwatorium paryskim, którego dy-
rektorem był jego ojciec Giovanni. W 1694 roku został 
członkiem Francuskiej Akademii Nauk, a cztery lata później 
Royal Society w Londynie. W 1712 roku objął po zmarłym 
ojcu kierowanie obserwatorium. W 1713 roku zaproponował 
nową metodę wyznaczania długości geografi cznej za pomocą 
obserwacji przesłaniania gwiazd i planet przez Księżyc, a na-
stępnie wyznaczył w ten sposób przebieg południka z Paryża 
do Dunkierki. Był również pionierem w badaniach nad sateli-
tami Saturna i Jupitera. Opublikował tablice astronomiczne, 
zawierające m.in. zestawienie satelitów Saturna. Egzemplarz 
Marcela Bekusa, urodzonego w 1888 r. w Warszawie, ze-
słańca syberyjskiego (1905), przebywającego od 1919 r. we 
Francji; przyjaciela wielu artystów m.in. George’a Grosza, 
Franza Masereela (pieczątka). Brak jednej tablicy rozkłada-
nej. Ubytek górnej partii grzbietu, otarcia oprawy, ślady dzia-
łalności owadów (głównie na marginesach). Stan dobry. 

950 

CELLARIUS Andreas7  – Architectura Militaris, 
oder Gründliche Underweisung der heuttiges tages so 
wohl in Niederlandt als andern örttern gebräuchlichen Fo-
ritifi cation oder Vestungsbau. Aus den besten Authoribus 
zusammen getragen in ein volkommen Werck gebracht. 
Amstelodami (Amsterdam) 1656. Viduam et Haeredes 
Iodoci Ianssonii, folio, karta tyt. (miedzioryt), s. 364, 
tabl. ryc. 74 (miedzioryty dwustronicowe lub rozkł.), 
tabel 13 (dwustronicowe), opr. z epoki: skóra ze złoc. na 
grzbiecie.

Wydanie 2. Traktat o sztuce budowy fortyfi kacji 
Andreasa Cellariusa (ok. 1596-1665), holenderskiego 
kartografa i autora atlasu nieba Harmonia Macrocosmica, 
w Polsce znanego z bogato ilustrowanego miedzioryta-
mi opisu Polski Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithu-
aniae (Amsterdam 1659). Szczegółowo omawia zagad-
nienia związane ze sporządzaniem kalkulacji i obliczeń 
potrzebnych do wyznaczania linii i kątów fortyfi kacji, 
a potem do kreślenia planów. Dzieło bogato ilustrowane

5
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miedziorytami ukazującymi wszystkie etapy projekto-
wania umocnień obronnych. Brak 16 rycin, ubytek na 
ostatniej rycinie (ze szkodą dla sztychu), ubytki grzbietu, 
otarcia oprawy, ślad zalania, stary wpis własnościowy, eks-
libris heraldyczny z herbem hrabiów Lehndorffów.  

 6 800

[CHODOWIECKI Daniel] 8 ARCHENHOLTZ 
J[ohann] W[ilhelm] – Historisches Taschenbuch für das 
Jahr 1789 enthaltend die Geschichte des siebenjährigen 
Krieges in Deutschland von … Mit Kupfern und einer 
illuminierten Landcharte … Berlin [1788]. Druk Haude 
i Spener, małe 8º, frontispis w miedziorycie (z wizerun-
kiem Fryderyka II Wielkiego), s. [4], 375, [1], tabl. ryc. 
19 (miedzioryty, w tym trzy ręcznie kolorowane akware-
lą), opr. skóra z tłocz. i złoc. naklejona na karton, brzegi 
k. złoc. 

Dzieje wojny siemioletniej na terenie Niemiec, ilustro-
wane rycinami Daniela Chodowieckiego oraz innych 

niemieckich artystów. Wojna siedmioletnia (1756-1763) 
to wojna pomiędzy Wielką Brytanią, Prusami i Hanowe-
rem a Francją, Austrią, Rosją, Szwecją i Saksonią. Była to 
pierwsza wojna o zasięgu światowym – walki toczyły się 
w Europie, Ameryce Północnej, Indiach i na wyspach ka-
raibskich. W późniejszej fazie konfl iktu do wojny przyłą-
czyły się Hiszpania i Portugalia oraz starająca się począt-
kowo zachować neutralność Holandia, której siły zostały 
zaatakowane w Indiach. 

Bezpośrednią przyczyną jej wybuchu był atak i zaję-
cie Saksonii przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego 
(1712-1786), a pośrednią konfl ikt między Anglią i Fran-
cją o kolonie w Ameryce Północnej oraz sojusze między 
Francją i Austrią (tzw. przewrót przymierzy) i między An-
glią a Prusami, czy wreszcie dążenie Wielkiej Brytanii do 
osiągnięcia hegemonii w Europie i świecie.

Rozpoczęła się 29 sierpnia 1756 r. wtargnięciem wojsk 
pruskich pod wodzą Fryderyka II Wielkiego do Sakso-
nii. Przeciwko Prusom wystąpiła Austria, chcąc odzyskać 
Śląsk, (tzw. III wojna śląska). W 1757 r. Rosja przystąpiła 
do wojny po stronie Austrii i Francji przeciwko Prusom. 
Operujące z terytorium Rzeczypospolitej wojska rosyjskie 
zajęły tereny od Królewca po Berlin, zagrażając egzysten-
cji królestwa pruskiego w 1762 r. Właśnie wtedy zmarła 
cesarzowa Elżbieta Piotrowna – śmiertelny wróg króla pru-
skiego; jej następca Piotr III, który uwielbiał Fryderyka II, 
nakazał natychmiastowy odwrót armii rosyjskiej, a nawet 
przekazał część swojej armii Fryderykowi (tzw. cud domu 
brandenburskiego). Jednak Piotr III został zamordowany 
po paru miesiącach panowania, a jego miejsce na tronie 
carów zajęła Katarzyna II (1762-1796). Wkrótce uznała, 
że ani upadek ani też zwycięstwo Prus nie leży w intere-
sie Rosji i postanowiła wycofać się z wojny. Podpisanie 
15 lutego 1763 r. pokoju w Hubertusburgu (Saksonia), 
przyznawało Śląsk oraz ziemię kłodzką Prusom.

11 rycin sygn. przez Daniela Chodowieckiego przed-
stawia wypadki w czasie wojny siedmioletniej na terenie 
Niemiec. Trzy miedzioryty ręcznie kolorowane przedsta-
wiają Czarnego Huzara, Kroatę oraz Szkota – wszyscy 
w charakterystycznych mundurach lub strojach. Końco-
we portrety w miedziorycie, autorstwa innych sztycharzy 
przedstawiają sztabowców i bohaterów pruskich tej woj-
ny: hr. Kurta Krzysztofa ze Szwerinu; Friedricha Wilhel-
ma von Seydlitza, Hansa Joachima von Zieten, Leopolda 
Józefa von Daun, księcia Thiano oraz Ernsta Gideona von 
Laudohn. 

Brak kolorowanej mapy wypadków wojennych, ryc. 
nr 9 (z cyklu 12 Daniela Chodowieckiego) oraz kolorowa-
nej ryciny z Kozakiem. Grzbiet pęknięty, blok pod koniec 
woluminu rozluźniony. Stan dobry.

1 800
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– Podróż po Polsce, Rosji, Szwecji i Danii– 

COXE WILLIAM – 9 Voyage en Pologne, Rus-
sie, Suède, Dannemarc, etc. Par Mr. Willm. Coxe, 
membre du College Royal a l’Universite de Cambrid-
ge, de la Société Royale de Londres, de la Société 
Impériale Economique de St. Petersbourg, et de 1’A-
cadémie Royale des Sciences à Copenhague. Traduit 
de l’anglais, enrichi de notes et des eclaircissemens 
nécessaires, et augmenté d’un Voyage en Norvège. 
Par M. P. H. Mallet Ci-devant Professeur Royal 
à Copenhague, … À Genève, Chez Barde, Manget 
et Compagnie Imprimeurs Libraires. Et à Paris chez 
Buisson, libraire, rue de Poitevin. T. 1-4. Genève 
(Genewa) 1786, 8º, s. XII, 380, tabl. ryc. 6 (mie-
dzioryty, w tym rozkł.); s. [2], 404; tabl. ryc. 3 
(miedzioryty, w tym rozkł.); s. [2], 393, [1], tabl. 
ryc. 6 (miedzioryty rozkł.); k. 1, s. 303, [1], tabl. 
ryc. 3 (miedzioryty rozkł.); opr. z epoki: pełna 
skóra ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. barwione.

E. XIV, 435. Wrażenia z podróży po Europie Willia-
ma Coxa odbytej w latach 1784-1786. Opis Polski, Rosji, 
Szwecji i Danii. Liczne miedzioryty. W t. 1: mapy (Pol-
ska i Rosja, rozkł. autorstwa Thomasa Kitchina), 1 plan 
(Moskwa, autorstwa szwajcarskiego rytownika Clausnera 
z Zug), 3 ryciny (portret Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, gniazdo wikłacza, rozkł. oraz wizerunek prób-
ki druku rosyjskiego); w t. 2: (plan Petersburg, autorstwa 
szwajcarskiego rytownika Clausnera z Zug), 2 portrety 
(Katarzyna II, rycina wg Bromtona, sztychowana przez 
A. Tôpffera w Genewie i tegoż: Emelian Pugaczow); w T. 3: 
3 plany (kanał łączący Morze Kaspijskie z Bałtyckim i ka-
nał Ładogi autorstwa szwajcarskiego rytownika Clausnera 
z Zug, plan Sztokholmu), 3 mapy (Morze Kaspijskie, 
mapa południowej Szwecji, autorstwa Thomasa Kitchi-
na; Mapa szwedzkiego kanału Trollhaetta), 1 miedzioryt 
(z wizerunkiem szwedzkich strojów dworskich z epoki); 
w t. 4. (mapa Danii autorstwa T. Kitchina), 2 plany (mie-
dzioryty rozkł.: plan Kopenhagi, autorstwa szwajcarskie-
go rytownika Clausnera z Zug, plan Kanału Kilońskiego). 
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W stosunku do opisu Estreichera w oferowanej edycji 
jest o jedną rycinę więcej (w t. 2 są 3 a nie 2 ryciny, jak 
podaje bibliograf). William Coxe (1747-1828) – brytyjski 
historyk, syn dr. Williama Coxe’a lekarza królewskiego. 
Wydał wiele tekstów źródłowych, z których najważniejsze 
to dokumenty i listy Roberta Walpole’a i Henry’ego Pelha-
ma. Towarzyszył w podróżach wielu brytyjskim arystokra-
tom, na których koszt zwiedzał nie tylko egzotyczne jesz-
cze wówczas europejskie, acz trudno dostępne krainy, ale 
dzięki którym mógł publikować ich opisy, pozostawiając 
niezwykle cenne świadectwo epoki. W ten sposób opisał 
Szwajcarię, odkrycie Alaski przez Rosjan, opisał straszne 
warunki panujące w szpitalach i więzieniach Rosji, Szwe-
cji i Danii oraz mroczne sekrety trybunałów i więzień 
Westfalii. Ze względu na rzetelność i krytyczne spojrzenie 
na opisywane realia, po publikacji tych relacji mógł się 
na stare lata poruszać tylko po niewielkim obszarze Eu-
ropy. Drobne ślady po owadach w opr. tomu 1 i 2, w. t. 3 
zawilgocenie i wykruszenie górnej części prawego margi-
nesu pierwszych 5 k., bez straty tekstu. Poza tym stan 
więcej niż dobry. Ryciny doskonale zachowane, czasem 
tylko przy wielokrotnie składanych mapach papier nade-
rwany przy grzbiecie. W sumie efektowny egzemplarz 
tego znakomitego opisu podróży po Europie wschodniej 
i północnej.

4 200
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[FRIDERICI Johannes Balthasar10  – Cryptographia oder Geheime schrifft-münd- und würckliche Correspon-
denz welche lehrmäßig vorstellet ein hochschätzbare Kunst verborgene Schrifften zu machen und aufzulösen… Ham-
burg ok. 1684. Gedruckt bey Georg Rebenlein, in Verlegung des Autoris], 4°, s. [4], 280, tabl. ryc. 5 (miedzioryty), 
liczne drzeworyty w tekście, opr. wtórna: tekt. oklejona papierem. 

Cieszące się dużym zainteresowaniem dzieło o kryptografi i napisane przez urodzonego w Lipsku i mieszkającego 
do 1685 r. w Hamburgu Johanna Balthasara Fridericiego, który w związku z długami zaciągniętymi na wydanie poniż-
szej pracy, zmuszony został do opuszczenia tego miasta. Wydanie pierwsze ukazało się w 1684 r., drugie rok później. 
Omówiono wysoko cenioną sztukę utajniania oraz odczytywania zapisanych odpowiednim szyfrem informacji w kore-
spondencji. Ciekawe metody szyfrowania oparte na zasadzie podstawieniowo - przestawieniowej, wykorzystania sym-
boli, nut, kart, zaznaczania liter, czy pisania niewidzialnym atramentem. Miedzioryty wykonał, działający w Hamburgu 
(ok. 1685 r.), Johann Friedlein (część z nich sygn.: „IFriedlein fec. Hamb”). Brak karty tytułowej i frontispisu w mie-
dziorycie (informacje z karty tyt. napisano piórem na wklejonej starej karcie); ubytki papieru na oprawie, na s. 125 
niewielki ubytek (ze szkodą dla sztychu), miejscami intensywniejsze zbrązowienia, marginalia i podkreślenia piórem. 

4 000 
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JOMBERT Charles-Antoine11  – Méthode pour apprendre le dessein (! dessin ). Où l’on donne les règles généra-
les de ce grand art et des préceptes pour en acquérir la connaissance et s’y perfectionner en peu de tems; enrichie de 
cent planches représentant différentes parties du corps humain d’après Raphael et les autres grands maitres, plusieurs 
fi gures académiques dessinées d’après nature par M. Cochin, les proportions et les mesures des plus beaux antiques qui 
se voient en Italie et quelques études d’animaux et de paysage. Paris (Paryż) 1755. Imprimerie de l’Auteur, à l’Image 
Notre Dame, 4o, s. VII, [1], 159, [1], tabl. ryc. 92, miedzioryty (winno być 100), opr. psk, grzbiet pięciopolowy, brzegi 
k. barwione.

Podręcznik rysunku z tablicami anatomicznymi wg Rafaela. Tekst w ramkach w drzeworycie; na k. o kustoszu 
A, piękna winietka fi guralna w miedziorycie autorstwa C. Baquoy. Znakomita rycina rozkł. po s. 156 pokazuje kon-
strukcję tzw. „camera obscura” czyli kabiny do rysowania widoków, osób i przedmiotów rzucanych na papier na pulpi-
cie przy pomocy układu luster. Druga rozkł. rycina ukazuje grupę mężczyzn w układzie charakterystycznym dla „ars 
homo–erotica”. Ryciny rozpisują na moduły ciała kobiet, mężczyzn oraz młodzieńców i dzieci. Ostatnia część tego 
znakomitego i rzadkiego podręcznika dotyczy przedstawień zwierząt i krajobrazów. Doskonały komentarz dydaktyczny 
w bloku tekstowym. Bardzo ważny podręcznik dla poznania warsztatu artystów malarzy i rysowników europejskiego 
baroku i rokoka. Brak rycin: 89, 90, 92, 93, 97, 98, 99, 100. Opr. spękana przy grzbiecie. Stan dobry.

5 000
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[JUSTYNIAN] 12 Corpus Iuris Civilis z XVI w.
Jednym z głównych źródeł, które prowadzą do pozna-

nia prawa rzymskiego jest „Corpus iuris civilis”, czyli tak 
zwana „Kodyfi kacja Justyniańska” z lat 528-534, któ-
ra przyniosła odrodzenie prawa rzymskiego w XI wieku. 
„Kodyfi kacja” gromadzi i porządkuje wszystkie przepisy 
prawne starożytnego Rzymu i stanowi podstawę przepi-
sów prawnych, przyjętych przez cywilizacje zachodnie.

„Kodyfi kacja” składa się z trzech części: 
Digesta seu Pandecta – czyli tzw. Digesty opracowane 

na podstawie pism 39 prawników klasycznych przez 16-
osobową komisję. Zawierają one 9123 fragmenty zawarte 
w 50 księgach, które w opinii twórców były najlepszymi 
osiągnięciami myśli prawniczej okresu klasycznego. Po 
zebraniu i dokonaniu kompilacji Justynian nakazał spa-
lić teksty źródłowe oraz zakazał komentowania Digestów 
czy choćby przytaczania oryginalnych fragmentów w celu 
wyjaśnienia niejednoznaczności;

Codex – inaczej Zbiór ustaw cesarskich. Codex zawie-
ra konstytucje cesarskie w porządku chronologicznym od 
cesarza Hadriana do Justyniana. Komisja tworząca Codex 
była upoważniona do wprowadzania zmian w treściach 
konstytucji. 

Institutiones – Instytucji. Institutiones opublikowa-
ny w 533 r. zastąpił „Instytucje Gaiusa” w szkołach pra-
wa, jako dzieło udoskonalone i uaktualnione. Jego twórca-
mi byli profesorowie prawa: Theofi lus i Dorotheus, a ich 
pracą kierował Trybonian. Współczesne edycje Kodeksu 
proponują różne układy oferowanych dokumentów.

Prawie wszystkie współczesne systemy prawa cywilne-
go swymi korzeniami sięgają prawa rzymskiego, wzorując 
się na jego systematyce, koncepcji, a nawet sformułowa-
niach. W związku z tym prawo rzymskie, a zwłaszcza 
wykształcona w nim i przejęta do współczesnego prawa 
terminologia prawnicza, stanowi łącznik miedzy rozma-
itymi systemami prawnymi, nawet wyrosłymi w różnych 
formacjach społeczno-ekonomicznych. 

Można śmiało zaryzykować twierdzenie, ze prawo 
rzymskie jest językiem uniwersalnym w środowisku praw-
niczym – od czasów średniowiecza aż po dzień dzisiej-
szy. Prawo rzymskie przeżyło państwo, które je stworzyło. 
Gdy upadło, jak się zdawało, niezwyciężone imperium, 
w Europie Zachodniej w zapomnienie poszło w zasadzie 
również i prawo rzymskie. Ale w średniowieczu odżyło 
ono na nowo, by po raz drugi podbić cały cywilizowany 
świat. Co prawda, niewiele jest dzisiaj państw, w których 
prawo rzymskie obowiązuje w stosunkowo mało zmienio-
nej postaci, ale niewiele jest i takich państw, których pra-
wo oparłoby się jego wpływom. Ze względu na znaczenie 
prawa rzymskiego w historii prawa w ogóle, poświęca mu 
się w prawoznawstwie stosunkowo dużo uwagi. Tak, jak 
bowiem nie można sobie wyobrazić studiowania współ-
czesnej fi lozofi i bez znajomości fi lozofi i greckiej, tak nie 
można też studiować współczesnego prawa bez znajomo-
ści prawa rzymskiego. Można by rzec, że prawo rzymskie 
zgłębia się po to, by udoskonalać prawa współczesne.

11
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Wolumin I i II: Digesta. Brak tomu drugiego Dige-
stów, który zawiera ks. od XXV do XXXVIII.

Digestum Vetus. C.[odex] Digestorum seu Pa(n)
dectarum iuris ciuilis / Tomus primus … Parisijs (Paryż)
M.D.xxxviii. [1538]. Apud Yolandam Bonhomme, vidu-
am Thielmanni Keruer, duże 8º, k. [24], 696 [recte 697, r, 
v.], 3 drzeworyty w tekście, sygnet drukarski z wizerunka-
mi jednorożców, liczne inicjały, z ornamentem roślinnym, 
opr. perg z epoki, brzegi k. nakrapiane.

Obejmuje Digesta od ks. I do końca ks. XXIV. Przed k. 
I drzeworyt z wizerunkiem cesarza Justyniana siedzące-
go na tronie w otoczeniu doradców, biskupów i jurystów. 
Na k. 37 verso Arbor Jurisdictionum (zależności praw-
nych). W koronie drzewa wizerunek cesarza. Na k. 294 
Arbor Servitutum (drzewo genealogiczne służebności). 
Tekst rubrykowany, druk dwubarwny: czarny i czerwony. 
Na dolnym obcięciu wypisane w epoce inkaustem słowo 
„VETVS”

Wolumin II: Digestum Nouum. C. [odex] Dige-
storum seu Pandectarum Imperatoris / Justiniani tomus 
tertius quod Digestum Nouum vocant … Parisijs M.D. 
xxxvi[1536]. Ex offi cina libraria yolande bonho(m)me vi-
due spectabilis viri Thielma/ni Kerver in vico Jacobeo sub 
signo Unicornis ibi et venendatur, duże 8vo, k. [20], 616, 
[8], 1 drzeworyt rozkł. poza tekstem, sygnet drukarski 
z wizerunkami jednorożców, liczne inicjały, z ornamen-
tem roślinnym, opr. perg z epoki, brzegi k. nakrapiane

Obejmuje Digesta od ks. XXXIX do końca ks. L, czy-
li do końca. Przed k. I drzeworyt z wizerunkiem cesarza 
Justyniana siedzącego na tronie w otoczeniu doradców, 
biskupów i jurystów. Na k. 37 verso Arbor Jurisdictionum 
(zależności prawnych). W koronie drzewa wizerunek ce-
sarza. Na k. 294 Arbor Servitutum (drzewo genealogiczne 
służebności). Tekst rubrykowany, druk dwubarwny: czar-
ny i czerwony. Na dolnym obcięciu wypisane w epoce in-
kaustem słowo „Novuum”

Wolumin III: Kodeks Justyniana
Codicis d(omi)ni Justiniani … Parisijs M.D.xxxviii. 

[1538]. Apud Jolandam Bonhomme, viduam Thielmanni 
Keruer … et in eodem vico apud Jacobu(m) Keruer, duże 
8vo, k. [28], 704, [12], sygnet drukarski z wizerunkami 
jednorożców, liczne inicjały, z ornamentem roślinnym, 
opr. perg z epoki, brzegi k. nakrapiane.

T. I zawierający pierwsze dziewięć ksiąg Kodeksu, któ-
rego pozostałe części: księgi od 10 do 12 zostały oprawio-
ne w IV woluminie oferowanym w tym zbiorze. Na karcie 
704 kolofon: Parisiis excudebat Jolanda Bonho(m)me. 
Suis et honesti viri Johannis Petit, impensis. Anno salutis 
nostre M. D. xxxvij, mense septembri. Z kolofonu wyni-
ka więc jasno, że druk był ukończony już we wrześniu 
1537 r., ale rozprowadzano pracę dopiero od następnego. 
Na k. 704 verso drzeworyt z wizerunkiem cesarza Justy-
niana siedzacego na tronie w otoczeniu doradców, bisku-
pów i jurystów. Tekst rubrykowany, druk dwubarwny: 
czarny i czerwony. 
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Wolumin IV: instytucje i inne dokumenty oraz uzu-
pełnienia

Volumen justiniani … ac complementum no(n) so-
lum ad Andree Alciati ac Pyrrhi An/glebermei virorum … 
ad cuius calcem nouam Feudoru(m) arborem cum no(n) 
inutili declaratione a domino Petro Re/buffo vtriusq(ue) 
iuris peritissimo contextam nuper adiecimus. In hoc au-
tem volumine contenta sunt que sequuntur: Authentico-
rum liber in nouem collationes distinctus. Tres postremi 
libri Codicis Justiniani scilicet decimus, vndecimus, du-
odecimus. Liber Feudorum, qui nonnullis collatio deci-
ma dicitur. Constitutiones Federici secundi, imperatoris. 

Extravagantes due Henrici septimi, imperatoris. Libellus 
de pace Constantie. Parisijs 1536 ... apud Joannem Paru-
u(m) … et apud yolandam Bonho(m)me sub signo Uni-
cornis in eodem vico. / Et apud Jacobum Keruer sub signo 
duorum gallulorum, 8º, k. [12], 166, 103; 63, [7]; 2 drze-
woryty w tekście, liczne inicjały; adl.:

[Justiniana  instytucje] Institutionum seu Elemen-
torum Juris Ciuilis …, vna cum Accursii commentariis : 
aliorumq(ue) doctissimorum quoru(m)q(ue) iurisconsul-
torum annotationibus: … Parisiis 1540. Ex offi cina libra-
ria yolande bonho(m)me vidue spectabilis viri Thielmani 
Kerver …, duże 8º, k. [16], 192, 2 drzeworyty tekstowe, 
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sygnet drukarski z wizerunkami jednorożców, liczne ini-
cjały, z ornamentem roślinnym, współopr. perg z epoki, 
brzegi k. nakrapiane.

W części pierwszej komentarze prawnicze autorstwa An-
drei Alciato, Pyrrusa Anglebermea oraz komentarz do Drzewa 
powinności feudalnych Piotra Rebuffa, doktora obojga praw. 
Dalej idą wraz komentarzami w/w autorów Konstytucje cesarza 
Fryderyka II. Extravagantes cesarza Henryka VII oraz traktat 
o Pokoju w Konstancji. Ilustracje w drzeworycie ukazują, przed 
k. I dyskusje prawników swieckich i kościelnych, na drugiej uka-
zano drzewo powinności feudalnych. W drugiej części tomu 
mylnie oprawiono egzemplarz Instytucji prawa cywilnego, które 
otwierają kodeks Justyniana. K. z ryciną przed k. I przedstawia 
dyskusję prawników z kodeksami w obramowaniu prawodaw-
ców Starego i Nowego Zakonu jeszcze w w średniowiecznym 
stylu oraz dwóch fi larów Koscioła Zachodniego: św. Hieronima 
i św. Augustyna, ukazanych z atrybutami w półpostaci na balko-
nach imaginacyjnej budowli, w której toczy się dyskusja prawni-
ków. (karta uszkodzona, z uszkodzeniem 4 linijek tekstu). Dru-
gi całostronicowy drzeworyt ukazuje arbor civilis, czyli drzewo 
pokrewieństwa i powinowactwa, z postacią cesarza w jego koro-
nie. Na obcięciu k. narysowany inkaustem włoski herb jednego 
z właścicieli kodeksu.

Nieaktualne włoskie znaki własnościowe z epoki zapisane 
w różnych miejscach oferowanego tu dzieła (głownie jednak 
na k. tyt.): Laurentij Pallij Pratensis, anno 1672-1677, Micael 
Angelus / Florentiae / Berberinius emit i Giuseppe Berberi-
ni – zapewne wszyscy byli wloskimi prawnikami. Oferowany 
tu Kodeks prawa cywilnego, był podstawowym elementem 
każdej liczącej się od Średniowiecza kancelarii prawniczej. 
Jednak ze względu na koszt niewielu prawników mogło so-
bie pozwolić na posiadanie własnego egzemplarza. Od Śre-
dniowiecza Kodeks był najczęściej kopiowaną księgą. Kiedy 
wynaleziono druk jego koszt się zmniejszył, jednak pozostał 
zawsze jedną z najdroższych ksiąg na rynku. Tym cenniej-
szy jest oferowany tu postinkunabuł wydany w Paryżu w la-
tach 1536-1540 w drukarni Yolandy Bonhomme, wdowy po 
Thielmannie Keruerze, ponieważ posiada dodatkowo dodane 
komentarze najwybitniejszych ówczesnych prawników oble-
wające harmonijnie tekst źródłowy. Druk dwuszpaltowy, na 
czarno i czerwono, co dodatkowo podkreśla dekoracyjność 
typografi czną oferowanego druku. Oprawa wielokrotnie na-
prawiana, liczne ślady po owadach i zalaniu, kilka k. z nie-
wielkimi ubytkami papieru i nieznacznymi ubytkami tekstu. 
Mimo to, ponieważ egzemplarz był drukowany na znakomi-
tym papierze, druk w większości czysty i grafi cznie niezwykle 
efektowny. Pomnik wczesnomanierystycznego drukarstwa 
prawniczego. Rzadkość antykwaryczna.

24 000

KLUK Krzysztof – 13 Roślin potrzebnych, pożytecz-
nych, wygodnych, osobliwie kraiowych, albo które w kra-
iu użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnażanie i zaży-
cie. Tom 2 (z 3) z fi gurami. O drzewach, i ziołach dzikich, 
lasach… Warszawa 1788. W drukarni Jego Królewskiey 
Mci i Rzeczypospolitey u XX. Schol. Piar., 8°, s. [10], 293, 
tabl. ryc. 3 (miedzioryty rozkł.), winiety, inicjały i fi na-
liki w drzeworycie, brosz. tymczasowa włożona w wiązany 
na troczki futerał ochronny: ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

E. XIX, 319-320. Wydanie 2. Pierwszy polski kry-
tyczny traktat botaniczny, autorstwa wybitnego przy-
rodnika doby Oświecenia Jana Krzysztofa Kluka (1739-
1796). Całość obejmowała 3 tomy, które ukazały się 
w latach 1777-1781. Dzieło oparte na materiale botanicz-
nym pochodzącym głównie z Polski centralnej i Litwy; 
wiele roślin zostało tu opisanych po raz pierwszy, a pio-
nierski charakter opracowania przyczynił się do powstania 
polskiej naukowej terminologii botanicznej.

13
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W uznaniu zasług, Krzysztof Kluk otrzymał od króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego medal „Merentibus”. 
Zabrudzenia okładek tymczasowych, niewielkie – karty 
tyt. i jednej z rycin, oprócz tego stan dobry.

400

KLUK Krzysztof – 14 Roślin potrzebnych, poży-
tecznych, wygodnych, osobliwie kraiowych, albo które 
w kraiu użyteczne być mogą, utrzymanie, rozmnożenie, 
i zażycie. Tom 3 (z 3) z fi gurami. O rolnictwie, zbożach, 
łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodar-
skich. Warszawa 1781. Druk XX. Pijarów, 8°, s. [4], 363, 
tabl. ryc. 2 (miedzioryty rozkł.), winiety, inicjały i fi na-
liki w drzeworycie, brosz. tymczasowa włożona w wiązany 
na troczki futerał ochronny: ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

E. XIX, 320. Wydanie 2. Oferowany tom obejmu-
je praktyczną wiedzę z zakresu rolnictwa, uprawy zbóż, 
chmielu, sadzenia tytoniu i ziemniaków. Zawiera także 
informacje o ogrodach oraz kwiatach i ziołach służących 
do ich ozdoby. Brak tylnej okładki tymczasowej, przednia 
zabrudzona, ślad zalania na rycinach, oprócz tego stan 
dobry.

400

KLUK Krzysztof – 15 Rzeczy kopalnych osobliwie 
zdatnieyszych szukanie, poznawanie i zażycie. Z fi gurami. 
T. 2 (z 2). O kamieniach w powszechności, o kleynotach, 
kruszcach, ich kopaniu i o górnictwie. Warszawa 1791. 
Druk XX. Pijarów. 8°, s. [8], 342, tabl. ryc. 2 (miedzioryty 
rozkł.), brosz. tymczasowa włożona w wiązany na troczki 
futerał ochronny: ppł. ze złoc. na grzbiecie.

E. XIX, 320. Wydanie 2. Całość obejmowała dwa 
tomy. Dzieło podsumowujące ówczesny stan wiedzy z za-
kresu geologii, mineralogii, petrografi i i metalurgii. Zawie-
ra opisy kamieni szlachetnych i informacje o kruszcach 
takich jak platyna, złoto i srebro. Uwzględniono również 
sposoby wydobywania i wytapiania rud metali. Zvabru-
dzenia okładki tymczasowej, niewielkie – rycin, oprócz 
tego stan dobry. 

400

[KOCHANOWSKI Jan] 16 Jan Kochanowski. Cum 
Gratia & Priuilegio S.R.M. Za dozwoleniem Ich M. Pa-
nów Kochanowskich. Kraków 1639. Drukarnia Andrzeja 
Piotrkowczyka, 4°, s. [8], 215 (recte: 315), opr. współcze-
sna: pł.

Poz. 1: E. XIX, 364 (drugi wariant, kustosz A stoi pod 
o). Edycja dzieł polskich Jana Kochanowskiego (1530-
1584), identyczna z tą z roku 1617 i 1629, dedykowa-
na Janowi Myszkowskiemu, kasztelanowi żarnowskiemu. 
M.in. „Odprawa posłów greckich”, „Satyr”, „Monoma-
chia”, „Treny”, „Pieśni”. Do s. 287 tekst zgadza się z wy-
daniem pierwszym; dalej zamieszczone po raz pierwszy: 
„Wtargnięcie do Moskwy” oraz „Rotuły Mikołaja Kocha-
nowskiego”. Wpis piórem: „Conv. Fracto: PP. Trinitatio-
rum”. Brak dwóch kart przedmowy, ślad bladego zacieku 
po zalaniu, działalności owadów oraz niewielkich ubyt-
ków na dwóch pierwszych kartach (bez straty tekstu), 
stan dobry. 

2 400
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KRÜNITZ Johann Georg17  – Oekonomisch=tech-
nologische Encyklopädie oder allgemeines System der 
Stats=Stadt=Haus=und Land=Wirthschaft, und der 
Kunst=Geschichte in alphabetischer Ordnung. Acht und 
dreytzigster Theil (t. 38), von Kinn bis Kirch. Nebst 15 
Kupfertafeln … Berlin 1786. Joachim Pauli, 8º, s. [2], 807, 
[5], winietka na k. tyt. w miedziorycie, 1 tabela rozkł., 
tabl. ryc. 12 [winno być 15, miedzioryty wielofi gurowe], 
opr. wtórna: karton. oklejany pap., brzegi k. barwione 

Tom 38, głównie poświęcony architekturze sakralnej 
i budowie kościołów. Brak rycin: 10, 13, 14; poza tym 
stan dobry.

500

KRÜNITZ Johann Georg – 18 Oekonomisch – tech-
nologische Encyklopädie oder allgemeines System der 
Stats=Stadt=Haus=und Land=Wirthschaft, und der 
Kunst=Geschichte in alphabetischer Ordnung. Fünf und 
sechzigster Theil (t. 65): von Lar bis Lauer. Nebst 23 Kup-
fertafeln auf 5 3/8 Bogen; und 1 Bog. Tabelle … Berlin 
1794. Rathes Pauli, 8º, s. [2], 834, [4], winietka na k. tyt. 
w miedziorycie, 1 tabela rozkł., tabl. ryc. 18 [winno być: 
23; miedzioryty wielofi gurowe], opr. wtórna: karton. 
oklejany pap., brzegi k. barwione.     

Tom 65, głównie poświęcony strojom zakonnym, bu-
dowie i działaniu latarni magicznej – przodkowi rzutni-

ków, wówczas również używanym przez oszustów rzeko-
mo do „wywoływania” duchów. Miedzioryty dotyczące 
latarni magicznej pozwalają na prześledzenie nie tylko 
techniki wykonania samego urządzenia, ale wykonania 
również ówczesnych „przeźroczy” – czyli ważny przyczy-
nek do historii fotografi i. Ostatnia część poświęcona jest 
żydowskiemu świętu Sukkot, czyli radosnemu Świętu Na-
miotów. Brak rycin: 1, 2, 7, 22, 23; poza tym stan dobry.

500

[KWINTYLIAN – KALPURNIUSZ] 19 M. Fabii 
Quinctiliani, ut ferunt, Declamationes XIX majors, et 
quae ex CCCLXXXVIII. supersunt CXLV minors. ET 
CALPURNII FLACCI Declamationes, cum notis do-
ctorum virorum; curante Petro Burmanno. Lugduni Ba-
tavorum (Lejda) MDDCXX (sic! 1720), 4º, s. [4], 838, 
[132 – indeksy], opr. z epoki skóra, grzbiet sześciopolowy 
z szyldzikiem i śladami złoceń, pięć więzów wypukłych, 
brzegi k. barwione. 

Jedynie tom 2 (z 2). Marek Fabiusz Kwintylian (Mar-
cus Fabius Quintilianus ), żył od około 35 do 95 roku. 
Sławny pedagog w dziedzinie teorii wymowy. Pierwszy 
płatny z kasy państwowej nauczyciel retoryki. Za We-
spazjana kierował katedrą retoryki łacińskiej w Rzymie. 
Jego najważniejsze dzieło w 12 księgach O kształceniu 
mówcy (łac. Institutionis oratoriae libri XII) zawiera nie 
tylko teorię wymowy, ale i uwagi o wychowaniu oraz ideał 
nauczyciela (pełny system szkolny cesarstwa rzymskiego, 
od kształcenia elementarnego, poprzez szkoły gramatycz-
ne, do szkół retorycznych). Jego dzieło znano we wcze-
snym średniowieczu w czasach karolińskich. Wiele jego 
spostrzeżeń pedagogicznych i dydaktycznych zachowało 
wartość do czasów nowożytnych (XVIII w.). 

Skóra spękana przy grzbiecie, wzmocniona, drobne za-
żółcenia papieru. Stan wewnętrzny dobry. 

900

– Voyage pittoresque de la France –

[LE BARBIER Jean Jacques François L’AÎNÉ; 20 
NÉE François Denis] Description générale et particulière 
de la France, ouvrage enrichi d’estampes d’après les des-
sins des plus célèbres artistes. Dédié au Roi. Paris (Paryż) 
1781-1796. De l’imprimerie de Ph. – D. Pierres, impri-
meur ordinaire du Roi. Potem równolegle wydawano: Voy-
age pittoresque de la France, ouvrage national dédié au 
Roi, w formie poszytów tekstów objaśniających z miedzio-
rytami, stanowiących ilustrację opisu Francji zawartych 
w tomach in-folio. Całość pracy składała się 8 woluminów 
tekstu i plansz z objaśnieniami in folio, które wychodziły 
drukiem w latach 1781-1796. Wydawane przez towarzy-
stwo literatów i naukowców, w którego skład wchodzili 
m.in. de La Borde, Beguillet, Guettard. Ze względu na 
zamęt w czasie rewolucji francuskiej wiele egzemplarzy 
uległo zniszczeniu i trudno dziś o skompletowanie cało-
ści tej monumentalnej edycji, wyróżniającej się artyzmem 
i fi nezją sztychowanych plansz. 

19
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Z wyżej wymienionej edycji oferujemy:
Jako wolumin I:
1. Description générale et particulière de la France, 

ouvrage enrichi d’estampes d’après les dessins des plus 
célèbres artistes. Dédié au Roi. Département du Rhône. 
Gouvernement de Bourgogne. Paris (Paryż) 1781. De 
l’imprimerie de Ph. –D. Pierres, imprimeur ordinaire du 
Roi, folio, s. [6], XX, 216;

2. Description générale et particulière de la France. 
Département du Rhône. Gouvernement de Bourgogne; 
Seconde partie. Paris (Paryż) 1784. De l’imprimerie de 
Ph. –D. Pierres, imprimeur ordinaire du Roi, folio, s. [4], 
217-535;

3. Description générale et particulière de la France. 
Département du Rhône. Gouvernement de Dauphiné. Se-
conde partie. Paris (Paryż) 1784. De l’imprimerie de Ph. 
–D. Pierres, imprimeur ordinaire du Roi, folio, s. [4], 235, 
kartusz królewski na k. tyt. i dwie winietki w miedziory-
cie, (sygn. J. Moreau), opr. współczesna: skóra ze ślepymi 
tłocz., grzbiet pięciopolowy, cztery zwięzy wypukłe.

Poz. 1 i 2 stanowią dwie części (z trzech) opisu Bur-
gundii. W pierwszym tomie zawarta jest geografi a histo-
ryczna i dzieje tej prowincji, część druga dotyczy opisu 
przyrodniczego tego regionu w jego części nieożywionej, 
czyli jest to opis głównie geologii i mineralogii oraz szaty 
roślinnej, według ustaleń Linneusza.

Poz. 3. Jest to część druga (z częścią trzecią i czwartą) 
opisu Delfi natu. W części trzeciej znajduje się opis mi-
neralogii i geologii oraz szaty roślinnej tego regionu, a w 
czwartej opis i podział władz administracyjnych w rozwo-
ju dziejowym. Współoprawne.

20
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Jako wolumin II:
4. Voyage pittoresque de la France, ouvrage national dédié au Roi. Province du Dauphiné. Paris (Paryż) 1784.Chez 

Lamy Libraire, folio, frontispis w miedziorycie, s. [60], tabl. ryc. 88 (miedzioryty, w tym jeden rozkł., niektóre plansze 
z wieloma rycinami, najczęściej jednak po dwie), opr. współczesna: skóra ze ślepymi tłocz. w lustrach okładzin, grzbiet 
sześciopolowy, 5 zwięzów wypukłych. 

Poz. zawiera tablice i teksty objaśniające do poszytów: 11-13, 18, 24, 4, 6, 9, 10, 17, 23, 1, 22, czyli zawiera opisy i ilu-
stracje dla prowincji Delfi natu, Ile de France, Departamentu Sekwany, w tym Paryża i Wersalu. Tom kończy się tablicami 
z reprodukcjami w miedziorycie arcydzieł malarskich z Galerii Pałacu Tuluzy w Paryżu, wykonanymi przez Cochina.

Jako wolumin III:
5. Voyage pittoresque de la France, avec la description de toutes ses provinces, ouvrage national dédié au Roi et orné 

d’un grand nombre de gravures, exécutées avec le plus grand soin, d’après les dessins des meilleurs Artistes. Par une 
Société de gens de lettres. Province du Roussillon. Paris (Paryż) 1787. De l’imprimerie de Monsieur, folio, s. [2], 104, 
1 tabela rozkł., tabl. ryc. 18 (miedzioryty w tym jeden rozkł., niektóre plansze z wieloma rycinami, najczęściej jednak 
po dwie);

6. j.w., Description du Comté de Foix. Paris (Paryż) 1788. De l’imprimerie de Monsieur. Chez Lamy Libraire, folio, 
s. [2], 55, [3], tabl. ryc. 5 (miedzioryty w tym mapa rozkł., niektóre plansze z wieloma rycinami);

7. j.w., Estampes, tome troisième. Description générale et particulière de la France. Département de la Seine. Gou-
vernement de Paris. Paris (Paryż) 1786. De l’imprimerie de Monsieur. Chez Lamy Libraire, folio, s. [2], 64, [2], [42], 
tabl. ryc. 45 (miedzioryty, w tym niektóre plansze z wieloma rycinami); opr. współczesna: skóra ze ślepymi tłocz. w lu-
strach okładzin, grzbiet pięciopolowy, 4 zwięzy wypukłe.

8. Po historii starożytnej Paryża oprawiono kolejne poszyty z rycinami: poszyt 27 – zabytki i pomniki Paryża; po-
szyt 29 – Szampania; poszyt 33 – Normandia, tylko tekst, brak ryciny; poszyt 28 – Lyon i okolice (z tablicami); poszyt 
30 i 31 z tablicami – Franche-Comté; poszyt 32 – Burgundia (tekst z tablicami); poszyt 26 – Korsyka (tekst i tablice). 

Monumentalne dzieło zawierające 158 tablic z około 200 miedziorytami przedstawiającymi najpiękniejsze kra-
jobrazy i zabytki Francji. 

Drobne naddarcia rogów plansz spowodowane zbyt silnym przykręceniem śruby prasy w czasie odbijania płyty na 
papierze. W tomie poświęconym hrabstwu Foix, ślady silnego zawilgocenia dolnego prawego narożnika. Stan więcej niż 
dobry. Rzadki zestaw rycin z monumentalnej edycji przedrewolucyjnej Francji.

26 000

27

www.portolan.pl


28

20

www.portolan.pl


– Historia Prus –

LENGNICH Gottfried21  – Geschichte der preus-
sischen Lande, königlich – polnischen Antheils seit dem 
Jahr 1526 biss auf den Todt Königes Sigismundi I. Al-
les aus geschriebenen Nachrichten zusammen getragen 
und mit gehörigen Urkunden versehen von … Dantzig 
[Gdańsk 1722]. T. 1. Druk: F. Edl. Rahte, Johann Daniel 
Stollen, folio, s. [16], 54, 316; 290 [Documenta], [12 – 
register], opr. z epoki: perg., brzegi k. barwione; oraz: 

LENGNICH Gottfried – Geschichte der preussi-
schen Lande, königlich – polnischen Antheils unter der 
Regierung Sigismundi Augusti. Alles aus geschriebenen 
Nachrichten zusammen getragen und mit gehörigen 
Urkunden versehen von … Dantzig (Gdańsk) 1723. T. 2. 
Druk: F. Edl. Rahte, Johann Daniel Stollen, folio, s. [12], 
24, 419; 208 [Documenta], [24 – register], opr. z epoki: 
perg., brzegi k. barwione.

Poz. 1 – E. XXI, 168-169. Estreicher zdaje się nie miał 
informacji z pierwszej ręki, gdyż pominął obecność w tym 
tomie liczącego s. 316 bloku tekstu przed częścią Docu-
menta. Bogumir Gottfried Lengnich (1689-1774), gdań-
ski historyk, prawnik i syndyk miejski opisał dzieje Ziem 
Pruskich, zwanych Prusami Królewskimi od 1526 r. do 
śmierci króla Zygmunta I. Całość obejmowała 9 tomów, 
które ukazywały się w latach 1722-1755. Oferowany 
tom otwiera rozprawa poświęcona funkcjonowaniu rządu 
pruskiego pod panowaniem polskim według praw funda-
mentalnych, która w tymże roku wyszła również w Gdań-
sku po łacinie. Lengnich w latach 1718-1719 wydawał 
w Gdańsku pierwsze na ziemiach polskich czasopismo hi-
storyczne „Polnische Bibliothek”, w którym zamieszczał 
głównie własne rozprawy naukowe. Był współzałożycie-
lem (1720) gdańskiego towarzystwa naukowego Societas 
Litteraria…, najstarszego towarzystwa naukowego na zie-
miach polskich. W 1721 roku Rada Gdańska zleciła mu 
opracowanie dalszego ciągu dzieła Caspra Schütza Histo-
ria Rerum Prussicarum, udostępniając zarazem archiwa 
Gdańska i wyznaczając stałą pensję. Opracował on okres 
1526-1733 i wydał je w 9 tomach pod tytułem Geschich-
te der Preussischen Lande … W 1729 objął stanowisko 
profesora retoryki i poezji w Gimnazjum Akademickim, 
a w 1749 katedrę prawa i historii. W czasie oblężenia 
Gdańska w 1733 r. poznał Stanisława Poniatowskiego, 
który zaangażował go jako nauczyciela dla swoich synów 
– w tym przyszłego króla Stanisława Augusta. Dla swo-
ich uczniów opracował podręcznik historii Polski, który 
wydał w 1740 r. pod tyt. Historia Polona a Lecho ad Au-
gusti II mortem. Duże uznanie przyniosły mu rozprawy 
prawnicze, zwłaszcza pionierska, pisana z inspiracji bpa 
A.S. Załuskiego „Ius publicum Regni Poloniae” („Prawo 
publiczne Królestwa Polskiego”, wyd. w 1742 r. ). Na-
pisał także „Ius publicum civitatis Gedanensis” („Prawo 
publiczne Gdańska”). Opracował również rękopisy Galla 
Anonima „Kronika polska”, a także Kroniki Wincentego 
Kadłubka. Inicjały i fi naliki w drzeworycie. Ślady po usu-
niętych dawnych znakach własnościowych.

K. 3/4 w części Documenta uszkodzona z niewielką 
stratą tekstu ostatniej linii. Zażółcenia pap. Stan więcej 
niż dobry.

Poz. 2 – E. XXI, 168-169. T. 2. Tom otwiera rozpra-
wa poświęcona informacji o dekrecie królewskim z 1569 
wydanym w Trybunale w Lublinie, a dotyczącym ziem 
pruskich. Inicjały i fi naliki w drzeworycie. Ślady po usu-
niętych dawnych znakach własnościowych, na k. tyt. uby-
tek. Ostatnia pusta wyklejka w 1/3 ucięta. Zażółcenia pap. 
Stan więcej niż dobry.

9 000  
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MIRYS Silvestre David22  – Figures de l’Histoire de 
la République Romaine accompagnées d’un précis histori-
que. Ouvrage exécuté par ordre du gouvernement pour se-
rvir à l’instruction publique, d’après les dessins de Mirys. 
Première partie imprimée sur papier vélin. Paris (Paryż) 
An VIII [1800], Chez le Citoyen Mirys, 4°, s. 11, [1], 
tabl. ryc. 180 (miedzioryty) + 24 tablic (miedziory-
ty), opr. z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. i wy-
klejki marmoryzowane.

Edycja luksusowa na welinie wspaniałego albumu za-
mówionego w czasach Rządu Konsulatu, a zawierającego 
180 tablic (ilustracja ze sztychowanym komentarzem au-
torstwa Fourcade’a i Dumouchela), z dodatkowymi 24 ta-
blicami, poświeconymi Cesarstwu Rzymskiemu u progów 
jego dziejów. Całość była rysowana przez Sylwestra Dawi-
da Mirysa (1750-1810) ilustratora i miniaturzystę. Tabli-
ce rysunkowe były później sztychowane wraz z tekstem 
przez zespół miedziorytników: Auvraya, Baquoya, Dam-
bruna, Girauda, Lingéeja, de Launaya, Leveau, de Longu-
eila, Patasa, Petita, Pierrona, Simoneta, Trièrea i innych. 
Niezwykłym walorem oferowanej pozycji jest seria do-
datkowych 24 miedziorytów (z 38 w ogóle wykonanych), 
które wysztychowano na podstawie rysunków Mirysa do 
nigdy nieukończonej 2-giej części pracy poświęconej Ce-
sarstwu Rzymskiemu (Histoire des Empereurs), wydawa-
nej w tej samej konwencji co Dzieje Republiki Rzymskiej. 
W oferowanym tomie Dzieje Cesarstwa Rzymskiego do-

prowadzone są do gwałtownej śmierci cesarza Tyberiusza 
w jego pałacu na Capri. 

Autor strony malarskiej i wydawca dzieła Sylwester 
Dawid Mirys (1742-1810), syn malarza polskiego (po-
chodzenia szkockiego) Augustyna Mirysa (1700-1790) 
i Apolonii Holsztyńskiej, jako artysta osiadły w Paryżu 
i uczeń wybitnego malarza scen historycznych Josepha 
Marie Viena (1716-1809), został wychowawcą dzieci 
z rodu Orleańskiego. Dzieląc niewątpliwie ze swymi mo-
codawcami przynależność do wolnomularstwa, był ulu-
bieńcem rodziny Orleańskiej, dopuszczanym do wielu, 
najbardziej intymnych tajemnic, a swym mocodawcom 
wyświadczał także usługi wymagające bezwzględnej dys-
krecji. W latach 1784 i 1785 Mirys mianowany został 
pełnomocnikiem ks. de Chartres (przyszłego Egalité) i se-
kretarzem osobistym jego dziesięcioletniego syna, ks. de 
Montpensier, który pod okiem M. wyrobił się na uzdol-
nionego malarza amatora, a okazał się także pierwszym 
francuskim litografem.

Przez Francuzów Mirys uważany był za Polaka i ze swą 
ojczyzną pozostawał w kontakcie. W 1784 Izabela Bra-
nicka przekazywała mu znaczne kwoty do Paryża, pewnie 
za dostarczane do Białegostoku ryciny. 4 VI 1788 r. Stani-
sław August obdarzył Mirysa tytułem barona, co zostało 
wpisane do Metryki Litewskiej (a sam Mirys przez parę lat 
kładł szlacheckie de przed nazwiskiem), rzekomo w celu 
skłonienia go do zadedykowania królowi przygotowywa-
nego właśnie wydawnictwa. Była to, tu oferowana, histo-
ria starożytna w obrazach sztychowanych, opatrzonych 
historycznymi objaśnieniami, nad którą Mirys pracował 
od 1781 r. (7 rysunków z tego zespołu datowanych na 
lata 1781 i 1784 znajduje się w zbiorach Fundacji im. Cie-
chanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie). Przy 
tej pracy Mirys zatrudnił 27 sztycharzy. Prace przerwała 
rewolucja. To doskonałe grafi cznie wydawnictwo, sztycho-
wane według układu i rysunku Mirysa, ukazało się w po-
staci tomu I jako Figures pour l’histoire de la Republique 
romaine dopiero w 1799 r. i obejmowało 180 rycin in fo-
lio. M. wykonał jeszcze co najmniej 46 rysunków do t. 
II, który miał obejmować dzieje Cesarstwa Rzymskiego. 
Egzemplarze przysyłał Mirys do Polski, m.in. Ignacemu 
Krasickiemu, czy – zachowany – Stanisławowi Augustowi. 
Mirys był także wydawcą tego głównego w swym dorobku 
dzieła.

Mirys reprezentuje w swych ilustracjach bardzo do-
bry poziom francuskiego rysunku przekazywanego przez 
wybitnych grafi ków. Nie ma trudności ani z kompozycją, 
ani ze skomplikowanymi układami postaci. Hołduje ba-
rokowo-klasycyzującym koncepcjom sceny fi guralnej. 
W pracach ostatnich widać wpływ Davida, a także pierw-
sze próby romantycznych ujęć, z nastrojem wydobytym 
światłem. Gdyby Mirys działał wówczas w Polsce, byłby 
w swym zakresie bezkonkurencyjny. Drobne otarcia kra-
wędzi grzbietu. Stan tablic bardzo dobry. Nieznaczne 
przecięcia pap. wzdłuż niektórych odcisków płyty.
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– Historia Polski –

NEUGEBAUER Salomon23  – Historia rerum polonicarum concinnata et ad Sigismundum tertium Poloniae, 
Sueciaeque regem usque deducta. Libris decem. Hanoviae 1618. Sumptibus Danielis et Davidis Aubriorum, nec non 
Clementis Schleichii, 4o, s. [48], 756, [72], tabl. ryc. 1 (miedzioryt tekstowy), sygnet drukarski na k. tyt., inicjały 
w drzeworycie, opr. z epoki: perg., brzegi k. barwione.

E. XXIII, 88. Dzieło dedykowane Janowi i Andrzejowi Firlejom. Historia Polski w dziesięciu księgach doprowadzona 
do śmierci króla Stefana Batorego. Do roku 1506 oparte głównie na „Kronice” Marcina Kromera. Materiał do dalszych 
dziejów autor czerpie z kronik Bernarda Wapowskiego, Marcina Bielskiego, Stanisława Orzechowskiego i Reinholda 
Heidensteina. Dzieło wzbogacają szeroko rozbudowane indeksy. Oprawa z epoki, chociaż wtórnie użyta do oprawy 
oferowanego dzieła (grzbiet opr. szerszy o ok. 1,5 cm od bloku dzieła). Miedzioryt na odwrociu k. tyt. z wizerunkiem 
herbu „Lewart” Firlejów. Stan dobry. Rzadkie. 
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– Herbarz rodów szlacheckich –

NIESIECKI Kasper – 24 Korona Polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xię-
stwa Litewskiego kleynotami, najwyższemi honorami, heroicznym męstwem, y odwagą, wytworną nauką, a naypierwey 
cnotą, pobożnością y świątobliwością ozdobiona… T. 3 (z 4). Lwów 1740. Drukarnia Collegium Lwowskiego Societatis 
Jesu, folio, s. [8], 937, kilkaset drzeworytów w tekście (z wizerunkami herbów), opr. późniejsza: skóra na desce z nakle-
jonymi na okładziny pozostałościami oryginalnej oprawy skórzanej.

E. XXIII, 128-129. Całość obejmowała cztery tomy, które ukazały się w latach 1728-1743. „Można się dziwić jak jeden człowiek 
mógł podołać tak olbrzymiej pracy. Dzieło to nie traci na porównaniu ze współczesną światową literaturą genealogiczną, a w Polsce 
w okresie upadku piśmiennictwa i nauki, było czymś zgoła wyjątkowym [...] Herbarz źle przyjęty przez niektórych współczesnych, 
potem stał się na przeszło półtora wieku jednym z głównych źródeł informacji nie tylko dla genealogów, ale i dla historyków” (PSB, 
t. XXIII, 49-50). Ukazanie się „Korony Polskiej” wywołało oburzenie wielu osób, które poczuły się pominięte lub niedostatecznie 
opisane. Skargi dotarły nawet do Rzymu, co opóźniło pojawienie się kolejnych tomów, które również spotkały się z krytyką. Pracę 
nad piątym tomem przerwała śmierć. Jedno z podstawowych źródeł wiedzy heraldycznej w Polsce. Pomimo licznych pominięć 
i błędów – stanowi po dziś dzień bardzo istotną pomoc dla badań genealogicznych i biografi cznych. W wieku XVIII i XIX ukazało 
się wiele przeróbek tego herbarza. Jan Nepomucen Bobrowicz dopełnił „Koronę Polską” uzupełnieniami z Duńczewskiego, Wielądka, 
Piotra Małachowskiego, Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego oraz notatkami Józefa Andrzeja Załuskiego, Ignacego Krasickiego, Ada-
ma Naruszewicza, Joachima Lelewela, a także własnymi i wydał w Lipsku w latach 1839-1845 w dziesięciu tomach dzieło „Herbarz 
Polski Kaspra Niesieckiego” (patrz poz. 109). Egzemplarz po fachowej konserwacji. Błędy w paginacji, ciągłość tekstu zachowana, 
marginalia i podkreślenia w tekście piórem. Stan dobry. 
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[PETRYCY Jan Innocenty] 25 Comitia Sapientum. 
Scriptore Joanne Innocentio Petricio, Medico & Histo-
riographo in Academia Cracouiensi. Pars Prima. Kraków 
1628. Ex Offi cina Typographica Francisci Caesarij, 4°, 
s. [10], 143, [1], opr. współczesna: 

E. XXIV, 208. Więcej nie wyszło. Zbiór anegdot i wia-
domości, czerpanych głównie z pisarzy starożytnych. Na 
odwrocie karty tytułowej pod herbem Zbaraskiego czte-
rowiersz Jacoba Vitelliusa. Na kolejnej karcie przypis do 
Jerzego Zbaraskiego, kasztelana krakowskiego. M.in. opis 
mędrców z różnych krajów, charakterystyka polskich 
uczonych i nędzy w jakiej się znajdują, o niesprowadzaniu 
książek do Polski, o kobietach i zarzutach im czynionych, 
o odkryciu Ameryki oraz o pojawieniu się w Polsce sy-
fi lisu. Jan Innocenty Petrycy (1592-1641), lekarz, histo-
riograf, profesor Akademii Krakowskiej. Stary wpis pió-
rem na karcie tytułowej: „M. Val. H. Sadzyński…”. Ślad 
zalania, działalności owadów i niewielkiego uszkodzenia 
ostatniej karty. 

1 200

[PLINIUS Secundus Caius] C[aii] 26 Plinii Secun-
di historiae mundi … Cum indicate hac postrema manu… 
T. 3-4 (z 4; 2 wol.). Lugduni (Lyon) 1560. Apud haeredes 
Jacobi Iunta, 8°, s. 412, [130]; 466, [162], opr. z epoki: 
skóra ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. prószone. 

Sławna „Historia naturalna” Pliniusza starsze-
go (23-79 r. n.e.), historyka i pisarza rzymskiego, który 
zginął w czasie wybuchu Wezuwiusza w 79 r. n.e., gdy 
jako dowódca rzymskich okrętów spieszył z pomocą za-
grożonej ludności Pompejów i Herkulanum. Dzieło o cha-
rakterze encyklopedycznym, składające się z 37 ksiąg. 
Zawiera interesujący opis świata – stanowiący w wielu 
dziedzinach główne źródło wiedzy, aż do czasów odrodze-
nia. Zamieszczono wiele wiadomości z zakresu botaniki, 
zoologii, geografi i, fi zjologii, mineralogii, astronomii, rol-
nictwa, lecznictwa i sztuki. Nieznaczne ubytki grzbietu, 
otarcia oprawy, ślady bladego zacieku na pierwszych kar-
tach tomu trzeciego i w czwartym tomie w indeksie. Stan 
dobry.
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VOLUMINA LEGUM. 27 Prawa konstytucye y przy-
wileie; Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litew-
skiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych 
Seymiech Koronnych. Od Seymu Wiślickiego Roku Pań-
skiego 1347. Aż do ostatniego Seymu uchwalone. T. 1-8. 
Warszawa 1732-1782. W Collegium Warszawskim Scho-
larum Piarum sumptem publicznym przedrukowane, 
folio, k. [1], s. 46, 589, [3]; k. [1], s. 595-1704, k. [2]; 
k. [1], 992, k. [1]; k. [1], s. 1068, k. [1]; k. [1], s. 86, [14], 
87-989, [1]; k. [3], s. 860 (właściwie 680), k. [1]; k. [3], 
s. 870, k. [1]; k. [1], s. 983, [3], winiety w drzeworycie, 
opr. skóra (t. 1-2 współczesna; t. 3-8 z epoki), większość 
tomów z tłocz. i złoc. na grzbiecie.-

Pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawie-
rający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konsty-
tucji sejmowych od roku 1347 do 1793. Ważne źródło, jak 
również istotne dzieło dla ówczesnej praktyki prawniczej. 
Powstało z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrze-
ja Załuskiego. Pierwsze sześć tomów, zawierających prawa 
uchwalone do 1736, opracował i wydał w latach 1732-
1739 pijar Stanisław Konarski. Pierwszy tom ukazał się 
tuż przed sejmem w Warszawie 18 września 1732. Tom 
VII i VIII wydali w 1782 pijarzy (obejmują lata do 1780). 
Dla porządku warto wspomnieć, że tom IX ukazał się 
w 1889 r. w Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. 
Umieszczono w nim konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786 
oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego 1788-1792. 
Z kolei tom X zawierający konstytucje sejmu grodzień-
skiego (1793), wydał J. Kaczmarczyk w Poznaniu w 1952 
r. Osiem tomów w niejednolitej skórzanej oprawie koloru 
brązowego. T. 1-2 – oprawa współczesna: z tłoczeniami na 
okładzinach i grzbiecie oraz złoceniami na grzbiecie, brze-
gi kart barwione. Pozostałe tomy w niejednolitej oprawie 
z epoki, większość z tłoczeniami na grzbiecie. T. 8 – około 
2 cm wyższy od pozostałych. W t. 1 – brak ostatniej stro-
ny nieliczbowanej, dorobiona karta tytułowa oraz naroż-
niki dwóch pierwszych i kilku ostatnich kart, ślady zala-
nia; t. 2 – brak s. 591-594, karta tyt. po konserwacji; t. 4 
– ślady zalania. Otarcia i niewielkie ubytki oprawy, spora-
dyczne ślady zażółceń, zbrązowień, działalności owadów, 
ogólnie stan dobry. Bardzo rzadkie wydanie kompletu 
XVIII w. 
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WOGEN Daniel, MASCHENS Andreas Got-28 
tlieb – Die gottesdienstlichen Alterthümer der Obotriten 
aus dem Tempel zu Rhetra, am Tollenzer – See. Nach den 
Originalien auf das genaueste gemahlet, und in Kupfer-
stichen nebst Hrn … Erlauterung derselben herausgege-
ben von… Berlin 1771. Druk Carl Friedrich Rellstab, 4º, 
s. 42], 151, [1], tabl. ryc. 53 (miedzioryty rozkł. nakle-
jone na podkładkach), opr. kart. oklejany pap., brzegi k. 
barwione.

Nieaktualne znaki własnościowe. Erudycyjne dzie-
ło starożytnicze dedykowane ówcześnie panującej królo-
wej Wielkiej Brytanii, którą była Charlotta z Mecklen-
burg-Strelitz, małżonka króla Wielkiej Brytanii Jerzego 
III Hanowerskiego (1738-1820), trzeciego króla Wielkiej 

Brytanii i króla Irlandii. Praca dotyczy posążków bóstw, 
które rzekomo miały pochodzić z najsłynniejszej świątyni 
Słowian połabskich w Radogoszczy. Ważny zbiór źró-
deł do dziejów Słowian Połabskich, rozproszonych po 
różnych kronikach i tutaj pieczołowicie zebranych. Na-
tomiast cały opublikowany tu zbiór „zabytków”, staran-
nie odrysowany i wyryty na tablicach w miedziorycie, to 
całkowicie bezwartościowy dla archeologii Słowian zbiór 
XVIII-wiecznych falsyfi katów. W celu ich uwiarygodnienia 
idole zostały jeszcze przez fałszerzy pokryte odpowiednio 
spreparowanymi inskrypcjami runicznymi. Fałszerze „po-
tknęli się” jednak publikując wśród znalezisk „medaliki” 
z wizerunkiem pary mężczyzny i kobiety w strojach ów-
czesnych, ale z dorobionymi napisami runicznymi (por. 
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tabl.), co może wówczas nie było zauważalne, ale dziś 
trudno przypisać ten ewidentny falsyfi kat z okresu roko-
ka do okresu wczesnosłowiańskiego, a ponieważ cały ten 
zespół ma pochodzić niby z jednej świątyni, to te „me-
daliki” przekreślają wartość całego znaleziska. Ponadto 
nie posiadamy do dziś dnia żadnych słowiańskich doku-
mentów zapisanych runami, ani dotąd nikt z archeolo-
gów nie odkrył śladów kontyn prasłowiańskich, ani tym 
bardziej takiej ilości autentycznych wizerunków bożków 
słowiańskich (nawet w trakcie prac na Wolinie, czy Rugii), 
uratowanych przed zniszczeniem przez ostatnich kapła-
nów pogańskich! Znamy dotąd jedynie posąg Światowi-
da wyłowiony ze Zbrucza i mały jego drewniany posążek 
o charakterze fallicznym odkryty w trakcie wykopalisk na 
Wolinie. Chrystianizacja ziem polskich nie tylko unice-
stwiła starożytne miejsca kultu i wizerunki idoli na tere-
nach zamieszkałych przez Polaków, lecz i później zarówno 
germańskie jak i polskie krucjaty przeciwko Połabianom 
niemal doszczętnie zniszczyły nie tylko ich religię, ale kul-
turę materialną. 

Opisywana w oferowanej pracy Radogoszcz (Retra – 
współcześnie Alt Rehse – wieś w Niemczech k. Neubran-
denburga – Meklemburgia, nad jeziorem Tollensesee) była 
głównym ośrodkiem politycznym Redarów oraz centrum 
kultu Radogosta-Swarożyca. Już w 957 r. cesarz Otto I 
prowadził wyprawę przeciw Redarom a najdokładniejszy 
opis grodu i przede wszystkim świątyni, pochodzi z kroni-
ki Thietmara z 1002 r. : „Jest w kraju Rederów pewien gród 
o trójkątnym kształcie i trzech bramach doń wiodących, 
zwany Radogoszcz, który otacza zewsząd wielka puszcza, 
ręką tubylców nie tknięta i jak świętość czczona. Dwie 
bramy tego grodu stoją otworem dla wszystkich wchodzą-
cych, trzecia od strony wschodniej jest najmniejsza i wy-
chodzi na ścieżkę, która prowadzi do położonego obok 
i strasznie wyglądającego jeziora. W grodzie znajduje się 
tylko jedna świątynia, zbudowana misternie z drzewa 
i spoczywająca na fundamencie z rogów dzikich zwierząt. 
Jej ściany zewnętrzne zdobią różne wizerunki bogów i bo-
giń - jak można zauważyć, patrząc z bliska - w przedziwny 
rzeźbione sposób, wewnątrz zaś stoją bogowie zrobieni 
ludzką ręką w straszliwych hełmach i pancerzach, każ-
dy z wyrytym u spodu imieniem. Pierwszy spośród nich 
nazywa się Swarożyc i szczególnej doznaje czci u wszyst-
kich pogan. Znajdują się tam również sztandary, których 
nigdzie stąd nie zabierają, chyba że są potrzebne na wy-
prawę wojenną i wówczas niosą je piesi wojownicy. Do 
strzeżenia tego wszystkiego z należytą pieczołowitością 
ustanowili tubylcy osobnych kapłanów.”

W 1018 r. wybuchło I powstanie Obodrzyców pod wo-
dzą kapłanów z Retry, a w 1066 r. kolejny zryw plemion 
Związku Wieleckiego i złożenie w ofi erze Radogostowi 
głowy schwytanego biskupa meklemburskiego Johanne-
sa. W odwecie zimą z 1067 na 1068 r. biskup Burchard 
z Halberstadt prowadził wyprawę wojenną przeciw Wie-
letom, zdobył i spustoszył kraj Redarów (w tym Retrę), 
powracając do Saksonii na świętym – wieszczącym ruma-
ku Swarożyca. W 1125 r. dokonało się ostateczne zburze-
nie grodu przez wojska króla niemieckiego Lotara III Sa-
skiego. Oferowana tu księga jest niezwykle interesującym 
pomnikiem starań starożytników niemieckich w XVIII w. 
o przywrócenie zatartej nieodwracalnie karty z przeszło-
ści pogańskich Słowian, o których kultach można czytać 
w źródłach, ale po których wszelki autentyczny, material-
ny ślad został niemal doszczętnie wymazany. Nieaktual-
ne znaki własnościowe. Ślady po zalaniu i po owadach 
w całym bloku, liczne podkreślenia i marginalia, tablice 
poprzestawiane. Stan dobry. Bardzo rzadkie. 
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AMBERT Joachim29  – Esquisses historiques des dif-
férents corps qui composent l’Armée Française. Saumur 
1835 A. Degouy. 53 cm, s. [2], 7, [1]; 11, [1]; 35; [1]; 8; 
8; 8; 8; 8; 8; 8; 7, [1]; 8; 4; frontispis + tabl. ryc. 13 (li-
tografi e), opr. z epoki: psk z bogatymi złoc. na grzbiecie. 

Wydanie 1. Litografi e i winietki w drzeworycie autor-
stwa Ch. Aubry, profesora malarstwa w Królewskiej Szkole 
Kawalerii i Karla Loeillota. Autor dzieła Joachim Marie 
Jean Jacques Alexandre Jules Ambert (1804-1890), syn 
generała, barona i przewodniczącego Rady Kolonialnej 
Gwadelupy, był sam żołnierzem, służąc w Armii Fran-
cuskiej w latach 1824-1870. Początkowo stał się ofi ce-
rem Dragonów, a później dosłużył się stopnia generała 
kawalerii. Monumentalne dzieło poświęcone dziejom 
i umundurowaniu Armii Francuskiej, zwłaszcza w okre-
sie napoleońskim, liczne wizerunki oddziałów związanych 
z dziejami Armii Polskiej, takich jak piechota (z pięknym 
wizerunkiem „starego wiarusa” wśród dzieci – w części po-
święconej piechocie do 1814 r.), kirasjerzy, szaserzy, huza-
rzy. Wspaniały frontispis z wizerunkami panoplii i żołnie-
rzy omawianych formacji. Mocne zażółcenia niektórych 
plansz i kart, poza tym stan dobry. Bardzo rzadkie dzieło 
z czasów drugiej Restauracji.

3 500

ASKENAZY Szymon30  – Rękopisy Napoleona 
w Polsce 1793-1795. Warszawa 1929 Nakładem Polskie-
go Antykwarjatu Naukowego. 40 cm, s. 117, [1], k. tabl. 
faksym. 17, opr. wydawnicza: karton. oklejona papierem 
ze złoc. herbem cesarstwa na licu, teka wydawnicza ze 
złoc. literą „N” na licu. 

Pięknie wydany zbiór pism napoleońskich sporządzo-
ny na papierze czerpanym, wyłącznie dla niniejszego wy-
dawnictwa, ze znakiem wodnym „N”. Nakład 820 egz. 
numerowanych, z których do sprzedaży oddano 790. 
Egzemplarz nr 353. Tytuł, wstęp i poszczególne pisma 
równolegle w języku polskim i francuskim. Całość w tece 
wydawniczej sygnowanej naklejką „Robert Jahoda Zakład 
Introligatorski w Krakowie”. Szymon Askenazy (1866-
1935), polski historyk żydowskiego pochodzenia, zajmu-
jący się głównie stosunkami międzynarodowymi w XVIII 
i XIX wieku, twórca lwowskiej szkoły historycznej nazy-
wanej też „szkołą Askenazego”. Niewielkie uszkodzenia 
i przebarwienia teki, książka w stanie bardo dobrym. 
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BANDURSKI Władysław31  – Jadwiga. Święta 
Królowa na polskim tronie. Opowieść dziejowa w trzech 
tomach. Bytom 1910. Nakładem „Prawdy”, czcionkami 
„Katolika”. 28,5 cm, s. [8], 383, tabl. ilustr. 11 (kolor.), 
opr. wydawnicza: pł. z tłocz. złoc. na grzbiecie i licu.    

Wydanie 1. Pięknie wydana, zbeletryzowana bio-
grafi a Jadwigi, królowej Polski. Każda strona tekstu ujęta 
w bogato zdobioną ornamentalną ramkę. Zdobienia pro-
jektował Jan Bukowski. Ilustracje barwne wg obrazów 
Piotra Stachiewicza. Pieczątka: „Księgarnia Wydawnicza 
Polska w Poznaniu…”. Grzbiet po konserwacji, nieznacz-
ne otarcia i zabrudzenia oprawy, ubytek narożnika ostat-
niej karty (bez straty tekstu), stan dobry. 

160

BARTOSZEWICZ Kazimierz32  – Rzeczpospolita 
babińska. (Książki dla wszystkich; 427). Warszawa 1909 
Nakładem M. Arcta. 13 cm, s. 151, opr. wydawnicza: 
ppł.        

Egzemplarz z księgozbioru Józefa Zawadzkiego, 
znanego warszawskiego bibliofi la. Rozprawa o słyn-
nej Rzeczypospolitej babińskiej, opisanej po raz pierw-
szy w 1587 r. w dziele Annales Stanisława Sarnickiego 
(ok. 1532-1597). Założona została przez grono szlachty 
zajmującej się żartobliwą twórczością literacką. Działa-
ła od drugiej połowy XVI wieku w posiadłości rodziny 
Pszonków w Babinie (w okolicach Lublina). Babińczycy – 
powiada Sarnicki – wzorowali się na porządku i urządze-
niach Rzeczypospolitej. Wybierali spośród siebie: senat, 
biskupów, wojewodów, hetmanów, sekretarzy. Nominacje 
wydawano albo zaraz na miejscu podczas wesołej zabawy, 
albo wysyłano później na piśmie, opatrzywszy pieczęcią 
woskową. Stan dobry. 

180

BECKER Fr[iedrich] K[arl]33  – Historya powszech-
na, przekład z ostatniego wydania oryginału niemieckie-
go, opracowany i uzupełniony dodatkami z epoki dziejów 
najnowszych pod redakcyą Michała Wołowskiego. T. 1-12 
(6 wol.). Warszawa 1887-1888 Nakładem księgarni H. 
Olawskiego. 20 cm, s. 244, [4], 236, III, [3], XII; [2], IV, 
[2], 386, [4], 285, [1], XVI; 238, [2], 252, II, [2]; 269, 
[1], II, [2], VIII, 260, II; 266, II, [4], 244, [2]; 230,VI, 
262, VII, [1], II, opr. wtórna: ppł.  

Tłumaczenie z niemieckiego cenionej, napisanej w do-
brym stylu „Historii powszechnej”. Obejmuje okres od 
czasów najdawniejszych do 1848 r. Karl Friedrich Becker 
(1777-1806), niemiecki pisarz i historyk. Z księgozbioru 
Karola Ulicznego w Izbicy Kujawskiej (pieczątka). Grzbiet 
i kilka kart w t. 1-2 po konserwacji, miejscami zażółcenia 
i podkreślenia kredkami w tekście, ogólnie stan dobry.  

600

[BEZPARTYJNY Blok Współpracy z Rządem]34  
BE-Be-Bliczki. B.m. [1928] b.w. 

Karta pocztowa zawierająca ostrą polityczną wierszo-
waną satyrę na BBWR (do śpiewania na melodię „Bu-
bliczki”) wraz z karykaturą, na której m.in. grający na 
skrzypcach Walery Sławek. Zbrązowienia oraz uszkodze-
nia marginesu i narożnika.   

100

BORKOWSKI-DUNIN Jerzy [Sewer]35  – Alma-
nach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. Lwów-
Warszawa [1909] Nakł. Księgarni H. Altenberga, E. Wen-
de i Ska. 15 cm, s. VII, [1], 1127, k. tabl. portretów 4, opr. 
wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie i licu (herb Poraj). 

Dzieło heraldyka Jerzego Sewera hr. Dunin-Borkow-
skiego (1856-1908), ówczesnego specjalisty od rodów 
utytułowanych w Polsce. Tom wydany w układzie alma-
nachu gotajskiego obejmuje rody książęce, hrabiowskie 
i baronowskie. Zawiera 156 rodów o nazwiskach: Ale-
xandrowicz, Badeni, Baworowski, Błażowski, Bniński, 
Bobrowski, Borch, Borkowski, Borowski, Branicki, Breza, 
Bukowski, Cetner, Chłapowski, Chłędowski-Pfaffenhofen, 
Chodkiewicz, Chołoniewski, Czapski, Czarnecki, Czar-
toryski, Czechowicz-Lachowicki, Czetwertyński, Dąmb-
ski, Dębicki, Dębiński, Drohojowski, Drucki-Lubecki,
Dunin-Borkowski, Działyński, Dzieduszycki, Fredro, 
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Giedroić, Giżycki, Golejewski, Gołuchowski, Gostkowski, 
Grabowski-Goetzendorf, Grabowski, Grocholski, Grudziń-
ski, Gurowski, Hadziewicz, Heydel, Horoch, Husarzew-
ski, Iliński, Jabłonowski, Jezierski, Kalinowski, Karnicki, 
Kaszowski-Iliński, Komorowski, Konarski, Konopka, Ko-
rytowski, Kosiński, Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, 
Krasiński, Kręcki, Krukowiecki, Kuczkowski, Kwilecki, 
Lanckoroński, Larisch, Lasocki, Ledóchowski, Lewartow-
ski, Lewicki, Lubieniecki, Lubomirski, Łącki, Łączyński, 
Łoś, Łubieński, Małachowski, Massalski, Męciński, Mią-
czyński, Michałowski, Mielżyński, Mier, Mieroszew-
ski, Milewski, Mirski, Mniszech, Mniszek, Mostowski, 
Moszczeński, Mycielski, Ogiński, Orłowski, Osiecimski, 
Ostroróg, Ostrowski, Ożarowski, Piniński, Plater, Polety-
ło, Poniński, Potocki, Potulicki, Potworowski, Przychocki, 
Puszet Puget, Puzyna, Raczyński, Radolin Radoliński, Ra-
doszewski, Radziwiłł, Rayski, Rey, Romer, Ronikier, Roz-
wadowski, Russocki, Rzewuski, Rzyszczewski, Sanguszko, 
Sapieha, Siemieński, Sierakowski, Skarbek, Skarzyński, 
Skórzewski, Skrzyński, Sokolnicki, Stadnicki, Starzeń-
ski, Sułkowski, Sumiński, Szeliski, Szembek, Szeptycki, 
Szołdrski, Tarnowski, Tyszkiewicz, Uruski, Walewski, 
Węsierski, Wielhorski, Wielopolski, Wiśniewski, Wodzic-
ki, Wolański, Wołłowicz, Woroniecki, Zabielski, Zabiełło, 
Załuski, Zamoyski, Zborowski, Ziemięcki, Żeleński, Żół-
towski. Strony 897-938 podklejone grubszym papierem 
na marginesach (reperowane), miejscami niezbyt korzyst-
nie dla tekstu (dopisano brakujące marginalia ołówkiem). 
Brak narożników na stronach 269-272 (uzupełnienia do-
dane). Karta tyt., s. 241-268 i 939-944 uzupełnione. Egz. 
z podkreśleniami (kredką lub piórem) oraz licznymi zapi-
skami do genealogii poszczególnych rodów ołówkiem lub 
piórkiem (miejsca zamieszkania, daty zaślubin i zgonów, 
dzieci itp.), co czyni go cennym i wyjątkowym. 

600

BORKOWSKI Henryk36  – Zdradzeni i zaprzedani. 
Jak oszukano naród polski. Rewelacje w świetle faktów 
i dokumentów. (Seria Warszawska. Tom 2. Wydawca Jan 
Sandrezki). Warszawa 1940 „Wydawnictwo Nowoczesne”. 
20,5 cm, s. 69, [3], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Niemiecki druk propagandowy adresowany do spo-
łeczeństwa polskiego – będącego, jak się wyrażono, ofi a-
rą agitacji głoszonej przez polską prasę i radio. Towarzy-
szy temu ukazywanie negatywnych cech Polaków: brak 
zdrowego rozsądku, niezdrowa ambicja, posługiwanie się 
kłamstwem, sianie nienawiści, a wreszcie przesadna wiara 
w pomoc sojuszników i niedocenianie potęgi niemieckiej. 
Winą za ten stan rzeczy obarczono Anglię i Żydów mają-
cych decydujący wpływ na oblicze polityczne wielu gazet 
i rozgłośni radiowych. Egzemplarz Stanisława Marczaka 
Oborskiego (1921-1987) – poety, teatrologa, dziennika-
rza, tłumacza (ekslibris). Grzbiet po konserwacji, stan do-
bry. Rzadkie. 

200

BRATKOWSKI Jan –37  Album Grunwald: szkic hi-
storyczny. Tanie wydanie. Opracował Jasław z Bratkowa. 
Poznań  1910 Nakładem Polsko-Katolickiej Księgarni Na-
kładowej Zdzisława Rzepeckiego i Ski, czcionkami „Pra-
cy” Sp. z Ogr. P. 18 x 28 cm, s. 191, [1], tabl. ryc. 11 
(chromolitografi e, w tym 1 rozkł.), opr. wydawnicza: pł. 
ze złoc. i tłocz. i kolor. reprodukcją na licu. 

Bardzo bogato ilustrowany, patriotyczny album wy-
dany z okazji 500-rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grun-
waldem z pięknymi barwnymi reprodukcjami najcelniej-
szych obrazów związanych z tym wydarzeniem, w tym 
z rozkładaną barwną tablicą z Bitwą Grunwaldzką Jana 
Matejki. Album zawiera ponadto: Jan Styka, Tadeusz Sty-
ka, Sześć szkiców do obrazu kolistego (Panoramy) „Bitwa 
pod Grunwaldem”; Widoki z pola Bitwy Grunwaldzkiej, 
wykonane podług wskazówek dra. T. Rzepnikowskiego 
z Lubawy i przez tegoż opisane (tabl. 4). Tekst komplet-
ny. Brak dwóch tablic barwnych. Egz. wymaga jedynie fa-
chowej oprawy introligatorskiej z zachowaniem istniejącej 
substancji zabytkowej bloku książki.

190

BYSTROŃ Jan St[anisław] 38 – Dzieje obyczajów 
w dawnej Polsce wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa [1932-
1934] Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Michalskie-
go. 25,5 cm, s. [10], 469, [1], tabl. ilustr. 32; [10], 575, 
[1], tabl. ilustr. 32, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: pł. bogato złoc. na okładkach i grzbiecie, górne brzegi 
k. złoc.

Wydanie 1. Panorama dziejów staropolskich naszki-
cowana przez wybitnego etnologa i socjologa Jana Stani-
sława Bystronia (1892-1964). Interesujący obraz codzien-
nego życia w dawnej Polsce obejmujący m.in. zabawy 
i zajęcia codzienne, sądy i kary, mieszkania i stroje, gospo-
darstwo, stosunki z zagranicą, współmieszkańców obcego 
pochodzenia (Żydzi, Tatarzy), medycynę, a także życie 
towarzyskie, wojskowe, literackie i oświatę. Bogaty mate-
riał ilustracyjny (w tekście i na 66 tablicach), reprodukcje 
starych sztychów, rysunków, najważniejszych zabytków. 
Zamazany długopisem wpis własnościowy (na przedniej 
wyklejce), oprócz tego stan bardzo dobry. Ładna oprawa 
wydawnicza. 
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CHŁĘDOWSKI Kazimierz39  – Dwór w Ferrarze. 
Wydanie drugie. Lwów 1909 Nakład Księgarni H. Alten-
berga. 23 cm, s. XIII, [1], 544, [2], tabl. ilustr. 40, tabl. 
genealog. 1 (dwustronna), opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
licu i grzbiecie, górne brzegi k. złoc. 

Studium obyczajowo-historyczne o dworze d’Estów 
w Ferrarze z interesującymi odniesieniami polsko-włoski-
mi. Jak trafnie zauważono we wstępie: „… drzewo polskiej 
kultury korzeniami swymi sięgało do Włoch i stamtąd 
ssało swe pożywcze soki. Północno-włoskie dwory może 
więcej niż Rzym wpływały na nasze obyczaje i na nasz 
sposób myślenia…”. Grzbiet późniejszy fachowo dorobio-
ny (z naklejoną pozostałością oryginalnego), otarcia kra-
wędzi oprawy, stan dobry. 
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CHŁĘDOWSKI Kazimierz40  – Historie neapoli-
tańskie wiek XIV-XVIII z 34 ilustracyami. Kraków [1918] 
Nakładem Gebethnera i Wolffa. 25 cm, [4], 584, tabl. 
ilustr. 33, opr. współczesna: artystyczna Jerzego Filipowi-
cza, psk ze złoc. na grzbiecie. 

Wydanie 1. Bogato ilustrowany szkic historyczno-o-
byczajowy o ludziach i zdarzeniach związanych z Neapo-
lem. Sygnowana oprawa artystyczna Jerzego Filipowicza 
(1912-1983), warszawskiego introligatora. Przed 1939 r. 
do powstania warszawskiego posiadał zakład na ul. Ho-
żej. Po wojnie m.in. na ul. Asfaltowej, a od 1968/1969 do 
końca życia na Odolańskiej. Pieczątka na tylniej wyklejce: 
„Introligatorstwo artystyczne. Jerzy Filipowicz. Warsza-
wa, ul. Odolańska” – półskórek brązowy, grzbiet pięciopo-
lowy, z czterema okazałymi zwięzami wypukłymi, w jed-
nym polu złocona tytulatura, w pozostałych prostokątna 
ramka z ornamentami, górny brzeg kart barwiony. Brak 
ilustracji z okładki. Blady ślad po zalaniu na marginesach 
s. 237-244, oprócz tego stan bardzo dobry. Ładny egzem-
plarz. 

1 200

CHŁĘDOWSKI Kazimierz41  – Rzym. Ludzie Ba-
roku. Lwów 1931 Wydawnictwo Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. 25 cm, [4], 640, [2], tabl. ilustr. 43, opr. 
współczesna: artystyczna Jerzego Filipowicza, psk ze złoc. 
na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wydawniczej.       

Wielokrotnie wznawiana (wyd. 1, 1912), piękna lite-
racko gawęda o najważniejszych zabytkach i ludziach zwią-
zanych z Rzymem epoki baroku. Bogato ilustrowany szkic 
historyczno-obyczajowy z wieloma odniesieniami do pol-
skiej historii. M.in. opis wjazdu Ossolińskiego do Rzymu, 
pobytu w wiecznym mieście Jana Kazimierza. Niesygno-
wana oprawa artystyczna Jerzego Filipowicza – półskó-
rek brązowy, grzbiet pięciopolowy, z czterema okazałymi 
zwięzami wypukłymi, w jednym polu złocona tytulatura, 
w pozostałych prostokątna ramka z ornamentami, górny 
brzeg kart barwiony, wyklejki marmoryzowane. Okładka 
wg projektu Jana Bukowskiego (1873-1943), wybitne-
go malarza i grafi ka książkowego. Ekslibris: „Wł. Micha-
eli”. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

1 200

CHŁĘDOWSKI Kazimierz 42 – Rzym. Ludzie Od-
rodzenia. Lwów 1909 Nakład Księgarni H. Altenberga. 25 
cm, s. 615, [3], tabl. ilustr. 42, opr. wydawnicza: pł. z bar-
wieniami na licu i grzbiecie.  

Wydanie 1. Owoc wieloletnich badań muzealnych 
i archiwalnych we Włoszech, Kazimierza Chłędowskiego 
(1843-1920) – powieściopisarza, pamiętnikarza, satyryka, 
popularyzatora kultury włoskiej. Ukazano najważniejsze 
postaci i zdarzenia omawianej epoki, w tym zagadnienia 
religijne, polityczne, kulturalne, literackie i naukowe. Wie-
lobarwna oprawa wg projektu Jana Bukowskiego (1873-
1943). Zabrudzenia oprawy, podklejenia kilku kart, stan 
dobry. 

1 200

CHŁĘDOWSKI Kazimierz 43 – Rzym. Ludzie Od-
rodzenia. Wydanie drugie. Lwów 1933 Wydawnictwo Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich. 25 cm, s. [4], 575, 
[3], tabl. ilustr. 42, opr. współczesna: artystyczna Jerze-
go Filipowicza, psk ze złoc. na grzbiecie, zachowane okł. 
brosz. wydawniczej. 

Wielokrotnie wznawiany szkic historyczno-obycza-
jowy, ukazujący Rzym i najważniejsze postaci mający 
wpływ na jego rozwój. Niesygnowana oprawa artystycz-
na Jerzego Filipowicza – półskórek brązowy, grzbiet pię-
ciopolowy, z czterema okazałymi zwięzami wypukłymi, 
w jednym polu złocona tytulatura, w pozostałych prosto-
kątna ramka z ornamentami, górny brzeg kart barwiony, 
wyklejki marmoryzowane. Ekslibris i dedykacja Włady-
sława Michaeliego dla profesora Stefana Wesołowskiego 
(27 maja 1960). Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
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CHŁĘDOWSKI Kazimierz44  – Ostatni Walezy-
usze. Czasy odrodzenia we Francyi[!]. Warszawa-Lublin
-Łódź [1920] Nakładem Gebethnera i Wolffa. 24 cm, 
s. [4], 442, [2], tabl. ilustr. 29, opr. wydawnicza: ppł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg k. barwiony.   

Wydanie 1. Ostatni szkic historyczno-obyczajowy w do-
robku zafascynowanego sztuką Włoch Kazimierza Chłędow-
skiego (1843-1920). Oprawę projektował Jan Bukowski 
(1873-1943), malarz, grafi k, chętnie sięgający w zdobieniach 
do koloru i złoceń. Naklejka na przedniej wyklejce: „ Księ-
garnia. Skład Papieru i Nut /«Hermes» / właść. Adam Chu-
dzinski / Jnowrocław / ul. Królowej Jadwigi 11…”. Otarcia 
brzegów oprawy, spłowienie grzbietu, stan dobry. 

400

CHŁĘDOWSKI Kazimierz45  – Rokoko we Wło-
szech. Ludzie – Literatura – Sztuka. Wydanie wznowione. 
Lwów 1939 Wydawnictwo Zakładu Narodowego imie-
nia Ossolińskich. 25 cm, s. 550, [2], tabl. ilustr. 35, opr. 
współczesna: artystyczna Jerzego Filipowicza, psk ze złoc. 
na grzbiecie. 

Wydanie 2. Piękna gawęda Kazimierza Chłędow-
skiego, kreśląca na szerokim tle historycznym sylwetki 
najsłynniejszych postaci rokokowych Włoch: Casanova, 
Carlo Goldoni, Pietro Metastasio, Alfi eri i hrabina d’Al-
bany, Canova. Godne polecenia informacje o rzymskich 
kolekcjonerach, antykwariuszach i artystach. Sygnowana 
oprawa artystyczna Jerzego Filipowicza (pieczątka na 
tylniej wyklejce: „Introligatorstwo artystyczne. Jerzy Fili-
powicz. Warszawa, ul. Odolańska”) – półskórek brązowy, 
grzbiet pięciopolowy, z czterema okazałymi zwięzami wy-
pukłymi, w jednym polu złocona tytulatura, w pozosta-
łych prostokątna ramka z ornamentami, górny brzeg kart 
barwiony. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

1 200

CHRZANOWSKI Ignacy46  – Nasz hymn narodowy 
(Pieśń Legionów). Szkic literacki. Lwów-Warszawa-Kra-
ków 1922 Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich. 18 cm, s. 39, [1], brosz. wydawnicza. 

Historia hymnu narodowego napisanego w 1797 r. 
przez Józefa Wybickiego (1747-1822), poetę, wybitnego 
patriotę, uczestnika konfederacji barskiej oraz insurekcji 
kościuszkowskiej, biorącego udział w formowaniu Legio-
nów i organizowaniu Księstwa Warszawskiego. Ignacy 
Chrzanowski (1866-1940), historyk literatury polskiej. 
Projekt okładki: Rudolf Mękicki. Stan bardzo dobry.

150

[CHURCHILL Winston] Inc.:47  „Nie bój się, 
babcia nic ci nie zrobi”. B.m. [1943-1944] b.w. Afi sz 
41,5 x 29,5 cm.         

Niemiecka propagandowa karykatura antyangielska 
wyobrażająca Polskę w postaci Czerwonego Kapturka po-
pychaną przez Churchilla w objęcia Rosji sowieckiej uoso-
bionej przez babcię-wilka. Częściowo kolorowana. Drob-
ne uszkodzenia i zagięcia, poza tym stan dobry. 

360

CZAPSKA Maria48  – Ludwika Śniadecka. Warsza-
wa 1938 Biblioteka Polska. 23,5 cm, s. 280, liczne ilustr. 
w tekście, opr. wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie.         

Wydanie 1. Biografi a Ludwiki Śniadeckiej (1802-
1866), córki Jędrzeja Śniadeckiego, młodzieńczej, nie-
odwzajemnionej miłości Juliusza Słowackiego – upa-
miętnionej w korespondencji i utworach poety. W 1842 
roku poznała w Turcji Michała Czajkowskiego (Sadyka 
Paszę, 1804-1886). Po przejściu na islam została jego 
żoną i wspierała go ofi arnie w sprawach polityki polskiej 
na Wschodzie. Opiekowała się Polakami, którzy jako de-
zerterzy z wojska rosyjskiego dostawali się licznie do Tur-
cji. W 1842 r. wraz z ks. A. Czartoryskim zorganizowali 
w okolicach Stambułu w Polonezköy (Adampol) istniejącą 
do dziś osadę dla Polaków. Pochowana została na tamtej-
szym cmentarzu. Grzbiet po konserwacji, ślad zalania na 
k. tyt., oprócz tego stan dobry. 

200

CZYN zbrojny49  wychodźstwa polskiego w Amery-
ce. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych. New 
York-Chicago 1957 Wydawnictwo Stowarzyszenia Wete-
ranów Armii Polskiej w Ameryce. 23 cm, s. 815, [1], ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu.         

Bogaty zbiór dokumentów historycznych oparty na 
źródłach archiwalnych, artykułach prasowych, monogra-
fi ach, pamiętnikach, korespondencji prywatnej, przemó-
wieniach, ulotkach. Dzieło wydane przez Stowarzyszenie 
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, poświęcone pamię-
ci kolegów poległych na polu chwały i wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do wskrzeszenia niepodległości Polski
11-go listopada 1918 r. Obejmuje okres od XIX w. do roku 
1920. M.in. opis walk we Francji sławnej „Błękitnej Armii 
Hallera” oraz rola polonii amerykańskiej w okresie I woj-
ny światowej. Na końcu zamieszczono listę odznaczo-
nych krzyżem „Virtuti Militari”. Egzemplarz dedykowany 
Aleksandrowi Cymkowi (nr 311) – słuchaczowi Szkoły 
Podchorążych w Cambridge Springs, weteranowi polskiej 
armii w Ameryce. Nieznaczne otarcia na krawędziach 
grzbietu, ślady taśmy przezroczystej na wyklejkach oraz 
przebarwienia na pierwszych trzech kartach; oprócz tego 
ładny egzemplarz. 

300

CZYŃSKI J., DEMOLIÈRE H. 50 – Le Czarewitz 
Constantin et Jeanette Grudzińska ou les Jacobins Po-
lonais. Paris (Paryż) 1833 Guillaumin, libraire. Druk: 
H. Dupin. 23 cm, s. [4], XXIV, 324, opr. wtórna: psk ze 
ślepo tłocz. tytułem na grzbiecie ; oraz:

CZYŃSKI J., DEMOLIÈRE H. – Le Grand Duc Con-
stantin ou les Jacobins Polonais. Paris (Paryż) 1834 Guil-
laumin, libraire. Druk: H. Dupin. 23 cm, s. (4), 416, opr. 
wtórna: psk ze ślepo tłocz. tytułem na grzbiecie.        

Zbeletryzowane dzieje Konstantego Pawłowicza 
(1779-1831), wielkiego księcia rosyjskiego z dynastii 
Romanowów, następcy tronu rosyjskiego w latach 1801-
1823, wielkorządcy Królestwa Polskiego i jego drugiej 
żony Joanny Grudzińskiej. Tom drugi poświęcony jest 
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spiskowcom z Wolnomularstwa Narodowego i jego przy-
wódcy majorowi Walerianowi Łukasińskiemu. Obydwa 
tomy miały wyjaśnić w sposób popularny czytelnikowi 
francuskojęzycznemu powody wybuchu i upadku Powsta-
nia Listopadowego.

Carewicz Konstanty był drugim synem cara Pawła I 
i bratem carów: Aleksandra I i Mikołaja I. W 1823 roku 
zrezygnował z praw do tronu rosyjskiego, przysługujących 
mu na wypadek śmierci starszego brata. Niemniej w 1825 
roku, po śmierci Aleksandra I, Mikołaj wysłał do niego 
wiadomość wzywającą do wstąpienia na tron, tytułując 
go cesarzem Konstantym I. Konstanty odmówił wtedy 
ponownie. W latach 1815-1830 był wodzem naczelnym 
wojska polskiego i faktycznym wielkorządcą Królestwa 
Polskiego. Zasłynął zaprowadzeniem w armii niezwykle 
surowej dyscypliny, dawał przykłady niewybrednego sady-
zmu, będącego przyczyną wielu samobójstw unoszących 
się honorem polskich ofi cerów. Zwalczał polskie ruchy 
wolnościowe, rozbudował siatkę tajnej policji rosyjskiej 
w Polsce. Po wybuchu powstania listopadowego na czele 
korpusu rosyjskiego uszedł do Rosji, gdzie wkrótce zmarł 
na cholerę. Jego pierwszą żoną była księżna Julia Sachsen-
Coburg, z którą rozwiódł się w 1820 roku, by poślubić Jo-
annę Grudzińską, którą uczynił księżną łowicką. Tytułowi 
Jakobini, to spiskowcy z Wolnomularstwa Narodowego 
pod przywództwem majora Waleriana Łukasińskiego (ur. 
15 kwietnia 1786 roku w Warszawie – zm. 27 lutego 1868 
roku w Szlisselburgu) – polskiego działacza niepodległo-
ściowego, żołnierza 4 Pułku Piechoty liniowej (Czwarta-
ków). Jako twórca Wolnomularstwa Narodowego i Towa-
rzystwa Patriotycznego, został aresztowany w 1822 roku 
i skazany 14 czerwca 1824 roku na 7 lat ciężkiego więzie-
nia. Za próbę wzniecenia buntu w więzieniu w Zamościu 
wyrok został przedłużony do 14 lat. W czasie powstania 
listopadowego wywieziony do twierdzy Szlisselburskiej, 
gdzie spędził resztę życia. Umarł w więzieniu po 44 la-
tach.

Miejscowe zażółcenia papieru, w obu tomach owalne, 
ozdobne pieczęcie z epoki: księgarza francuskiego Coli-
nette – Fleury, à Baugé. Stan dobry. Rzadkie wydawnic-
two patriotyczne.

1 400

CZY WIESZ kto to jest?51  Pod ogólną redakcją 
Stanisława Łozy. Warszawa 1938 Wydawnictwo Głównej 
Księgarni Wojskowej. 25 cm, s. [12], 858, opr. wydawni-
cza: skóra czerwona ze złoc. na okładzinach i grzbiecie.        

Wydanie 1. Pierwsze polskie wydawnictwo typu „who 
is who”. Zawiera ponad 4000 not biografi cznych (często 
z portretami) postaci życia publicznego, wojskowych, ar-
tystów, pisarzy, ludzi wolnych zawodów itp. W wielu wy-
padkach są to jedyne istniejące dzisiaj informacje o danej 
osobie. Stanisław Łoza (1888-1956) – historyk, autor 
licznych dzieł biografi cznych. Niewielkie pęknięcie w gór-
nej części grzbietu, oprócz tego stan bardzo dobry. Ładny 
egzemplarz w pełnej skórze. 

1 000
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[DRUGA wojna światowa] 52 Inc.: „Generalleut-
nant Müller hat vernünftig gehandelt”. [Białoruś po 
8 VII 1944] b.w. 20 x 14 cm, s. [2], fot., faksymile.        

Sowiecka ulotka propagandowa wykorzystująca ka-
pitulację gen. Müllera i innych dowódców na Białorusi. 
Z fotografi ą niemieckiego dowódcy i faksymile jego roz-
kazu. Ubytek papieru bez uszczerbku dla tekstu, ślady 
składania, stan dobry. 

200

DYARYUSZ Sejmu 53 z r. 1830-1831. Wydał Mi-
chał Rostworowski. (Źródła do dziejów Polski porozbio-
rowej. I). T. 1-6. Kraków 1907-1912 Nakładem Akademii 
Umiejętności i Tow. Popierania Wydawnictw Akademii 
Umiejętności. 24 cm, s. XXVI, 584, [1]; XXXI, [1], 645, 
[2]; XXIII, [1], 717; XXVIII, 695; XXIII, 622, [1]; XXIII, 
[1], 743, brosz. wydawnicza.         

Jedno z najważniejszych źródeł do dziejów powstania 
listopadowego, obejmujące zapis obrad sejmowych od 
18 grudnia 1830 roku do 19 września 1831 roku. M.in. 
na posiedzeniu 18 XII 1830 r. sejm uznał powstanie za 
ogólnonarodowe i pod wpływem radykalnej opinii pu-
blicznej 25 I 1831 r. ogłosił akt detronizacji, łączący się 
z wypowiedzeniem posłuszeństwa cesarzowi rosyjskiemu 
Mikołajowi I. Deklaracja sejmowa głosiła, że „naród pol-
ski jest ludem niepodległym, który ma prawo temu koro-
nę polską oddać, którego godnym jej uzna”. Jednocześnie 
obarczał Aleksandra I i Mikołaja I odpowiedzialnością za 
niedotrzymanie zaręczonych przysięgą praw. Michał Ro-
stworowski (1864-1940), prawnik, historyk ustroju. Eg-
zemplarz nierozcięty. Nieznaczne ubytki krawędzi okła-
dek, oprócz tego stan bardzo dobry. 

750

DZIEJE powszechne 54 illustrowane na podstawie 
najnowszych badań i dzieł historycznych opracowali przy-
stępnie Michał Lityński, Karol J. Nitman, Czesław Pienią-
żek, Robert Riszka, Henryk Sawczyński, Alfred Szczepań-
ski i Bronisław Zawadzki pod kierunkiem Ludwika Kubali. 
[Ilustrowana historya…]. Cz. 1-4 (15 wol.). Cz. 1: Czasy 
starożytne (t. 1-4). Cz. 2: Czasy średniowieczne (t. 1-2). 
Cz. 3: Czasy nowożytne (t. 1-6). Cz. 4: Czasy najnowsze 
(t. 1-3). Wiedeń [1894-1901] Nakładem Franciszka Bon-
dego. 25,5 cm, s. [6], 314, k. tabl. 22, 200 ilustr.; [6], 324, 
k. tabl. 20, 200 ilustr; [6], 310, k. tabl. 16, 150 ilustr.; 
[6], 302, k. tabl. 20, 150 ilustr.; [8], 449, k. tabl. 13, 230 
ilustr.; [8], 336, k. tabl. 16, 182 ilustr.; [8], 314, k. tabl. 
21, 150 ilustr.; [8], 296, k. tabl. 21, 150 ilustr.; [8], 312, 
k. tabl. 21, 200 ilustr.; [8] 300, k. tabl. 20, 200 ilustr.; 
[8], 298, k. tabl. 18, 144 ilustr.; [8] 280, k. tabl. 20, 150 
ilustr.; [8], 313, k. tabl. 20, 150 ilustr.; [8], 322, k. tabl. 
15, 128 ilustr.; [8], 350, k. tabl. 18, 115 ilustr.; [6], VIII, 
337, [1], k. tabl. 18, 100 ilustr., liczne winietki, fi naliki, 
wśród ilustr. na osobnych tabl. również barwne chromoli-
tografi e, opr. wydawnicza: pł. z bogatymi tłocz. i złoc. na 
grzbiecie.       

Jedno z ładniejszych wydań znanego ekskluzywnego 
wydawnictwa z pocz. XX w. o bogatej ikonografi i obej-
mującego historię świata od starożytności po wiek XIX. 
Efektowna oprawa: płótno brązowe z tłoczonymi na licu 
herbami Polski i Litwy (jedynie t. 1, cz. 1 w kolorze czar-
nym z tłocz. rycerzem zbrojnym na licu). Brak wydanej 
w 1905 r., części 5 (zawierającej jeden tom: Dzieje Polski 
od początków do X wieku). Stan poszczególnych tomów 
dobry lub bardzo dobry. 

1 300

DZIUBIŃSKA Joanna55  – Krwawym szlakiem nie-
woli. Warszawa 1920 Druk. Państwowa. 16 cm, s. X, [1], 
11-28, brosz. wydawnicza. 

Dotyczy jeńców i zesłańców polskich w Rosji carskiej 
i bolszewickiej. Autorka, posłanka PSL, przebywała w Ro-
sji dwa lata z ramienia PCK – Komisji do Spraw Repatria-
cji Polaków. Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa 
i drobne uszkodzenia okł., stan dobry. 

150

EILE Henryk – 56 Rok 1830. Warszawa 1930 Nakła-
dem Tow. Wydawniczego „Polska Zjednoczona”. 20,5 cm, 
s. 128, [4], brosz. wydawnicza.         

Dedykacja i autograf autora (20 II 1936). Obraz 
wybuchu i początkowego przebiegu powstania listopado-
wego w świetle artykułów prasy warszawskiej. Omówiono 
sprawy polityczne, ekonomiczne, komunikacyjne, spo-
łeczne, zagadnienia związane z wojskiem, sztuką, muzy-
ką, teatrem, a także doniesienia dotyczące wynalazków, 
zabaw i ludzi. Wiele ciekawostek dotyczących Warszawy. 
Henryk Eile (1978-1939), historyk wojskowości. Zabru-
dzenie okładek, oprócz tego stan dobry. 

180

FORSTER [Charles] Carlos 57 – Historia de Polo-
nia. (Seria: Panorama Universal, Europa, Polonia). Barce-
lona 1850 A. Frexas. 21,5 cm, s. [4], 265, tabl. 42 (stalo-
ryty, winno być 55), mapa rozkł., opr. z epoki: czerwony 
psk ze złoc. na grzbiecie.        

Tablice z widokami miast, pomników Polski, strojów 
i osób. Seria widoków starej Warszawy, Krakowa, Gdań-
ska i Wieliczki. Z serii publikacji dotyczących geografi i, 
historii państw Europy i świata. Mocne zażółcenia papie-
ru. Brak 12 tablic. 

800
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FRENCH58  (pseud.) – Polska za żelazną kurtyną. 
Francja 1945 Nakładem „Placówki”. 18 cm, s. 94, [2], 
brosz. wydawnicza.       

Obraz Polski widzianej zza „żelaznej kurtyny” – poję-
cia, które na długo zagościło w polityce i trafnie obrazo-
wało barierę izolującą państwa komunistyczne od reszty 
świata. Ukazano aktualne zagadnienia z życia politycz-
nego, wojskowego, gospodarczego, społecznego, kultural-
nego, jak również dotyczące ziem zachodnich. Na uwagę 
zasługuje m.in. ponury bilans stosunków polsko-sowiec-
kich, wyrażający się propagandą i fałszowaniem historii 
o wywózkach, bestialskich mordach we Lwowie, Katyniu, 
powstaniu warszawskim, procesie szesnastu, aresztowaniu 
ważnych działaczy i przywódców. Wczesna, udana pró-
ba ukazania prawdy o wydarzeniach związanych z II 
wojną światową i rodzącą się zależnością od Rosji – w ja-
kiej przyszło nam żyć przez tak długi czas. Grzbiet po 
konserwacji, ogólnie stan bardzo dobry.

200

FRIESE Christian59  – Rußland und Preußen vom 
Krimkrieg bis zum Polnischen Aufstand. (Osteuropäische 
Forschungen ..., Neue Folge, Bd. 11). Berlin-Königsberg 
Pr. 1931 Ost-Europa-Verlag. 23 cm, s. VIII, 389, [3], 
brosz. wydawnicza.

Historia Rosji i Prus od wojny krymskiej (1853-1856), 
aż do zdarzeń związanych z polskim powstaniem stycz-
niowym. Interesujące wątki dotyczące polskich dążeń nie-
podległościowych. 

Grzbiet po konserwacji, niewielki ubytek i podklejenie 
przedniej okładki, stan dobry. 

180

[GALICJA] 60 Czynności Sejmu w królestwach Gali-
cyi i Lodomeryi, w dniu 10. Września 1839 r. rozpoczę-
tego, a w dniu 19. tegoż miesiąca i roku ukończonego. 
Lemberg [Lwów] 1842 Aus der k.k. galizischen Aeralial 
Druckerei. 23 cm, s. 43.       

Poszyt z epoki. Sprawozdanie z posiedzenia galicyj-
skiego sejmu stanowego (o ograniczonych postulatowych 
kompetencjach) składającego się z magnatów posiadają-
cych dziedziczne tytuły arystokratyczne, arcybiskupów 
i biskupów katolickich, ormiańskich i unickich, opatów, 
zamożnej szlachty i duchownych oraz delegatów miasta 
Lwowa. Druk równoległy w języku polskim i niemieckim. 
Niewielkie zbrązowienie na k. tyt., stan dobry.

120

GASZYŃSKI Konstanty 61 – Kontuszowe pogadan-
ki i obrazki z szlacheckiego życia. Bezpłatny dodatek do 
Tygodnika Illustrowanego. Warszawa 1908 Nakład Gebe-
thnera i Wolffa, s. 156, [2]; adl.:

HANSSON Ola – Nowożeńcy. Tłom. E.R.-a. Doda-
tek do pisma tygodniowego „Bluszcz” 1909 r. Warszawa 
1909 Nakład i druk Piotra Laskauera i S-ki, s. 8; adl.:

LOMBROSO Paulina – Marzenie i rzeczywistość. 
Tłom. E.R.-a. Dodatek do pisma tygodniowego „Bluszcz” 
1909 r. Warszawa 1909 Nakład i druk Piotra Laskauera 
i S-ki. 18 cm, s. 8, współopr.: ppł. z epoki.      

Poz. 1 – wzorowane na „Pamiętnikach Soplicy” wize-
runki kilku znanych postaci z epoki stanisławowskiej na-
pisane przez Konstantego Gaszyńskiego (1809-1866), po-
etę i prozaika. Poz. 2 i 3 w tłumaczeniu Emilii Rabickiej. 
Otarcia oprawy, stare znaki własnościowe, stan dobry. 

150

GIERTYCH Jędrzej62  – Tragizm losów polski. T. 1. 
Pelpin 1937 Czcionkami i nakładem drukarni i księgarni 
„Pielgrzyma”. 21,5 cm, s. [2], XV, [1], 343, [4], brosz. 
wydawnicza.      

Autograf autora. Jedna z najważniejszych książek Jędrze-
ja Giertycha (1903-1992) – polityka, dyplomaty i publicysty, 
bliskiego współpracownika Romana Dmowskiego. Wydanie 
2. Wydanie pierwsze (Pelpin 1936) zostało skonfi skowane 
przez cenzurę sanacyjną, a nakład w przeważającej części 
spalony – autorowi natomiast wytoczono w 1937 r. proces 
za krytykę ówczesnej rzeczywistości politycznej kraju. Ofero-
wane drugie wydanie jest częścią książki nie objętej konfi ska-
tą (wyd. pierwsze obejmowało ok. 650 stron) – na okładce 
napis: „Konfi skata częściowo uchylona”. Autor wykazywał, 
iż dramat upadku i rozbiorów Polski był dziełem masonerii 
i oligarchii żydowskiej. Dowodził również, że trzy przegra-
ne powstania zostały wywołane i były prowadzone w imię 
interesów obcych, a nie polskich. Krytykował postawę m.in. 
Kołłątaja, Kościuszki, Piłsudskiego. Stan dobry. Rzadkie. 

300

GŁĘBOCKI Józef Teodor63  – Wywód o szkołach 
rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 
Kraków 1866 Nakładem autora. 21,5 cm, s. 55, [1], brosz. 
wydawnicza.   

Wydanie 1 i jedyne. Obraz szkolnictwa wojskowego 
w Polsce od XVI w. do roku 1831. Ważna, ciesząca się uzna-
niem praca naukowa napisana przez pioniera teorii i histo-
rii wojskowości – Józefa Teodora Głębockiego (1806-1886), 
uczestnika powstania listopadowego, który dowodzi, że zna-
jomość omawianych zagadnień może się przyczynić do zwy-
cięstwa militarnego w walce o niepodległość. Według jego 
opinii, powstanie listopadowe upadło wskutek nieudolności 
wodzów. Egzemplarz nieprzycięty. Stan dobry. 

360
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GOMUŁKA W[ładysław] 64 (pseud. Wiesław) 
– Przemówienie na I zjeździe uczestników walki zbroj-
nej z Niemcami. Łódź 1945 Spółdzielnia Wydawnicza 
„Książka”. 15 cm, s. 16, brosz. wydawnicza.        

Przedruk przemówienia z „Głosu Robotniczego” (nr 76 
z 3.9.1945), które wygłosił w Warszawie na I zjeździe uczest-
ników walki zbrojnej z okupantem w imieniu Polskiej Partii 
Robotniczej Władysław Gomułka (1905-1982). Interesujący 
dokument propagandowy, podkreślający rolę PPR, zasługi 
Gwardii Ludowej oraz konieczność walki z wrogami utrwa-
lania władzy ludowej. Stan bardzo dobry. 

90

GÓRKA Olgierd65  – „Ogniem i mieczem” a rzeczy-
wistość historyczna. Warszawa 1934 Skład główny: Libra-
ria Nova. 25,5 cm, s. VI, 140, [2], brosz. wydawnicza.      

Wydanie 1. Interesujące, zmuszające do refl eksji ar-
tykuły Olgierda Górki (1887-1955), historyka średnio-
wiecza i XVII w., polityka, dyplomaty, uprawiającego re-
wizjonizm historyczny, wyrażający się w poniższej pracy 
obalaniem poglądów głęboko zakorzenionych w świado-
mości wielu pokoleń wychowanych na literaturze Henryka 
Sienkiewicza – pisanej ku pokrzepieniu serc. Egzemplarz 
Mariana Brandysa (pieczątka). Niewielkie zabrudzenia 
i konserwacja grzbietu, wewnątrz czysty egzemplarz. 

300

GÓRSKI Konstanty 66 – Historya artyleryi polskiej. 
Warszawa 1902 Z zapomogi Kasy Pomocy dla osób pra-
cujących na polu naukowem imienia D-ra Med. J. Mia-
nowskiego. Skład Główny w Księgarni E. Wende i S-ka. 
23 cm, s. 324, [3], liczne ilustr. w tekście, opr. z epoki: psk 
ze złoc. na grzbiecie.       

Wydanie 1. Nakład 300 egzemplarzy. Jedno z trzech 
głównych dzieł, obok „Historii piechoty polskiej” (1893) 
i „Historii jazdy polskiej” (1894), w dorobku Konstantego 
Górskiego (1826-1898) – pułkownika, historyka, jednego 
z twórców polskiej historii wojskowości. Książka wydana 
pośmiertnie przez Tadeusza Korzona, obejmuje szczegóło-
we dzieje artylerii polskiej od przełomu XIV/XV w. aż do 
1792 r. Praca o trwałej wartości merytorycznej ze wzglę-
du na przytoczony przez autora obfi ty materiał źródłowy, 
w większości już dziś nie istniejący. Przed kartą tyt. por-
tret autora, w tekście ilustracje przedstawiające armaty, 
hakownice, bombardy, szrotownice. Pieczątka: „Ex Biblio-
theca caesareo-regiae Universitatis Leopoliensis”. Otarcia 
oprawy, stan dobry. Rzadkie. 

400

[HOFFMAN Karol Boromeusz] 67 Wielki tydzień 
Polaków czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie 
od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r. Warszawa 1915 
Gebethner i Wolff. 19 cm, s. [4], 88, opr. współczesna: 
psk ze złoc. tyt., zachowana okł. brosz. wyd.   

Druga edycja książki powstałej w okresie powstania 
listopadowego w grudniu 1830 r.,  po wyparciu Rosjan 
z Warszawy i ustanowieniu Rządu Narodowego. Stano-
wi podsumowanie piętnastolecia panowania rosyjskiego 

w Królestwie Polskim, zawiera kronikę wydarzeń z nocy 
listopadowej i pierwszych dni powstania oraz dokumen-
ty ofi cjalne władz powstańczych. Źródło do historii po-
wstania 1830 r. Prywatna pieczątka własnościowa na okł. 
Przednia okł. i karta przedtyt. podklejone, czysty egz.

  120

[Informacja Prasowa Polska] 68 Rzut oka na pięt-
naście lat pracy I. P. P. – Agencji Informacji Prasowej Pol-
skiej w Warszawie 1920-1935. 22 cm, s. 36, fotografi e, 
fotomontaże; broszura wydawnicza. 

Ost. karta (s. 35/36) uszkodzona, z ubytkiem tekstu 
w kilku wierszach, poza tym stan dobry.

150

IWANOWSKI Sergiusz69  – Ustrój i zakres działal-
ności władz państwowych i samorządowych Rzeczypospo-
litej Polskiej. Z tabelą stanowisk, tytułów i przywiązanych 
do poszczególnych stanowisk stopni służbowych. Warsza-
wa 1924 Stow. Urzędników Państwowych. 22 cm, s. 78, 
[2], tabele, opr. wydawnicza: karton.        

Zarys ustroju władz państwowych i samorządowych 
ukazujący aparat państwowy w pierwszych latach II 
Rzeczypospolitej po uchwaleniu konstytucji marcowej 
1921 r.  

120

KALENDARZYK krakowski 70 na rok 1812. Kra-
ków [ok. 1812] W Księgarni Gröblowskiey. 11 cm, s. [32], 
167, [1], 63, [11], 11 cm, opr. współczesna: psk, etui kar-
ton.      

E. II, 332. Poza częścią kalendarzową podano genealo-
gie monarchów europejskich, wykaz administracji wojsko-
wej, listę władz rządowych i administracyjnych w całym 
Księstwie Warszawskim. W części poświęconej dodatkom 
historycznym, m.in.: historia Pułaskiego, wiadomość o ży-
ciu hr. Ignacego Potockiego i Kościuszki, list Jana III do 
Marysieńki. Brak 5 rycin z wizerunkami wojska polskiego. 
W kilku miejscach zamazane piórem znaki własnościowe 
(ze szkodą dla czytelności tekstu), stan dobry. Rzadkie. 

300

KALINKA Waleryan 71 – Sejm czteroletni. T. 1-3 
(5 wol.). Wydanie czwarte. Kraków 1895-1896 Nakładem 
Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej. 21 cm, s. [2], 429; 
430-748, III; [2], 330; [2], 331-692; 102, [1], opr. wtór-
na: ppł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. marmoryzowane.         

Opowiedziany barwnym językiem przebieg obrad Sej-
mu Wielkiego zwołanego 6 października 1788 r. w War-
szawie – obradującego do 29 maja 1792 r. Najobszerniej-
sze opracowanie działalności sejmu czteroletniego i jego 
przywódców. Tom 3 obejmuje okres od kwietnia do czerw-
ca 1791 r. i stanowi opis uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Monumentalne dzieło będące wielkim osiągnięciem na-
ukowym owych czasów, do dziś mające wielką wartość 
poznawczą. Walerian Kalinka (1826-1886), historyk, pu-
blicysta i działacz polityczny, uprawiający historię mora-
lizującą i oceniającą. Uważany za ojca krakowskiej szkoły 
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historycznej związanej ze stronnictwem galicyjskim „stań-
czyków”, opowiadającej się za „pesymistyczną” wykład-
nią dziejów Polski, wg której „upadku swego Polacy sami 
są sprawcami”. Egzemplarz Józefa Zawadzkiego, znanego 
warszawskiego bibliofi la (ekslibris). Otarcia oprawy, we-
wnątrz stan bardzo dobry.  

600

KATALOG monet72  z czasów Mikołaja Kopernika. 
Informator. [Red. Jerzy Remer]. Toruń 1971 Muzeum 
Okręgowe. 17 cm, s. 69, [2], ilustr., opr. wydawnicza: kar-
ton.

Spis blisko tysiąca monet wraz z ich klasyfi kacją, wagą, 
próbą itp. Obejmuje monety koronne, ruskie, litewskie, 
pruskie, krzyżackie, elbląskie i gdańskie. Z obszernym 
opisem stosunków monetarnych epoki. Exlibris Lecha Ko-
kocińskiego.

120

[KATYŃ] 73 Zbrodnia katyńska w świetle dokumen-
tów. Z przedmową Władysława Andersa. Londyn 1948 
„Gryf”. 21 cm, s. XV, 384, mapki i wykresy w tekście, 
60 fotografi i na 32 k.tabl., broszura wydawnicza. 

Wydanie 1. Stan bardzo dobry. 
200

KAŹMIERSKI Tadeusz 74 – Wojskowi Polacy w Ro-
sji w czasie rewolucji (1917-1918 r.). Warszawa 1935 b.w. 
20 cm, s. 131, [2], opr. wydawnicza: karton.       

Materiały do historii polskich związków wojskowych 
po rewolucji marcowej w Rosji w 1917 (m.in. Związek 
Wojskowych Polaków i ich zjazd, akcje Związku w po-
szczególnych częściach Rosji, akcja wojskowa ks. Stanisła-
wa Trzeciaka). Z dedykacją z 1936 r. Stan dobry. 

120

[KOLEKTYWIZACJA] 75 Inc.: „Plotkarz:… Oni za-
głuszają moje słowa”. Autor: Jerzy Karcz. Warszawa 1954 
WAG RSW „Prasa”. 42 x 59,5 cm, plakat barwny.        

Krajobraz wiejski z dwoma gospodarzami-kułakami 
obserwującymi pracę traktorzystów skolektywizowanej 
spółdzielni produkcyjnej. Propagandowy plakat z okresu 
akcji kolektywizacji wsi polskiej i walki z kułakami. Ślad 
po złożeniu i drobne zagięcia, poza tym stan bardzo do-
bry. 

280

75
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KORZON Tadeusz76  – Wewnętrzne dzieje Polski za 
Stanisława Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze 
stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. Wydanie 
drugie. T. 1-6. Warszawa 1897-1898 Nakładem Teodora 
Paprockiego i S-ki. 23 cm, s. [4], [3], 513, [3], tabl. ilustr. 
7; [2], 428, [2], tabl. ilustr. 23; [4], 491, [1], tabl. ilustr. 
20; [4], 339, [1], tabl. ilustr. 3; [4], 298, [2], tabl. ilustr. 7; 
[4], 392, tabl. ilustr. 8, liczne ilustr. w tekście, opr. wydaw-
nicza: pł. z bogatymi tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie.        

Wydanie 2 (wyd. 1, 1882-1886). Najpełniejsze w polskiej 
literaturze historycznej opracowanie okresu panowania Sta-
nisława Augusta. Wszechstronna panorama Rzeczypospolitej 
szlacheckiej w przededniu jej rozpadu, ukazująca stosunki 
demografi czne i narodowościowe oraz rozwój gospodarczy 
Polski w drugiej połowie XVIII w. Liczne portrety, mapy, pla-
ny, faksymilia dokumentów, podobizny monet i banknotów, 
a także mundurów wojskowych. Najwybitniejsze dzieło Ta-
deusza Korzona (1839-1918) – historyka, badacza dziejów 
nowożytnych – po dziś dzień wartościowe ze względu na 
zaginięcie wielu rękopisów i zastosowanie nowatorskiej na 
ówczesne czasy metody badawczej opartej na zdobyczach 
statystyki. Stan dobry. 

800

KOŚCIAŁKOWSKI Stanisław77  – Z dziejów Ko-
misji Skarbowej Litewskiej. Wilno 1924 B.w. 23,5 cm, 
s. 38, brosz. wydawnicza.        

Odbitka z „Ateneum Wileńskiego” (R. 2, z. 7-8). Eks-
libris Lecha Kokocińskiego. Stan dobry. 

100

KOWALEWSKI Zbigniew78  – Śmiertelny wróg 
chrześcijaństwa. Warszawa [Kraków] 1943 Wydawnictwo 
Glob [Regierung d. GG. Hauptabt. Propaganda]. 25,5 cm, 
s. 61, [3], liczne ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza.       

Broszura antysemicka wydana nakładem koncesjo-
nowanego „Wydawnictwa Glob” przy poparciu Wydziału 
Propagandy rządu GG w Krakowie. Autor wiele miejsca 
poświęca mordom rytualnym, popełnianym rzekomo 
przez Żydów. Wspomina o żydowskim spisku, powołuje 
się na antyżydowskie wypowiedzi cytowane przez sław-
ne postacie historyczne oraz katolickie synody kościelne. 
Nawiązuje również do antysemickiej broszury Sebastiana 
Miczyńskiego Zwierciadło Korony Polskiej z roku 1618, 
którą propaganda hitlerowska wydała w przekładzie nie-
mieckim w 1941 roku. Nieznaczne uszkodzenia grzbietu 
okładki, stan dobry. Stosowna do treści okładka wydaw-
nicza. Rzadkie. 

200

KRAUSHAR Alexander79  – Echa przeszłości. Szki-
ce, wizerunki i wspomnienia historyczne. Z illustracyami. 
Warszawa 1917 Nakład i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda 
Synów. 21,5 cm, s. [4], 503, [1], VII, [1], liczne ilustr. 
w tekście, opr. późniejsza: pł.         

Imponująca rozległością zainteresowań i bogactwem 
wykorzystanych materiałów źródłowych praca Aleksandra 
Kraushara (1843-1931), historyka, badacza dziejów Pol-
ski XVI-XIX w. M.in.: Zawieruszony rękopis tomu II dzie-
ła Maurycego Mochnackiego. O literaturze polskiej w wie-
ku XIX; Adam Mickiewicz i Zenejda księżna Wołkońska; 
Złota księga chłopów i mieszczan polskich; Królewicz pol-
ski na dworze Ludwika XIV-go; Ostatni dzień z życia Józe-
fa księcia Poniatowskiego; Czartoryscy; Z dziejów kultury 
polskiej; Kraszewsciana; Z dziejów emigracji polistopado-
wej. Liczne varsaviana m.in. Warszawa nowożytna (1815-
1830); Posąg Kazimierza Wielkiego w Warszawie; Festyn 
w Łazienkach. Przedwojenna dedykacja, stan dobry. 

180

KRONIKA obozowa80 . Nr. 1. Lubeka, dn. 
7.IV.1946 r. Referat Kulturalno-Oświatowy Obozu P. 6. 
29,5 x 20,7 cm, s. 9, [1], ilustr. w tekście, bez opr.          

Maszynopis powielany. Pierwszy numer biuletynu 
wydawanego w Lubece na terenie obozu P. 6. Redaktorem 
był Eugeniusz Vetulani, a rysunki humorystyczne wyko-
nał Zygmunt Szkoda. Zamieszczono relacje z bieżących 
wydarzeń m.in. z otwarcia świetlicy, kaplicy obozowej, 
z życia kulturalnego (występy teatru „Polska Rewia”, pro-
jekcje fi lmów, zabawy, koncerty), działalności naukowo-o-
światowej (kursy językowe i samochodowe), „Koła Kobiet” 
(pracownia krawiecka, opieka nad matką i dzieckiem). 
Interesujący dokument ukazujący funkcjonowanie obozu 
w angielskiej strefi e okupacyjnej. Niewielki naderwania 
pierwszej i ostatniej karty, stan dobry. Bardzo rzadkie. 

150

76
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KUCHARZEWSKI Jan81  – Epoka paskiewiczow-
ska. Losy oświaty. Warszawa-Kraków 1914 Skład główny 
w Księgarni Gebethnera i Wolffa. 23 cm, s. [2], 635, [2], 
opr. współczesna: ppł. z szyldzikiem złoc. na grzbiecie, 
zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej.         

Cenne źródłowe studium o próbach represji i intensywnej 
rusyfi kacji Królestwa Polskiego, podjętej przez władze carskie 
po upadku powstania listopadowego. W działalności tej wy-
różniał się znany z okrucieństwa dowódca rosyjski Iwan Fio-
dorowicz Paskiewicz (1782-1856), który za stłumienie po-
wstania listopadowego otrzymał tytuł księcia warszawskiego 
i został namiestnikiem Królestwa Polskiego. Jan Kucharzew-
ski (1876-1952), historyk, publicysta, polityk, prawnik, au-
tor głośnego dzieła o Rosji w XIX i na pocz. XX w. Od Białego 
Caratu do Czerwonego. Zabrudzenie i zdublowanie okładki, 
miejscami zażółcenia w tekście. 

240

KUCHARZEWSKI Jan82  – Od Białego Caratu 
do Czerwonego. Tom I. Epoka mikolajowska. Warszawa 
1926 Wydawnictwo Kasy im. J. Mianowskiego Instytutu 
Popierania Nauki. 24,5 cm, s. [4], s. [4], 431, [1], brosz. 
wydawnicza. 
Ślady zalania, kilka kart ostatnich z wystrzępionymi 

narożnikami bez szkody dla tekstu. Stan dobry.
90 

Cztery z siedmiu tomów monumentalnej, nieukoń-
czonej historii politycznej Rosji.

KUCHARZEWSKI Jan 83 – j. w. Tom II. Cz.I. Ge-
neza maksymalizmu. Cz. II. Dwa światy. Warszawa 1925 
j.w. 25 cm, s. 456, [3], brosz. wydawnicza. 

K. przedtytułowa i ostatnia naderwane, poza tym stan 
dobry. 

90

KUCHARZEWSKI Jan84  – j. w. Tom VI. Rządy 
Aleksandra III. Ku reakcji. Testament ojca. Drużyna świę-
ta. Sprawa żydowska. Warszawa 1933 j. w. 24,5 cm, s. [4], 
521, [2], brosz. wydawnicza.

Drobny ubytek grzbietu, poza tym stan dobry.
90

KUCHARZEWSKI Jan85  – j. w. Tom VII. Tryumf 
reakcji. Pięć szubienic. Aleksander III i jego ludzie. Re-
akcja. Zawiedzione nadzieje. Diegajew. Odrębna droga. 
Przyjęcie marksizmu. Demokracja socjalna. W matni. 
Ułaskawieni. Warszawa 1935 j. w. 24,5 cm, s. [4], 367, 
[1], brosz. wydawnicza. 

Stan dobry.
90

KUKIEL Marian 86 – Dzieje wojskowości w opra-
cowaniu historyków polskich 1887-1936. Lwów 1937 
Z drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 
23 cm, s. 17, brosz. wydawnicza.        

Praca wybitnego badacz historii wojskowości Mariana 
Kukiela (1885-1973). Odbitka z „Kwartalnika Historycz-
nego” (R. 51, z. 1-2). Ekslibris Lecha Kokocińskiego i Jana 
Szczudło. Stan bardzo dobry. 

100

LELEWEL Joachim87  – Géographie du Moyen Age 
étudiée par … Bruxelles (Bruksela) – Breslau (Wrocław) 
1852 V. i J. Pillet; S. Schletter. 23 cm, s. 16, [4], CXXXVI, 
185, [1]; tabl. ryc. 2 (miedzioryty sygn. Lelewel); [4], 
243, [1], współopr. psk z epoki ze złoc. na grzbiecie, wy-
klejki marmoryzowane, górne obcięcie złoc.  

Jedynie tekst. Podręcznik kartografi i średniowiecznej, 
jako objaśnienia do sztychowanego przez Lelewela Atlasu 
map. Drobne otarcia opr. Stan dobry. 

300
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LELEWEL Joachim88  – Dzieje Polski … potocznym 
sposobem opowiedział, do nich dwanaście krajobrazów 
skreślił. Warszawa 1829 W drukarni J. Węckiego. 16,5 
cm, s. 330, [5], tabl. ryc. 12 (miedzioryty kolor. rozkł.), 
tabl. genealog. 3 (rozkł.), opr. z epoki: perg. z dwoma skó-
rzanymi szyldzikami ze złoc. na grzbiecie.

Wydanie 1. Wielokrotnie wznawiany wykład dzie-
jów Polski przeznaczony dla młodzieży, doprowadzony 
do upadku Rzeczypospolitej. Dołączono wydawany czę-
sto oddzielnie, z osobną kartą tytułową „Atlas do dzie-
jów z dwunastu krajobrazów złożony” (Warszawa 1829). 
Edycja ozdobiona 12 miedziorytami przedstawiającymi 
historyczne mapy Polski, z kolorowanymi ręcznie grani-
cami (od IX w. do panowania Stanisława Augusta Ponia-
towskiego). Zamieszczono również 3 rozkładane tablice 
genealogiczne: „Królowie i książęta polscy od Piasta po-
chodzący”, „Książęta litewscy z rodu Gedymina, Królowie 
polscy, Jagiellonowie, Wazowie i elekcyjni” oraz „Ksią-
żęta ruscy od Ruryka pochodzący”. Kartę tytułową do 
„Atlasu” wszyto na końcu dzieła. Tablice: 2, 8, 10 i 11 
po niewielkiej konserwacji, oprócz tego ładny egzemplarz. 
Rzadkie.

Literatura: H. Hleb-Koszańska, Bibliografi a utworów 
Joachima Lelewela, Wrocław 1952, poz. 138

950

LELEWEL Joachim89  – Polska wieków średnich, 
czyli … w dziejach narodowych polskich postrzeżenia. 
Tom III. Poznań 1859 Nakładem Księgarni J.K. Żupań-
skiego. 21 cm, s. XII, [2], 636, tabel rozkł. 7, wizerun-
ki monet w tekście (drzeworyty), opr. współczesna: psk 
z szyldzikami i złoc. na grzbiecie.         

Wydanie 2 rozszerzone. Tom zawiera m.in. Historycz-
ny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminal-
nego do czasów jagiellońskich; Krytyczny rozbiór statutów 
wiślickich. Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. 

300

LEWIŃSKA Pelagia90  (Barbara) – Oświęcim. Pogar-
da i triumf człowieka (Rzeczy przeżyte). (Seria: Książka 
Polska we Francji). Paryż 1945 Wydawnictwo Rady Na-
rodowej Polaków we Francji. 21 cm, s. 102, [2], brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 1. Broszura adresowana do szerokiego kręgu 
odbiorców polonijnych ukazująca koszmar życia obozo-
wego. Wspomina o nim Pelagia Lewińska (1907-2004), 
więzień obozu w Auschwitz-Birkenau, która w 2003 r. od-
znaczona została Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodze-
nia Polski za upamiętnianie prawdy o Oświęcimiu. Stan 
dobry. Bardzo rzadkie. 
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LIPIŃSKI Wacław 91 – Walka zbrojna o niepodle-
głość Polski 1905-1918. Wydanie drugie rozszerzone. 
Warszawa 1935 Instytut Najnowszej Historii Polski. 
25 cm, s. XX, [2], 486, [2], liczne ilustr. oraz mapy i szki-
ce w tekście, opr. wtórna: imitacja półpłótna ze złoc. na 
grzbiecie, zachowane okł. brosz. wydawniczej.      

Udział formacji wojskowych w walce o niepodległość. 
Omówiono m.in. Polską Organizację Wojskową, Polskie 
Siły Zbrojne, Polski Korpus Posiłkowy, wojsko polskie na 
wschodzie (Legion Puławski, Polska Brygada Strzelecka, 
Pierwszy Korpus na Białorusi, Drugi Korpus i bój pod 
Kaniowem, Trzeci Korpus na Ukrainie, Dywizja Sybe-
ryjska) oraz wojska na zachodzie (Oddział Bajończyków,
Armia Polska we Francji). Niewielkie zabrudzenie okła-
dek, oprócz tego stan bardzo dobry. 

160

LISTA strat kultury 92 polskiej (1.IX.1939 – 
1.III.1946). Zestawił Bolesław Olszewicz. Warszawa 
1947 Wydawnictwo S. Arcta. 17,5 cm, s. XVI, 336, brosz. 
wydawnicza.  

Lista strat obejmuje ok. 4400 nazwisk: uczonych, ar-
tystów, literatów, działaczy społecznych, politycznych, 
lekarzy, techników, wojskowych. Układ alfabetyczny po-
daje w miarę możliwości osoby zmarłe śmiercią naturalną, 
poległych w boju, zabitych podczas działań wojennych, 
zamęczonych w obozach. Uwzględniono informacje ust-
ne, prasę podziemną, inne źródła drukowane oraz liczną 
korespondencję nadesłaną po rozpoczęciu w lipcu 1945 r. 
publikacji „Listy strat kultury polskiej” w „Tygodniku 
Powszechnym”. Liczne luźne składki, stan dobry. Ładna 
okładka wydawnicza sygnowana na licu: „M Bilińska”. 

150

L93 ISTA strat Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919. Opracował … Tadeusz Jabłoński. Warszawa 
1936 Wojskowe Biuro Polityczne. 24 cm, s. XII, 103, tabl. 
1, opr. introligatorska: pł. ze złoc. na licu.

Dane osobowe 1714 poległych, zmarłych lub zagi-
nionych powstańców wielkopolskich, uwzględniające ka-
walerów orderu „Virtuti Militari”. Naklejka na przedniej 
wyklejce: „Introligatornia / J. Zimny – Poznań / Święto-
sławska…”. Pieczątka: „Józef Mertka”. Niewielkie otarcia 
i zabrudzenia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. 
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ŁUNIŃSKI Ernest94  – Napoleon (Legiony i Księstwo Warszawskie). Ilustracje podług obrazów, portretów, rzeźb, 
rycin, pamiątek itp. Warszawa [1911] Nakład i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda synów. 26,5 x 35 cm, s. 364, liczne ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: pł. bordo ze złoc. na licu i grzbiecie.  

Obszerny, pięknie wydany album zawierający ogromny materiał ilustracyjny dotyczący Napoleona, a także dziejów 
Polski w epoce napoleońskiej. Ernest Łuniński (właśc. Ernest Arnold Deiches, 1868-1931), polski historyk i publicysta 
żydowskiego pochodzenia. Autor publikacji: Sprawa Żydowska w czasie Sejmu Wielkiego, Berek Joselewicz (Lwów 
1908). Od 1910 r. mieszkał w Warszawie, gdzie trudnił się dziennikarstwem i objął stanowisko kierownika literackiego 
działu wydawniczego księgarni S. Orgelbranda, której nakładem wydał poniższą pracę. Wstęp oraz podpisy pod ilustra-
cjami równolegle w języku polskim i francuskim. Otarcia krawędzi oprawy, nieznaczny ubytek dolnego narożnika na 
licu, nadpęknięcie przedniej wyklejki, poluzowany blok, ogólnie stan dobry, ilustracji – bardzo dobry. Ładna oprawa 
wydawnicza. 
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MACKIEWICZ Stanisław (Cat)95  – (1896-1966), 
jeden z najsłynniejszych dziennikarzy polskich okresu 
międzywojennego, redaktor wileńskiego „Słowa”, poli-
tyk konserwatywny, więzień Berezy Kartuskiej w 1939 r., 
członek Rady Narodowej na emigracji, aktywny w opo-
zycji przeciw polityce zagranicznej rządów Władysława 
Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka. Premier rządu RP 
na Uchodźstwie 1954-1955. Zbiór 41 politycznych bro-
szur emigracyjnych wydanych nakładem autora w Lon-
dynie z lat wojny (1941-1945) i po wojnie. Broszury te 
zastępowały autorowi brak możliwości publikacji we wła-
snym organie prasowym w czasie II wojny światowej (po 
wojnie wydawał pismo „Lwów i Wilno”). Wydawane nie-
rzadko w odstępach comiesięcznych stanowiły reakcje na 
bieżące wydarzenia polityczne, zwłaszcza w obliczu upad-
ku państwowości polskiej po zdradzie sojuszników Pol-
ski i rezygnacji z Europy Wschodniej na rzecz sowieckiej 
strefy wpływów. Były niezależnym sądem w obliczu po-
chwalnych hymnów na cześć polskiej polityki zagranicz-
nej podporządkowanej ślepo angielskiemu sojusznikowi. 
W broszurach często dołączane są artykuły innego słyn-
nego publicysty Zygmunta Nowakowskiego, relacje Jana 
Badeniego, pobrzmiewają wiersze Stanisława Balińskiego, 
Jana Rostworowskiego czy Kazimierza Wierzyńskiego. 
Tytuły broszur zwykle na okładkach. Okładki wszystkie 
w oryginalnych oprawach broszurowych względnie karto-
nowych. Stan przeważnie bardzo dobry.

Październik 1941. Fakty i dokumenty. Londyn 
[1941]. 21,5 cm, s. [2], 44, [1]. Omówienia traktatu pol-
sko-sowieckiego z 30 VII 1941 r. oraz jego właściwa inter-
pretacja. Działalność Rady Narodowej na emigracji. Karta 
Atlantycka a traktat polsko sowiecki.

Listopad 1941. Londyn [1941]. 21,5 cm, s. [2], 42. 
Sprawa Berezy Kartuskiej; zakaz kolportażu publikacji 
Stanisława Mackiewicza w Anglii; protest b. ambasadora 
Jerzego Potockiego przeciwko umowie polsko-sowieckiej; 
Order Orła Białego i jego kawalerowie; skutki łączenia 
przez gen. Władysława Sikorskiego funkcji premiera i Na-
czelnego Wodza.

Grudzień 1941. Fakty i dokumenty. Londyn [1941]. 
21,5 cm, s. [2], 38. Polacy w Rosji sowieckiej; Kompromis 
pomiędzy prezydentem a premierem na emigracji; mono-
pol rządowej prasy politycznej i cenzura.

Styczeń 1942. Fakty i dokumenty. Londyn [1942]. 
22 cm, s. 40, [1]. Układ polsko-sowiecki z XII 1941 i jego 
niebezpieczeństwo; O prześladowaniach byłych generałów 
polskich w Anglii (sprawa Stefana Dąb-Biernackiego).

Lwów i Wilno. Londyn [1942]. 22 cm, s. 30. Sprawa 
wprowadzania w błąd opinii publicznej przez rząd gen. Si-
korskiego w sprawie stosunku władz sowieckich do Polski; 
o działalności niektórych ministrów Sikorskiego w Lon-
dynie.

Cała prawda. Londyn [II 1942]. 22 cm, s. 36, [1]. 
Prawda o układzie-polsko sowieckim z 1941 r. i stosunku 
władz sowieckich do sprawy granic; Na czym opiera się 
optymizm gen. Sikorskiego (wobec ZSRR); sprawa armii 
polskiej w ZSRR.

Czarnym atramentem. Londyn [1942]. 22 cm, s. 38, 
[1]. Echa wizyty gen. Władysława Sikorskiego w USA; 
o cenzurze prewencyjnej polskich władz emigracyjnych; 
O polityce Józefa Becka; O Czechach i ich stosunku do 
Polaków.

Cel najbliższy. Londyn [1942]. 22 cm, s. 29, [1]. Pró-
ba sformułowania zasad polityki polskiej w Wielkiej Bry-
tanii, walka autora z ministrem propagandy Stanisławem 
Strońskim oraz troska o brak polskiej polityki wschodniej 
na emigracji.

Trzylecie. Londyn [1942]. 22 cm, s. 53. Kulisy konty-
nuacji ciągłości państwa polskiego na emigracji we Francji 
(następstwo po prezydencie Ignacym Mościckim – sprawa 
Wieniawa-Długoszowskiego); organy polskie we Francji; 
Józef Rettinger i jego wpływ na rząd polski; wolność prasy 
polskiej na emigracji; miejsce gen. Sikorskiego w systemie 
władzy na emigracji. Broszura wyjątkowo ocenzurowana!

Kryzys rządu. Londyn [1942]. 20,5 cm, s. 32. Zarys 
sumaryczny stosunków polsko-sowieckich od wybuchu 
wojny; podróż gen. Sikorskiego do Kanady; Zygmunta 
Nowakowskiego walka z Watykanem.

Powrót Kota. Londyn [1942]. 20,5 cm, s. 28. Rola 
ministra Stanisława Kota w rządzie Sikorskiego; partie 
i partyjki na emigracji.

Dymy Smoleńska. Londyn V 1943. 21,5 cm, s. 31. 
Tragedia Katynia a sprawa polska na arenie międzynaro-
dowej; propaganda polska w świecie.

Po zgonie ś.p. gen. Sikorskiego i upadku Mussolinie-
go. Londyn VIII 1943. 21,5 cm, s. 39. Droga życiowa gen. 
Sikorskiego i jego system polityczny bez niego; Teatrzyk 
polskich kukiełek partyjnych na emigracji.

Z ziemi włoskiej. Londyn X 1943. 21,5 cm, s. 45. 
Postawa gen. Sosnkowskiego; Konieczność ustąpienia Mi-
kołajczyka; Sowiecka polityka zagraniczna wobec Polski.

Albo-albo. Po konferencji moskiewskiej. Londyn 
XI 1943. 21,5 cm, s. 30. Następstwa konferencji moskiew-
skiej dla sprawy polskiej i jej przyszłych granic.

4 Stycznia 1944 r. Londyn I 1944. 21,5 cm, s. [2], 
34. Wkroczenie wojsk sowieckich na ziemie polskie; układ 
sowiecko-czeski.

Wilno. Londyn II 1944. 21,5 cm, 16 s. Żądanie rewizji 
wschodnich granic Polski przez Rosję, a aktualna polityka 
polska oraz angielska. Dokumentacja z 17 IX 1939 r.

Nowogródek. Londyn II 1944. 21 cm, s. 16. Za-
mknięcie niektórych pism polskich przez władze angiel-
skie; nowe żądania sowieckie wobec Polski; dokumenty 
carskiej i sowieckiej polityki wobec Polski z okresu roz-
biorowego.

Pińsk. Londyn II 1944. 21,5 cm, s. 14. O zakuliso-
wych naciskach sowieckich na rząd polski w Londynie 
w sprawie zmiany polityki i dymisji niektórych ministrów. 
Dokumentacja sowieckiego łamania traktatów zawartych 
z Polską.

19 Marca. Londyn III 1944. 21,5 cm, s. 31, [1]. Poli-
tyka angielska wobec przyszłych granic Polski; klęska Nie-
miec na Wschodzie; Egipt; sowiecka polityka na polskich 
ziemiach wschodnich w 1939 r.
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Wielkanoc 1944. Londyn III 1944. 21,5 cm, s. 31, 
[1]. Groźba okupacji sowieckiej ziem polskich; relacje 
z Węgier i Szwecji z uwzględnieniem sprawy polskiej; do-
kumenty sowieckiej polityki.

Przed Majem. Londyn IV 1944. 21,5 cm, s. 31, [1]. 
Sprawa fi lo-sowieckiej postawy gen. Lucjana Żeligowskie-
go; polska polityka na emigracji; polityka sowiecka na zie-
miach polskich po 17 IX 1939 r. – dokumenty.

Maj 1944. Londyn V 1944. 22 cm, s. 31, [1]. Walka 
o ziemie wschodnie; przegrana propagandowo sprawa de-
zercji Żydów z Wojska Polskiego; dokumenty sowieckiej 
polityki względem Polski.

Sosnkowski. Londyn V 1944. 21,5 cm, 31, [1] s. Pol-
ska agentura sowiecka na emigracji; warunki Stalina dla 
rządu polskiego na emigracji; sprawa żydowska w Wojsku 
Polskim w Palestynie; dokumenty sowieckiej polityki wo-
bec Polski z IX 1939 r.

Czekamy. Londyn VI 1944. Polityka sowiecka wzglę-
dem Polski i Polska w polityce globalnej („W kulturze 
rosyjskiej motorem tworzenia jej odrębności, indywidual-
ności, charakteru jest niechęć do naszego łaciństwa, kato-
licyzmu, jezuityzmu, kultury zachodniej”).

Rozkaz. Londyn IX 1944. 18 cm, s. 16. Prosowiec-
ka polityka Stanisława Mikołajczyka i rozkaz generała 
Sosnkowskiego do żołnierzy Armii Krajowej z 1 IX 1944 
r. w rocznicę wybuchu wojny. Komitet Lubelski Bolesława 
Bieruta.

Październik 1944. Londyn X 1944. 18,5 cm, 31, [1] 
s. Sprawa odejścia z funkcji Naczelnego Wodza Kazimie-
rza Sosnkowskiego w związku z naciskami rządu brytyj-
skiego; Sylwetka nowego wodza – Tadeusza „Bór” – Ko-
morowskiego.

Nie! Londyn XI 1944. 18,5 cm, s. 15, [1]. Konferencja 
Mikołajczyka w Moskwie. Zagrożenie Polski nowym roz-
biorem. Wizja przesiedleń Polaków i deportacji. Nieznajo-
mość przez Mikołajczyka Rosji i jej polityki.

Nowy rząd. Londyn XII 1944. 18,5 cm, s. 19,5 cm. O 
upadku rządu Stanisława Mikołajczyka na emigracji, któ-
ry „był zdolny podpisać rozbiór Polski” i powstaniu rządu 
Tomasza Arciszewskiego.

Jedźmy: nikt nie woła. Londyn I 1945. 18,5 cm, 
s. 15, [1]. O zdradzie Mikołajczyka wschodnich obszarów 
Polski. Polskie sojusze egzotyczne. Rosja – źródło niemocy 
Polski („Potęga Rosji jest dla nas niebezpieczna, ponieważ 
Rosja dąży od wieków do likwidacji Polski, a Rosja sowiec-
ka potrafi  to zrobić lepiej niż rządy cesarskie”).

Mikołaj. Mikołaj Mikołajewicz. Mikołajczyk. Lon-
dyn II 1945. 18,5 cm, s. 15, [1]. O terrorze sowieckim 
w Polsce i jego agenturze (Bierut – nazwisko pochodzące 
od nazwisk „Bieńkowski” i „Rutkowski”, Łyżwiński vel 
Żymierski etc.) i zdradzie Mikołajczyka („człowiek, który 
pod wpływem osobistych i partyjnych ambicyjek ułatwiał 
czynnikom międzynarodowym likwidacje państwa pol-
skiego…”).

Niewola krymska. Londyn III 1945. 18,5 cm, s. 15, 
[1]. O konferencji krymskiej w Jałcie, gdzie Anglia ofi aro-
wała Polskę Rosji i zgubnej polityce Sikorskiego, która do 
tego doprowadziła. 

„Świstek papieru”. Londyn IV 1945. 18,5 cm, s. 15, 
[1]. O zdradzie Anglii wobec Polski po konferencji jałtań-
skiej i grupie Mikołajczyka. 

Modlitwa Judasza. Londyn V 1945. 18,5 cm, s. 15, 
[1]. Kapitulacja Niemiec, która nie jest zwycięstwem pol-
skim wobec okupacji rosyjskiej w Polsce. Zachowanie się 
ekipy Mikołajczyka i ich propaganda. Dodatkowo polemi-
ka z Nowakowskim na temat neofi ckich związków Mic-
kiewicza oraz o pochodzeniu Ludwika Waryńskiego.

Lady Macbeth umywa ręce. Londyn VII 1945. 
18,5 cm, s. 15, [1]. W związku z procesem 16-tu – przy-
wódców Armii Krajowej i Polski Podziemnej w Moskwie. 
Sowiecka metoda samooskarżania się sądzonych. Grupa 
Mikołajczyka i jej miejsce w tzw. rządzie ludowym.

Co teraz robić? Londyn X 1945. 18,5 cm, s. 15, [1]. 
Zawiera m.in. o zdobywaniu Wilna dla Sowietów przez 
Armię Krajową, o genezie powstania warszawskiego, dzia-
łalności gen. Tatara w Londynie i sowieckiego agenta Li-
tauera (niegdyś przy gen. Sikorskim) oraz „wymanewro-
waniu” Polaków przez mocarstwa zachodnie.

Niepomni na braci zza Buga. Londyn XI 1945. 
18,5 cm, s. 16. Omawia m.in. sowiecki akt oskarżenia 
z Norymbergi, wylicza umowy jakie ZSRR złamało wo-
bec Polski do 1939 r. Dotyczy gehenny Polaków na Wi-
leńszczyźnie sprzedanych przez politykierów spod znaku 
Mikołajczyka.

Studjum o prowokacji. Londyn XII 1945. 18, 5 cm, 
s. 16. Porównanie polityki niemieckiej z rosyjską w Pol-
sce. – „Pomimo masowego terroru, możliwości Gestapo 
w Polsce były nędzne, możliwości NKWD – ogromne. 
Z Niemcami nikt nie kolaborował w Polsce, z Rosjanami 
wszyscy”.

Britain and Poland in October 1945. 21 cm, s. 16. 
Próba wyjaśnienia Brytyjczykom zasad polityki sowieckiej 
wobec Polski.

Fakty i dokumenty. (Stenogram przemówienia Pre-
zesa Rady Ministrów Stanisława Mackiewicza w dniu 
28 czerwca 1954 r. w Sali Rady Narodowej R.P. w Lon-
dynie). Londyn 1954. 19 cm, s. 19. Zawiera m.in. pole-
mikę z gen. Kazimierzem Sosnkowskim odnośnie „Bergu” 
(afery fi nansowo-szpiegowskiej, w którą zamieszane były 
m.in. władze emigracyjne Polskiej Partii Socjalistycznej 
i Stronnictw Narodowego) oraz stosunek do „reaktywa-
cji politycznej” Stanisława Mikołajczyka po jego ucieczce 
z kraju.

Cel najbliższy. B.m. b.r. Nakładem autora, 21,5 cm, 
s. 29, [1].
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MARCZAK Michał 96 – Hetman Jan Tarnowski. 
Szkic biografi czny. Tarnobrzeg 1926 Nakładem Zdzisława 
hr. Tarnowskiego. 23,5 cm, s. [2], 21, brosz. wydawnicza.       

Nakład 200 egz. Monografi a historyczna Micha-
ła Marczaka (1886-1945), autora prac etnografi cznych 
i historycznych dotyczących okolic Tarnobrzega, Polesia 
i Pienin, od 1913 r. kustosza zbiorów bibliotecznych i ar-
chiwalnych Tarnowskich w Dzikowie. Odczyt wygłoszono 
w dniu 21. lutego 1926 r. na uroczystości szkolnej nadania 
zakładowi nazwy „Państwowe Gimnazjum im. Hetmana 
Jana Tarnowskiego” w Tarnobrzegu. Stan bardzo dobry. 

250

MARCZAK Michał97  – Pozostałości dawnej kul-
tury ludowej na tle dzisiejszej w powiecie tarnobrzeskim 
i w okolicy Koprzywnicy. (Według materiałów zebranych 
przez młodzież gimnazjalną). Odbitka z XII. Sprawozda-
nia Państwowego Gimnzjum im. Hetm. Jana Tarnowskie-
go w Tarnobrzegu). Tarnobrzeg 1929 Z drukarni Francisz-
ka Cwynara. 23 cm, s. 43, [1], brosz. wydawnicza.

Dedykacja autora dla prof. Piotra Galasa (27/12 
1929). Materiały etnografi czne obejmujące obrzędy 
i zwyczaje doroczne, poglądy i wierzenia, głównie z daw-
nego powiatu tarnobrzeskiego. Grzbiet po konserwacji, 
stan dobry. Rzadkie. 

150

MARTYNOWSKI Stanisław98  – Polska bojowa. 
Łódź 1937 Nakładem autora. 28 cm, s. 451, [4], liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu. 

Książka napisana przez barwną postać ruchu robotnicze-
go i spółdzielczego, pisarza i historyka Stanisława Martynow-
skiego (1887-1955) – uczestnika rewolucji 1905 r. w Łodzi, 
działacza Organizacji Bojowej PPS, wielokrotnie więzionego, 
skazanego na 20 lat katorgi. Karę odbywał od czerwca 1907 
do 1917 r. w więzieniu w Tobolsku. Na katordze uczestniczył 
w głodówkach oraz w innych formach protestu przeciwko 
stosowaniu kar cielesnych wobec więźniów politycznych. Bo-
gato ilustrowana historia masowych wystąpień w Królestwie 
Polskim i burzliwej działalności Organizacji Bojowej PPS, 
która w latach 1905-1907 przeprowadziła setki akcji bojo-
wych i terrorystycznych. M.in. opis warunków panujących 
w więzieniach (Mokotów, Radom, Łódź, Carycyn, Tobolsk, 
Butyrki, Psków), na katordze, sposoby działania tajnej policji 
tzw. „Ochrany”, działalność organizacji socjalistycznych na 
prowincji (Zduńska Wola, Ozorków, Pabianice, Częstocho-
wa, Zgierz), liczne notki biografi czne ważniejszych działaczy 
jak również prowokatorów, protest Europy przeciw traktowa-
niu więźniów politycznych (podpisany m.in. przez przedsta-
wicieli Francji, Szwajcarii, Belgii, Austrii, Niemiec, Włoch, 
Hiszpanii). Grzbiet po konserwacji, otarcia krawędzi oprawy, 
kilka kart z rozdarciami, oprócz tego stan dobry. 

360

MARLÈS M. de99  – Histoire de Pologne. Nouvelle 
édition. Tours 1849 A. Mame et Cie. frontispis w stalo-
rycie, 20 cm, s. 240, opr. wydawnicza: karton. oklejony 
pap.       

Z serii „Bibliothèque des écoles chrétiennes”. Popular-
ne, przyjemne w lekturze ujęcie dziejów Polski dla mło-
dzieży, w wykwintnej, francuskiej opr. wydawniczej okle-
janej tłoczonym na sucho i złoconym papierem. Dzieje 
Polski od mitycznych początków po trzeci rozbiór Polski 
z mocnym akcentem położonym na dzieje Polski od wstą-
pienia tron króla Stanisława Augusta aż do ostatniego roz-
bioru (6 rozdziałów na 12!). Uszkodzone s. 7/8 z niewiel-
ką stratą tekstu przy prawym marginesie. Otarcia kartonu 
oprawy. Stan dobry.

300

[MARZEC 1968 – Wrocław] 100 REZOLUCJA. Inc.: 
„My-dzieci, córki i synowie robotników, inteligencji pra-
cującej. Studenci Wyższych Uczelni Wrocławia…”. Expl.: 
„Wzywamy do przybycia na teren Uczelni odpowiedzial-
nych przedstawicieli KW i KC PZPR celem przedyskuto-
wania zaistniałej sytuacji”. Studenci Wrocławia. [Wrocław 
po 13 III 1968]. 29,5 x 21 cm, k. [1].       

Maszynopis powielony. Osiemnastopunktowa rezolu-
cja strajkujących studentów Wrocławia, solidaryzujących 
się ze strajkującymi studentami Politechniki Warszaw-
skiej. Ślad po złożeniu, stan więcej niż dobry.       
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MIKOŁAJ Mikołajewicz, 101 Wielki Książę – Odezwa Naczelnego Głównodowodzącego wojskami Jego Cesarskiej 
Wysokości … do Polaków. Inc.: „Polacy! Wybiła godzina, w której marzenie święte ojców waszych i dziadów może się 
urzeczywistnić…”. Expl.: „Niech zabłyśnie w tej jutrzence ramię krzyża, symbol cierpienia i zmartwychwstania naro-
dów”, dat. St. Petersburg, 14 sierpnia 1914 roku (Warszawa: Policiejskaja Tipografi ja). Plakat 57 x 67,5 cm.

Język rosyjski i polski. Słynna historyczna odezwa do Polaków Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza zapo-
wiadająca odrodzenie Polski, choć pod berłem cara. Choć mglista i ogólnikowa, ale napisana nieskazitelną polszczy-
zną świadczącą o wyczuciu charakteru narodowego Polaków i umiejętności politycznej propagandy. Wydana zbliżona 
odezwa niemiecka była napisana kompletnie „obcym” językiem i stylem. Niniejsza historyczna odezwa miała duże 
znaczenie dla utrzymana prorosyjskich sympatii w Królestwie Polskim po wkroczeniu wojsk państw centralnych. Ślady 
składania i minimalne przetarcia, poza tym stan więcej niż dobry. 
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MOCHNACKI Maurycy102  – Powstanie narodu pol-
skiego w r. 1830 i 1831. T. 2 (z 2). Paryż 1834 [Nakładem 
Chełmickiego] Druk P. Baudouin. 17,5 cm, s. [12], 816, 
opr. późniejsza: psk z naklejoną na grzbiet pozostałością 
oprawy półskórkowej z epoki ze złoc., etui karton. 

Wydanie 1. Podstawowe dzieło do dziejów politycz-
nych powstania listopadowego, uznane za jedno z arcy-
dzieł polskiej prozy romantycznej. Wywarło ogromny 
wpływ na polityków, publicystów i pisarzy doby Wielkiej 
Emigracji (m.in. Słowackiego i Norwida) i ukształtowało 
w znacznej mierze obraz powstania listopadowego w świa-
domości przyszłych pokoleń Polaków, w tym wielu histo-
ryków, m.in. A. Śliwińskiego, W. Tokarza, J. Łojka. W t. 2 
zamieszczono opis wydarzeń Nocy Listopadowej i charak-
terystykę dyktatury Chłopickiego. Dzieło nie ukończo-
ne, doprowadzone zostało do 25 I 1831 r. Autor wyraża 
przekonanie, że polityczne i wojskowe kierownictwo po-
wstania zaprzepaściło możliwość zwycięstwa nad Rosją. 
Maurycy Mochnacki (1803-1834) – publicysta politycz-
ny, jeden z teoretyków polskiego romantyzmu, uczestnik 
i kronikarz powstania listopadowego. Egzemplarz po kon-
serwacji, stan dobry. 

500

MUZEUM Narodowe 103 Polskie w Rapperswi-
lu. Kraków 1906 Nakładem Dyrekcyi Muzeum. 20 cm, 
s. 108, [2], liczne ilustr. w tekście, opr. wtórna: pł., zacho-
wane okł. brosz. wyd.  

Opis Muzeum Polskiego w Rapperswilu założonego 
przez Władysława Broel-Platera (1808-1889), uczestnika 
Powstania Listopadowego, działacza Wielkiej Emigracji, 
dziennikarza i polityka emigracyjnego. Omówiono sławną 
kolumnę barską, mauzoleum Kościuszki (z sercem Na-
czelnika), galerię obrazów, rzeźby, imponującą bibliotekę 
i pokoje m.in. mundurów, broni, Falcka, Lenartowicza, 
Kościuszki, Kopernika, Mickiewicza, „Przyjaciół Polski”. 
Egzemplarz Stanisława Zielińskiego (1917-1995), pisarza 
(ekslibris). Dołączono luzem wycinek z gazety z informa-
cją o mszy w setną rocznicę śmierci hr. Władysława Broel-
Platera (Warszawa, 22-23 IV [19]89). Stan dobry. 

180

[NARODOWE Siły Zbrojne] 104 Inc.: „Polacy! 
W samym rdzeniu nawałnicy, która rozszalała się nad 
światem, stojąc w piątym roku straszliwych strat i nie-
ustannych cierpień, Naród Polski, gromadzi niespożyte 
swe siły w podziemiach dla walki decydującej, która go 
jeszcze czeka”. Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna 
3.XII.[19]43. 23,8 x 17,8 cm, s. [2].   

Odezwa związana ze zjednoczeniem części Narodowej 
Organizacji Wojskowej z Armią Krajową [te nazwy tu nie 
występują w tej formie], kiedy to część NOW (zbrojne 
ramię Stronnictwa Narodowego) nie podporządkowała się 
decyzji zjednoczeniowej i wraz z ze Związkiem Jaszczur-
czym utworzyła Narodowe Siły Zbrojne. TNRP była or-
ganem politycznym NSZ, a w składzie jej prezydium zna-
leźli się: Zbigniew Stypułkowski, Jerzy Iłłakowicz, August 
Michałowski, Jan Matłachowski, Karol Stojanowski, Wła-
dysław Marcinkowski, Tadeusz Salski i Otmar Wawrzko-
wicz. Ślady podklejenia, poza tym stan dobry.

200

[NARODOWY Związek Pracy] 105 Inc,: „Bracia Po-
lacy! Wolność i niezależność waszej Ojczyzny, o które wal-
czycie heroicznie, znajdują się pod ciężką groźbą”. [Berlin 
1956] NTS Sztab Główny. 15 x 10,5 cm, s. [2].      

Ulotka Narodowego Związku Pracy (Nacjonalnyj Tru-
dowoj Sojuz), antykomunistycznej, emigracyjnej organi-
zacji politycznej rosyjskich solidarystów na Zachodzie, 
nawiązująca do krwawych wydarzeń na Węgrzech i dora-
dzająca jak uniknąć błędów krwawo stłumionej rewolucji 
węgierskiej. Ulotka była zrzucana z balonów nad Polską. 
Ślady podklejenia z lewej strony, bez uszczerbku dla tek-
stu. Rzadkie. 

200

NIEDZIELSKI Kazimierz106  – Polacy pod sztanda-
rami obcemi … Warszawa [ok. 1910] Nakład i własność 
Konstantego Treptego. 21 cm, s. 287, [1], ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: pł. z ilustr. na licu. 

Szkice historyczne omawiające zasługi polskiego orę-
ża w dobie porozbiorowej. Polacy w Hiszpanii (Saragossa 
1808), wojna z Austrią (1809), kampania z Rosją (1812), 
Lipsk (1813), chłop polski pod Wörth, Lipowski pod 
Châteaudun (1870). Otarcia i zabrudzenia oprawy i kart 
wyklejkowych, poluzowany blok. 

240

NIEDZIELSKI Kazimierz 107 – Z burzliwych dni 
1904-1905. Warszawa 1916 Księgarnia Ignacego Rze-
peckiego. 25,5 cm, s. VIII, 335, [1], tabl. ilustr. 1, brosz. 
wydawnicza.     

Kronika masowych wystąpień społeczeństwa, przy-
bierających formy manifestacji, strajków i starć zbrojnych 
w miastach i wsiach. Okładka datowana na 1917 r. Pie-
czątka: „Stanisława Mańkowska”. Grzbiet po konserwa-
cji (opaska papierowa), niewielkie ubytki krawędzi okła-
dek, ślady zalania na okładce i kilku pierwszych kartach. 
Rzadkie. 
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[NIEMCY]108  Des Deutschen Vaterland. Deutschland in landschftlicher, geschichtlicher, industrieller und kultur-
geschichtlicher Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung des Volkstums. Unter Mitwirkung … von Hermann Mül-
ler-Bohn … T. 1-2. Stuttgart 1913 Chr. Belsersche Verlagsbuchhandlung. 32 cm, s. XVI, 677, tabl. ilustr. 23 (w tym 7 
kolor.); [6], 666, tabl. ilustr. 19 (w tym 10 kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, 
brzegi k. barwione.    

Bogato ilustrowana historia Niemiec, uwzględniająca również zagadnienia geografi czne i etnografi czne. Wiele infor-
macji m.in. o Gdańsku, Toruniu, Malborku, Elblągu, Wrocławiu, Poznaniu. Niemiecka dedykacja (23 listopada 1924). 
Otarcia oprawy, w t. 1 poluzowany blok, dwie składki luzem, ogólnie stan dobry. 
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[NIESIECKI Kasper] 109 Herbarz polski Kaspra Nie-
sieckiego powiększony dodatkami z późniejszych auto-
rów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez 
Jana Nep[omucena] Bobrowicza. T. 4 (z 10). Lipsk 1839 
Nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertla. 26,5 cm, s. [4], 
518, liczne wizerunki herbów w tekście, opr. współczesna: 
psk z naklejoną na grzbiet pozostałością oryginalnego.       

Herbarz rodów szlacheckich wydany w Lipsku w la-
tach 1839-1845 przez Jana Nepomucena Bobrowicza 
(T. 1-10). Powstał z dopełnienia czterotomowego dzieła 
Kaspra Niesieckiego „Korona Polska” wydanego w latach 
1728-1743 (patrz poz. 24 ). Edycja uzupełniona przez 
wydawcę pracami własnymi, z Duńczewskiego, Wielądka, 
Piotra Małachowskiego, Ewarysta Andrzeja Kuropatnic-
kiego oraz notatkami Józefa Andrzeja Załuskiego, Ignace-
go Krasickiego, Adama Naruszewicza, Joachima Lelewela. 
Niezbędna pomoc do wszelkich badań genealogicznych 
i biografi cznych. Tom obejmuje herby od Eilemberk do 
Jutrowski. Pieczątka: „Z księgozbioru W.H. Przybysław-
skich”. Miejscami zażółcenie w tekście, stan dobry.

360

OTO ANGLIA! 110 Opanowanie świata złotem 
i krwią. Zestawił i opracował Fritz Reipert. Berlin [1940] 
Nakładem H.W. Rödigera. 21,5 cm, s. 64, ilustr. w tek-
ście, brosz. wydawnicza.     

Niemiecki druk propagandowy, szkalujący Anglię za 
jej politykę dyplomatyczną prowadzącą jakoby do wybu-
chu II wojny światowej. Służyło temu ukazanie angielskiej 
historii i jej konfl iktów z Irlandią, Indiami, Chinami oraz 
powoływanie się na liczne nieprawdziwe informacje o sy-
tuacji na froncie, m.in. o niemieckich porażkach w Polsce, 
o rzekomym zburzeniu Częstochowy i zniszczeniu obrazu 
Czarnej Madonny. Z drugiej strony – niezliczone dowody 
rzekomej niemieckiej woli pokoju, uczciwych zamiarów, 
powoływanie się na pakty o nieagresji oraz na konkretne 
propozycje Hitlera ograniczenia zbrojeń. Niemcy czuli się 
zmuszeni odpłacić gwałtem za gwałt i odeprzeć, jak to się 
wyrażono „polskie ataki na terytorium Rzeszy”. Rysunek 
tytułowy i karykatura na okładce Hansa Spedela. Stan 
bardzo dobry. Wymowna okładka wydawnicza. Bardzo 
rzadkie. 
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PAMIĘTNIK Naukowy. 111 T. 1. Kraków 1837 [Le-
sław Łukaszewicz] w tłoczni Stanisława Cieszkowskiego. 
20,5 cm, s. [4], 472, [4], opr. z epoki: pł.       

 Exlibris Lecha Kokocińskiego. Wydawnictwo poświę-
cone współczesnemu piśmiennictwu, sztuce, teatrowi, za-
gadnieniom politycznym, obyczajowym i etnografi cznym 
oraz sporadycznie nauce ścisłej. W tomie m.in. artykuł 
wydawcy Lesława Łukaszewicza (1809-1855) pt. Handel 
i pieniądze w ziemiach dawnej Polski przed i pod Piasta-
mi; Ignacy Daniłowicz, Rzut oka historyczny na prawo-
dawstwo litewskie; Michał Wiszniewski, Charaktery roz-
mów ludzkich; K.W. Wójcicki, Starożytne przypowieści 
z XV, XVI i XVII w.; Poezje Aleksandra Grozy. Miejscami 
zbrązowienia. 

180

PARLAMENT Rzeczypospolitej 112 Polskiej 1919-
1927. Pod redakcją profesorów Henryka Mościckiego 
i Włodzimierza Dzwonkowskiego. Wydawca Lucjan Złot-
nicki. Warszawa 1928 Odbito czcionkami Drukarni Na-
rodowej w Krakowie. 34,5 cm, s. XII, 375, [7], tabl. ilustr. 
16, tabl. ilustr. LXVIII, opr. wydawnicza: pł. z bogatymi 
tłocz. i barwieniami na licu i grzbiecie. 

Księga pamiątkowa Parlamentu Rzeczypospolitej Pol-
skiej zawierająca zarys dziejów polskiego sejmowania, 
charakterystykę poszczególnych stronnictw sejmowych, 
życiorysy posłów i senatorów. W obszernej części ilustra-
cyjnej wykonanej w rotograwiurze: portrety Naczelnika 
Państwa, prezydentów, marszałków oraz przedstawicieli 
poszczególnych klubów politycznych. Okładka wg projek-
tu artysty malarza Feliksa Ciechomskiego odznaczona zo-
stała I nagrodą na konkursie ogłoszonym przez Redakcję 
„Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej”. Oprawę wykonał 
Zakład Introligatorski R. Jahody w Krakowie. Zdjęcia 
Ryszarda Waltera oraz Zakładu fotografi cznego Mariana 
Fuksa. Poluzowany blok, stan dobry. Ładna oprawa wy-
dawnicza. 

400

PERDELWITZ Richard113  – Die Polen im Welt-
kriege und die internationale Politik. (Grenzmärkische 
Forschungen; Veröffentlichungen der Grenzmärkischen 
Gesellschaft zur Erforschung und Pfl ege der Heimat e.V. 
in Schneidemühl, Nr. 2). Leipzig (Lipsk) 1939 Verlag von 
S. Hirzel. 23 cm, s. 283, [1], brosz. wydawnicza.       

Polityka międzynarodowa i niemiecki punkt widzenia 
w czasie I wojny światowej na kwestię dążeń Polski do 
uzyskania niepodległości. Stan bardzo dobry. 

160

POLSKIE siły zbrojne 114 w drugiej wojnie świato-
wej. Tom 3. Armia Krajowa. Londyn 1950 Instytut Histo-
ryczny im. gen. Sikorskiego. 24,5 cm, s. XXII, 972, liczne 
mapy, szkice (dwustronicowe), opr. wydawnicza: pł.         

Pierwsze tak obszerne, powojenne opracowanie doty-
czące polskich działań militarnych w drugiej wojny świa-
towej. Stawiało sobie za cel obiektywizm i przestrzeganie 
prawdy historycznej. Oferowany tom trzeci – stanowią-
cy odrębną całość – poświęcony został organizacji, życiu 
konspiracyjnemu, przygotowaniu i szczegółowemu prze-
biegowi walk Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. 
Liczne mapki poszczególnych faz Powstania, skorowidz 
nazwisk i pseudonimów. Stan dobry. 
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POTĘPIEŃCY. 115 Sąd wieków nad Niemcami. An-
tologia. Zebrał i opracował Antoni Trepiński. Łódź 1947 
Nakładem Księgarni Ludowej T. Lemański. 25 cm, s. 543, 
[7], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
grzbiecie i licu, zachowana przednia okł. brosz. wyd.         

Antologia obejmuje okres od bitwy grunwaldzkiej do 
wybuchu II wojny światowej. Ukazuje poglądy na temat 
Niemców przewijające się w historiografi i, publicystyce 
i literaturze pięknej. Głos w tej sprawie zabierali m.in. Jan 
Długosz, Mikołaj Kopernik, Jan Dantyszek, Marcin Biel-
ski, Mikołaj Rey, Maciej Stryjkowski, Andrzej Kitowicz, 
Adam Naruszewicz, Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, 
Julian Ursyn Niemcewicz, Joachim Lelewel, Adam Mic-
kiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Juliusz Słowacki, Karol 
Szajnocha, Stefan Buszczyński, Zygmunt Kaczkowski, 
Stanisław Koźmian, Aleksander Kraushar, H. Sienkie-
wicz, B. Prus. Od s. 463 zamieszczono kronikę wydarzeń 
– „1000 lat stosunków polsko-niemieckich”, a od s. 497 
„Niemcy w ilustracji polskiej”. Niewielkie uszkodzenie 
krawędzi grzbietu, oprócz tego stan bardzo dobry. Efek-
towna oprawa wydawnicza. 

260

POWSTANIE listopadowe …116  1830-1831. Opra-
cował i wydał Komitet Redakcyjny z inicjatywy Józefa La-
chowskiego. Lwów 1931 Z upoważnienia Obywatelskiego 
Komitetu Obchodu Stulecia Powstania Listopadowego we 
Lwowie. 31 cm, s. 400, ilustr. w tekście, errata, opr. wy-
dawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim licu 
(m.in. stylizowany orzeł polski), górny brzeg k. barwiony.        

Bogato ilustrowana księga pamiątkowa wydana we 
Lwowie przez Obywatelski Komitet Obchodu Stulecia 
Powstania Listopadowego. Zawiera kilkadziesiąt tekstów 
źródłowych, literackich i historycznych poświęconych 
różnym aspektom powstania. Wśród autorów tekstów 
m.in.: Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, Maria Konop-
nicka, Stanisław Wasylewski, Stefan Garczyński, Aleksan-
der Kraushar, Antoni Ossendowski, Józef Weyssenhoff, 
Stanisław Wyspiański, Marian Gumowski, Witold Bełza, 
Ernest Łuniński. Tytuł równoległy w języku angielskim 
i francuskim. Otarcia grzbietu i oprawy, wewnątrz czysty 
egzemplarz.

400

112

www.portolan.pl


66

[POWSTANIE styczniowe 1863] 117 FATTI della Polonia dal 1863 in poi. Descritti fedelmente ed imparzialmen-
te. Venezia [Wenecja] 1863 Premiata Tipografi  a di Gio. Cecchini Editore. 24 cm, s. 896, tabl. ryc. 28 (litografi e), tabl. 
ryc. 2 (drzeworyty, w tym 1 złoż.), opr. z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie.   

Bardzo rzadki opis powstania styczniowego, popularyzujący we Włoszech walki Polaków o niepodległość. Ob-
szerne, monografi czne dzieło opisujące szczegółowo działania powstańcze oraz reperkusje polityczne w państwach eu-
ropejskich. Na uwagę zasługują liczne litografi e i drzeworyty, przedstawiające obrazy z życia powstańców (np. rozkła-
dany sztych ukazujący powstańczą mszę), sceny batalistyczne (bitwa pod Krasnymbrodem, Węgrowem i Żyrzynem), 
portrety uczestników (płk Władysław Bentkowski, gen. Józef Hauke-Bosak, Francesco Nullo, Henryka Pustowojtówna, 
gen. François Rochebrune, Władysław Psarski), jak i osób politycznie zaangażowanych z różnych stron (arcybiskup 
Zygmunt Feliński, obecnie święty; gubernator Mikołaj Murawjew). Obrazy realistyczne, niekiedy fantazyjne, z patrio-
tycznymi i męczeńskimi scenami z ziem polskich i litewskich. Ważne źródło ikonografi czne. Drobne otarcia krawędzi 
oprawy, poza tym grzbiet, tekst i ryciny w stanie bardzo dobrym. Ładny egzemplarz.           
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[PROPAGANDA okupacyjna] 118 Inc.: „Drogą do 
lepszego jutra jest twardy wysiłek i sumienna praca”. B.m. 
1943 b.w. Afi sz kolorowy 21 x 31 cm.        

Propagandowa „złota myśl” z czasów okupacji nie-
mieckiej w formie do naklejenia. Na odwrocie pieczątka 
z datą „15 września 1943”. Drobne zagięcia i naddarcia 
na marginesach, poza tym stan dobry.

180

[PROYART Liévain Bonawentura]119  Proyart Abbé 
– Vie de Marie Leckzinska (!!!), princesse de Pologne,
Reine de France. Écrite sur les Mémoires de la Cour. 
Nouvelle edition, ornée d’un portrait. Lyon–Paris 1828. 
Nakład i druk Braci Perisse, s. [6], 342, 18,5 cm, opr. 
z epoki: skóra ze złoc. na grzbiecie, krawędzie opr. tłoczo-
ne złotem przy użyciu radełka, brzegi k. i wyklejki mar-
moryzowane.      

Biografi a Marii Leszczyńskiej obfi tująca w liczne cie-
kawostki i anegdoty z jej życia. Maria Karolina Leszczyń-
ska (ur. 23 czerwca 1703 r. w Trzebnicy – zm. 24 czerwca 
1768 w Wersalu) – królowa Francji w latach 1725-1768 
jako żona Ludwika XV, córka króla polskiego Stanisława 
Leszczyńskiego i Katarzyny Opalińskiej. Jej synem był 
delfi n Francji – Ludwik Ferdynand, ojciec królów: Lu-
dwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X. Autor, francuski 
ksiądz Bonawentura Proyart (1743-1808), napisał także 
biografi ę jej ojca – króla Stanisława Leszczyńskiego, wie-
lokrotnie wznawianą we Francji. Brak portretu, spękania 
i drobne ubytki skóry grzbietu, zażółcenia pap. Stan we-
wnątrz dobry.    

240

PRZEPISY 120 tyczące się aktów stanu cywilnego 
w Królestwie Polskiem, to jest: Wypis z Księgi I. Kodexu 
Cywilnego, Postanowienie Xięcia Namiestnika Królew-
skiego, i wzory do zapisywania aktów. Warszawa 1825 
w Druk. JCKMci Rządowey. 18 cm, s. 99, opr. z epoki: 
psk z tłocz. i złoc. ozdobnikami na grzbiecie.  

Ekslibris: „Z ksiąg F. Łopieńskiego”. Zbiór przepisów 
prawnych dotyczących prowadzenia akt stanu cywilnego, 
w tym ksiąg metrykalnych, zgłaszania urodzin i zgonów 
oraz zawierania małżeństw w Królestwie Polskim. Drobne 
otarcia, poza tym stan bardzo dobry.

180

PRZYSIĘGA121 . Warszawa 1917 „Rząd i Wojsko”. 
17 cm, s. 15, [1], brosz. wydawnicza.    

Sprawa tzw. „kryzysu przysięgowego” w lipcu 1917 r. 
związanego z powtórną przysięgą żołnierzy legionowych 
na wierność cesarzowi Wilhelmowi II. Ekslibris Inż. Som-
mera.

100

RAPACKI Wincenty122  – Kostka Napierski. Opowia-
dania imci pana Krzysztofa Scipiona dworzanina jego kró-
lewskiej mości. T. 1-2. Kraków 1907 Spółka Wydawnicza 
Polska. 21 cm, s. 176; 287, [1], opr. wtórna: pł., zachowa-
na przednia okł. brosz. wydawniczej. 

Przywódca podhalańskiego powstania chłopskiego 
z 1651 r. Aleksander Leon Kostka-Napierski (ok. 1620-
1651) był także m.in. bohaterem powieści Władysława 
Orkana Kostka Napierski, Kazimierza Tetmajera Maryna 
z Hrubego oraz fi lmu w reżyserii Jana Batorego Podhale 
w ogniu. Pieczątka: „Biblioteka Umańskich”. Niewielkie 
otarcie grzbietu, stan dobry. 

150

RAWLINGS Eleanor C.123  – Wygnańcy polscy w Il-
linois. Referat Eleanor C. Rawlings wygłoszony na Zjeź-
dzie Towarzystwa Historycznego Stanu Illinois 12 maja 
1927 roku. Przetłumaczył Mieczysław Haiman. [USA 
1964 b.w.]. 20,5 cm, s. [36], ilustr. w tekście, brosz. wy-
dawnicza.  

Pierwsza monografi a historyczna o losach Polaków 
– uchodźców z powstania listopadowego – którzy trafi li 
do Ameryki. M.in. o fakcie przyznania im przez Kongres 
Stanów Zjednoczonych ziemi, której jednak nigdy nie 
otrzymali oraz o utworzeniu „Civil War Memorial Room” 
w Muzeum Polskim w Chicago. Opis wg okładki. Naklejka 
na tylnej okładce „Polish Museum”. Stan bardzo dobry.

160

[REFERENDUM 1946]124  Inc.: „Uwaga Polacy! Ga-
dzina niemiecka znów syczy i podnosi głowę. Expl.: „Za 
Polskę demokratyczną, niezależną, silną 3 razy TAK. Po-
lacy! Głosujcie 3 razy Tak! Grupa Bezpartyjnych”. B.m. 
VI [19]46 (D.T.P.). 23,5 x 15 cm, s. [2].      Propagandowa 
ulotka nawołująca do głosowania za Blokiem Stronnictw 
Demokratycznych, antyniemiecka i antyangielska. Ślady 
podklejenia na marginesach, poza tym stan dobry. 

120

[REFERENDUM ludowe 1946] 125 Inc.: „Czy jesteś 
za zniesieniem Senatu? Tak”, „Senat hamował postęp 
społeczny”. B.m. [1946] b.w., karta 24,5 x 33 cm. 

Propagandowy druk wyborczy Bloku Ludowego wy-
obrażający chłopa ciągnącego wóz z napisem postęp, 
któremu drogę utrudnia podkładający pod koła drąg męż-
czyzna w cylindrze i surducie przypominający przywódcę 
opozycji PSL Stanisława Mikołajczyka. Druk dwubarwny. 
Naderwania w górnej i dolnej części z niewielkim ubyt-
kiem, poza tym stan dobry.

180
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REZERWIŚCI na froncie126  walki o siłę gospodar-
czą Polski. (Biblioteczka Rezerwistów Nr 7). Warszawa 
1938 Nakładem Zarządu Głównego Związku Rezerwi-
stów. 19,5 cm, s. 47, [1], brosz. wydawnicza.      

M.in. artykuły: Sytuacja gospodarcza Polski i wola wy-
dobycia się z jego złego stanu, Zagadnienie podniesienia 
rzemiosła i handlu, Surowce, emigracja, kolonie. Wstęp 
Mariana Zyndram-Kościałkowskiego (1892-1946), po-
lityka związanego z obozem piłsudczykowskim, prezesa 
Związku Rezerwistów. Stan dobry.  

180

RHEINHARDT E[mil] A[lphons] 127 – Napole-
on i Eugenia. Powieść biografi czna. Warszawa 1937 Po-
wszechna Spółka Wydawnicza „Płomień”. 23 cm, s. 312, 
tabl. ilustr. 10, opr. późniejsza: ppł. ze złoc. na grzbiecie.        

Zbeletryzowane dzieje Napoleona III i jego żony hra-
biny Eugenii de Montijo, z którą miał syna Ludwika Na-
poleona Eugeniusza, zwanego również Napoleonem IV. 
Stan dobry. 

150

[ROBOTY przymusowe] 128 Inc.: „Rodaku! Staraj 
się, aby nie wywieziono Cię z Kraju na przymusowe ro-
boty. Kierownictwo Walki Cywilnej działające w Kraju 
z upoważnienia Miarodajnych Czynników, Cywilnych 
i Wojskowych”. B.m. [ok. 1941-1942]. 20,5 x 15 cm, 
s. [2]. 

Ulotka zawierająca m.in. 7 przykazań postępowania 
w przypadku wywiezienia na roboty. Ślady podklejeń w 2 
miejscach bez uszczerbku dla tekstu.  

250

ROCZNICE narodowe. 129 Wskazówki i materiały 
potrzebne dla urządzających obchody narodowe. Opraco-
wała Marja Bogusławska. Lwów-Warszawa 1926 Księgar-
nia Polska Bernarda Połonieckiego. 22,5 cm, s. VIII, 349, 
[3], opr. wydawnicza: ppł.  

Materiały do przemówień, deklamacji, utwory scenicz-
ne, piosenki przygotowane m.in. na uroczystości związa-
ne z Legionami Dąbrowskiego, Księstwem Warszawskim, 
wyswobodzeniem Wielkopolski, powstaniami narodowy-
mi, odzyskaniem Pomorza i Śląska, wyzwoleniem Wilna, 
Konstytucją 3-go Maja, cudem nad Wisłą, obroną Lwowa, 
postaciami Tadeusza Kościuszki, księcia Józefa Poniatow-
skiego. Otarcia oprawy, stan dobry. 

200

ROCZNIK Polityczny130  i Gospodarczy 1938. War-
szawa 1938 Polska Agencja Telegrafi czna P.A.T. 21 cm, 
s. 1230, portr. 2, tabl. karton. 6 (inseraty w formie prze-
kładek), opr. wydawnicza: pł. ze złoc.  
Źródło ofi cjalne wiedzy o Polsce w 1938 roku. Zawiera 

m.in. wykazy wyższych urzędników państwowych, samo-
rządowych i wojskowych, sędziów i parlamentarzystów; 
spis orderów i odznaczeń. Poza tym adresy izb przemysło-
wo-handlowych, spółdzielni, gazet i czasopism, ośrodków 
opiekuńczych, klubów sportowych itd. Ponadto informa-
cje o stosunkach społecznych i wyznaniowych. Otarcia 
opr., złoc. w dużej części wyblakłe, tylna krawędź grzbietu 
minimalnie nadpęknięta, poza tym stan dobry.

300

RODKIEWICZ Aleksander Jan131  – Pierwsza Po-
litechnika Polska 1825-1831. (Monografi e w zakresie 
dziejów nowożytnych. Tom VI). Kraków-Warszawa 1904 
Wydawca Szymon Askenazy. 22,5 cm, s. [4], XXI, [1], 
267, [5], brosz. wydawnicza. 

Historia Politechniki Warszawskiej, pierwszej uczelni 
technicznej, sięgającej tradycjami do 1825 roku, kiedy to 
powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politech-
nicznego, która z kolei dała podwaliny pod przyszły Insty-
tut Politechniczny im. Cara Mikołaja II (1898-1914),  od 
1915 r. Politechnikę. Stan dobry. 

180
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[ROK] 1848.132  W stulecie „Wiosny ludów”. Literaci 
lubelscy. Lublin 1948 [Oddział Lubelski Związku Zawo-
dowego Literatów Polskich]. 31 cm, s. 202, [2], opr. wy-
dawnicza: karton.  

Wydano z funduszów Związku Zawodowego Litera-
tów Polskich i z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej. 
W skład Komitetu Redakcyjnego weszli m.in.: Juliusz 
Kleiner (przewodniczący), Stefan Kawyn (redaktor na-
czelny), Jan Parandowski. Na uwagę zasługujące artykuły: 
Wiosna Ludów we Francji, Niemczech, Polsce, Włoszech, 
Rumunii, na Węgrzech; Rok 1848 w literaturze francu-
skiej, włoskiej i niemieckiej; Wielcy romantycy polscy wo-
bec roku 1848; Mickiewicz w grupie legionistów 1848 r.; 
Echa wiosny Ludów w „Lalce” Prusa. Obszerna biblio-
grafi a o Adamie Mickiewiczu w 1848-49 roku (A. Sem-
kowicz); Materiały bibliografi czne dotyczące Juliusza 
Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila 
Norwida. Nakład 5000 egz. Okładka Janiny Śliwickiej 
Sikorskiej. Dar Oddziału Lubelskiego Związku Literatów 
Polskich dla zamieszkałej w Warszawie Haliny Bojarskiej 
(wpis własnościowy, naklejona na odwrocie przedniej 
okładki stosowna korespondencja ostemplowana dwoma 
znaczkami). Niewielkie zażółcenie okładki, dwie składki 
luzem, stan dobry. 

240

[ROZWADOWSKI Tadeusz Jordan]133  Generał 
Rozwadowski. Kraków 1929 Skład główny Księgarni Kra-
kowskiej. 25 cm, s. [4], 223, [5], tabl. ilustr. 22 (w tym 
ilustr. na k. tyt.), mapa 1 (rozkł.), faksymiliów 12, opr. 
wtórna: imitacja półpłótna ze złoc. na grzbiecie, zachowa-
ne okł. brosz. wydawniczej.  

Biografi a jednego z najwybitniejszych polskich woj-
skowych XX w. Tadeusza Jordana Rozwadowskiego (1866-
1928), wyzwoliciela Lwowa, który tu w świetle „niepopu-
larnych faktów” – rysuje się jako autor planów i faktyczny 
dowódca w bitwie warszawskiej. W czasie przewrotu ma-
jowego jako dowódca wojsk wiernych rządowi trafi ł wraz 
z gen. Zagórskim, Malczewskim i Jaźwińskim do więzie-
nia w Wilnie. Odbito 3000 egz. Niewielkie podniszczenie 
okładek, oprócz tego stan bardzo dobry. 

260

SAINT-HILAIRE Emil Marco de134  – Historya 
Napoleona przez … Pomnożona wyjątkami z dzieła te-
goż Autora pod tytułem: Napoleon w Radzie Stanu i te-
stamentem Napoleona. Z francuzkiego tłumaczył Leon 
Rogalski. Warszawa 1844 Nakładem Augusta Emmanuela 
Glücksberga. 25,5 cm, s. 655, [5], tabl. ryc. 22 (drzewo-
ryty), liczne drzeworyty w tekście, opr. współczesna: psk, 
etui karton.    

E. IV, 173 (z 200 rycinami; nie wspomina o tablicach). 
Banach nie notuje. Ciesząca się niesłabnącym zaintereso-
waniem, historia Napoleona – ukazanego jako ideał wład-
cy, żołnierza i człowieka – była ulubioną lektura marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Bogato ilustrowana drzeworytami, 
pełna anegdot zaczerpniętych z najbliższego otoczenia 
Cesarza, na którego dworze autor (1793-1887) był pa-
ziem. Dzieło miało duży wpływ na tworzenie pozytywnej 
legendy napoleońskiej. Karta tyt. i przedtyt. oraz s. 307-
310 na ksero, kilka pierwszych kart po konserwacji, napi-
sana piórem karta tyt. z dedykacją od  p. Maleckiej (24/4 
1946). Rzadkie. 

900

SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de 135 – Historja 
króla Jana Sobieskiego i Królestwa Polskiego … Wydanie 
piąte. Tłumaczona z francuzkiego na polskie przez Wła-
dysława Sierakowskiego. T. 1-3. Lwów 1860-1861 W dru-
karni Instytutu Stauropigiańskiego. 23,5 cm, s. XXXVIII, 
[2], 251, [1]; 304, [2], II, VII, [1]; 235, [1], III, [1], 
współopr.: ppł. ze złoc. tytulaturą i monogramem I.B. na 
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej, 
brzegi k. marmoryzowane. 

Cieszące się dużą popularnością, wielokrotnie wzna-
wiane (wyd. 1, 1827), dzieje panowania Jana III Sobie-
skiego, uzupełnione krótkim rysem historii Polski do-
prowadzonym do 1831 r. Tytuł na okładce: „Historja 
Jana Sobieskiego i Królestwa Polskiego”. Narcyz Achilles
Salvandy (1795-1856), francuski pisarz i polityk. Błędy 
w paginacji, ciągłość tekstu zachowana, stan dobry. 

480

SCHLECHT Hein, RIECKE Heinz136  – Dichter auf 
den Schlachtfeldern in Polen. Leipzig [ok. 1940] Verlag 
Poeschel & Trepte. 20,5 cm, s. 99, [1], brosz. wydawni-
cza.  

Dodatek specjalny do czasopisma „Die Buchbespre-
chung”. Niemiecki druk propagandowy wydany w pierw-
szym okresie II wojny światowej na polecenie ministra 
propagandy Josepha Goebbelsa (1897-1945). Zamiesz-
czono w nim wrażenia niemieckich pisarzy z wyprawy na 
teren Prus. Ukazano historię regionu, działania wojenne 
oraz obserwacje dotyczące polskiego charakteru. M.in. 
doniesienia z Grudziądza, Gdańska, Tczewa, Bydgoszczy, 
Berezy Kartuskiej. Stan dobry. 

300
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SIENICKI Stanisław Joseph137  – Les Elzevir de la Bibliothèque de l’Université Impériale de Varsovie. Par… Var-
sovie (Warszawa) 1874 Nakładem autora. Imprimerie du Journal „Wiek” (de Jean Noskowski). 21 cm, s. [6], 221, [5], 
k. tabl. [22] faksymiliów, k. tabl. [1] (litografi a), opr. wtórna: pł. z szyldzikiem. 

Katalog setek książek domu założonego w 1580 r. Obejmuje książki z XVI – XVIII w. znajdujące się ówcześnie 
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Zawiera reprodukcje autografów, proweniencji i ekslibrisów po-
przednich właścicieli z najprzedniejszych rodów polskich. Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej wg rys. Kamila Misyrowi-
cza, w Litografi i L. Wattsona w Warszawie. Pierwsza w Polsce praca o znakach własnościowych. Stan bardzo dobry. 
Rzadkie!

600
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SIKORSKI Władysław 138 – Polska i Francja w prze-
szłości i dobie współczesnej. Lwów 1931 Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 25 cm, s. 273, 
[3], opr. wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie. 

Jedna z pierwszych prac ukazująca historyczne aspek-
ty związku Polski i Francji – napisana przez zwolennika 
takiego zbliżenia Władysława Sikorskiego (1881-1943), 
Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i premiera Rzą-
du na Uchodźstwie w czasie II wojny światowej. Odcięte 
ok. 2 cm górnej części k. przedtyt. (bez straty tekstu), 
miejscami podkreślenia ołówkiem w tekście, stan dobry. 

200

SIKORSKI Władysław 139 – Przyszła wojna. Jej 
możliwości i charakter oraz związane z nim zagadnienia 
obrony kraju. Warszawa 1934 Wydawnictwo „Bibljote-
ka Prawnicza”. 25 cm, s. VIII, 225, tabel 2, opr. wtórna: 
imitacja półpłótna ze złoc. na grzbiecie, zachowane okł. 
brosz. wydawniczej. 

Dedykacja i autograf autora dla pani Władysławy 
Reynelowej (17 VI 1934). Książka wskazująca na realną 
groźbę wojny. Omawia charakter i ewentualne scenariusze 
przebiegu przyszłych działań wojennych, kreśli konkretne 
plany, porusza zagadnienia nowoczesnej obrony narodo-
wej, a wreszcie analizuje wiele wybiegających poza ramy 
ówczesnej nauki kwestii związanych chociażby ze stero-
waniem na odległość torpedami, czołgami, samolotami. 
Dołączono list Wł. Dąbrowskiego do profesora medycyny 
[Stefana Wesołowskiego], będący (wraz z poniższą książ-
ką) podziękowaniem za opiekę nad jego żoną (Sando-
mierz, 20.11.1973). Stan bardzo dobry. 

300

STARZYŃSKI [Stefan] 140 (1893-1943), prezydent 
miasta Warszawy. Inc.: „Obywatele stolicy. Ofi arność wa-
sza na rzecz dobra powszechnego jest znana”, dat. War-
szawa 24 sierpnia 1939 r. 29,5 x 21 cm, k. [1]. 

Ulotka Prezydenta miasta Warszawy do obywateli 
w sprawie przygotowywania schronów na wypadek woj-
ny i zgłaszania się w wymienionych komisariatach opl 
(obrony przeciwlotniczej). Maszynopis powielony. Rzad-
ka ulotka tuż sprzed wybuchu wojny świadcząca o za-
pobiegliwości Stefana Starzyńskiego. Ślady nadpalenia 
w dolnej części, bez uszczerbku tekstu, podklejenia, stan 
ogólny dobry. 

200

[Stefan II] 141 NIECH żyje Król polski Stefan II !! „W 
żyłach Arcyksięcia Karola Stefana płynie krew następu-
jących Królów polskich – Mieszka I, Boleslawa Chrobre-
go…”. Druk, k. 1, b. r. wyd. (1918). 22,5 x 14 cm. Foto-
grafi a ks. Karola Stefana Habsburga z Żywca, na odwrocie 
tekst. Rzadkie!

150

STRATY kultury 142 polskiej 1939-1944. Praca zbio-
rowa pod redakcją Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego. 
T. 1-2. Glasgow 1945 Książnica Polska. 21 cm, s. 570; 
560, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.  

Wspomnienia o ludziach kultury zmarłych w latach 
1939-1944. Możliwie pełna lista zamieszczona zosta-
ła na końcu drugiego tomu. M.in. Stanisław Bednarski, 
Wacław Berent, Józef Birkenmajer, Franciszek Siedlecki, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Karol Tichy, Wacław Wą-
sowicz, Edward Wittig, Stanisław Stanisławski, Ignacy 
Chrzanowski, Stanisław Estreicher, Adolf Nowaczyński, 
Bohdan Dyakowski, Bronisław Gembarzewski, Jan Loren-
towicz, Józef Pankiewicz, Tadeusz Pruszkowski. Wpis pió-
rem: „Ppor. J. Płoski / Bari / 19-20 III 1946”. Niewielkie 
otarcia oprawy, stan dobry. 
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TOBIASZ Mieczysław143  – Szlachta i możnowładz-
two w dawnej Polsce. Kraków [ok. 1945] Skład Główny: 
„Ex libris” Kraków. 22,5 cm, s. 194, brosz. wydawnicza.      

Szkic historyczny napisany podczas II wojny świa-
towej. M.in. o herbach i przywilejach, udziale szlachty 
w kształtowaniu dumy narodu, błędach polskiego życia 
wewnętrznego oraz roli i odpowiedzialności politycznej 
możnowładztwa. Interesująca synteza ukazująca przyczy-
ny obecnej i minionych klęsk narodowych. Okładkę pro-
jektował dr Zbigniew Bocheński, kustosz Muzeum Naro-
dowego w Krakowie. Egzemplarz nierozcięty. Nieznaczny 
ubytek górnej krawędzi tylnej okładki, przednia okładka 
z niewielkimi naderwaniami krawędzi, oprócz tego stan 
dobry. 

150

TOKARZ Wacław144  – Wojna polsko-rosyjska 1830 
i 1831 z atlasem. [T. 1 (z 2)]. Warszawa 1930 Wojskowy 
Instytut Naukowo-Wydawniczy. 24,5 cm, s. XXXII, 635, 
[1], opr. wtórna: imitacja płótna ze złoc. na grzbiecie, za-
chowana przednia okł. brosz. wydawniczej.      

Wydanie 1. Podstawowe opracowanie militarnej hi-
storii powstania listopadowego autorstwa Wacława Toka-
rza (1873-1937), historyka wojskowości, badacza dziejów 
politycznych Polski XVIII i XIX w. Będąc zwolennikiem 
powstańczych zrywów, stawiał jednak pytania o ich celo-
wość i źródła klęski, które upatrywał w genezie i począt-
kowym okresie działań zbrojnych. Brak atlasu szkiców. 
Niewielkie podklejenie okł. broszurowej, oprócz tego stan 
bardzo dobry. 

240

TROCKIJ L[ew] D[awidowicz]145  – Oktiabrskaja 
rewolucja. Moskwa-Petrograd 1918 Knigoizdatielstwo 
„Kommunist”. 21,5 cm, s. 125, brosz. wydawnicza.     

W swojej późniejszej pracy „Pernamentna rewolucja” 
(Berlin 1930) autor nazywa tę książkę podstawowym 
historycznym podręcznikiem bolszewizmu obok Lenina 
„Oktiabrskiej rewolucji 1917”. Egz. nierozcięty. Pierwsze 
wydanie. Drobne zbrązowienia na pierwszych kartach, 
poza tym stan bardzo dobry.

200

URUSKI Seweryn, hr.146  – Rodzina. Herbarz szlach-
ty polskiej; oprac. przez... przy współudziale Adama Amil-
kara Kosińskiego; wykończony i uzup. przez Aleksandra 
Włodarskiego. T. 1-15. Warszawa 1904-1917 Gebethner 
i Wolff. 30,5 cm, s. [4], XII, 400; [4], 404; [4], 396, [2]; 
[4], 400; [4], 396; [4], 392; [4], 388; [4], 379; [4], 388; 
[4], 392; [4], 380; [4], 382; [4], 371; [4], 384, [2]; [4], 
384, opr. współczesna: psk (jedynie t. 10 w opr. wtórnej: 
ppł.) z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licach oraz szyldzikami, 
zachowane przednie okł. brosz. wydawniczej (w t. 10 na-
klejone).       

Herbarz został wydany przez spadkobierców Sewe-
ryna hr. Uruskiego (1817-1890), marszałka szlachty 
guberni warszawskiej, tajnego radcę i ochmistrza dworu 
cesarskiego, heraldyka i prezesa Heroldii Królestwa Pol-
skiego. Chociaż wartość tego herbarza nie może równać 
się ze słynnym herbarzem Adama Bonieckiego, to jed-
nak stanowi jego istotne dopełnienie. W odróżnieniu od 
niego zawiera bowiem dane o szlachcie porozbiorowej
i XIX-wiecznych legitymacjach szlacheckich. Na jego kar-
tach odnajdujemy, w ramach opublikowanych liter alfa-
betu, kompletne spisy szlachty polskiej: wylegitymowanej 
przed Heroldią Królestwa Polskiego do roku 1864 i przed 
Radą Stanu Królestwa Polskiego do 1867; wylegitymowa-
nej przed deputacjami szlacheckimi w cesarstwie rosyjskim 
do 1835 (np. guberni kijowskiej, kowieńskiej, mińskiej, 
podolskiej, wileńskiej i wołyńskiej czy okręgu białostoc-
kiego) oraz przed departamentem Heroldii w cesarstwie 
do 1878 r. Niniejszy zespół niemalże w jednolitej oprawie 
dochodzi do nazwiska „Rzyszko”. W latach 1932-1938 
wydano dodatkowo 6 zeszytów uzupełnień. W t. 15 na 
uwagę zasługują niezwykle bogate marginalia (wystę-
pujące na niemalże wszystkich kartach) oraz fachowe za-
piski i uzupełnienia w tekście, świadczące o niebywałej 
wiedzy właściciela. W pozostałych tomach drobne poje-
dyncze zapiski na marginesach. W t. 7 i 11 na kilkunastu 
kartach względnie marginesach zaplamienia bez wpływu 
na tekst. W t. 5 odwrócone przez introligatora składki ze 
s. 211-214. Miejscami drobne zabrudzenia i otarcia opra-
wy, ogólnie stan dobry. Ładny egzemplarz. 
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UWAGA! Uwaga!…147  Podajemy Komunikat Wo-
jenny. Komunikaty wojenne krajowe i zagraniczne oraz 
głosy prasy i radia Paryż – Londyn – Berlin – Warszawa. 
(Seria Warszawska. Tom I). Warszawa 1940 „Wydawnic-
two Nowoczesne Sp. z o.o.”. 20,5 cm, s. 63, [1], ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza.       

Niemiecki druk propagandowy ukazujący niemiec-
ką i polską kampanię informacyjną oraz głosy prasy i radia 
z krajów zachodnich, komentujące wypadki poprzedzają-
ce wojnę oraz pierwszy okres działań zbrojnych. Winą za 
wszystko obarcza autor Anglię i żydowskich podżegaczy, 
którzy – jak się wyraził – pchali szarego człowieka do woj-
ny. Na końcu zamieszczono mowę kanclerza Hitlera wy-
głoszoną w Reichstagu 6 października 1939 r. oraz mapkę 
ukazującą nowe granice ustalone przez Rosję i Niemcy. 
Grzbiet po konserwacji (z niewielkimi ubytkami), oprócz 
tego stan dobry. Rzadkie. 

200

[WARSZAWA – okupacja niemiecka] 148 KONTRY-
BUCJE okupacyjnych władz niemieckich: 1) „Asygnata 
kontrybucyjna, nr 245993 w związku z nałożoną na lud-
ność polską m. Warszawy kontrybucją zł 1.000.000 …” 
na zł 1. (jeden). [Warszawa po 31.X.1942]. 7,5 x 12,5 cm, 
karta na papierze specjalnym; 2).

 Świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego, 
nr 727963… zł. 5 (pięć). Warszawa, luty – marzec 1943. 
8,5 x 15 cm, karta na papierze specjalnym. Z faksymilia-
mi podpisów komisarycznego burmistrza miasta Warsza-
wy Juliana Kulskiego. Przykłady realizacji wielomiliono-
wych kontrybucji nakładanych przez władze niemieckie 
na ludność Warszawy w odwecie „za zbrodnicze zamachy 
kwasem solnym“ na bywalców kin warszawskich oraz za 
„liczne napady popelnione w ostatnim tygodniu na nie-
mieckich mezszczyznach i kobietach przez uzbrojonych 
bandytow, ktorych ofi ara padlo kilku niemcow” [ortogra-
fi a oryginału]. Ślady zagięć narożników, drobne przybru-
dzenia, stan dobry. 

280

WASILEWSKI Leon 149 – Granice Rzeczypospolitej 
Polskiej. Warszawa 1926 Skł. Gł. Sp. Akc. „Dom Książki 
Polskiej”. 22 cm, s. 15, mapa (rozkł.), opr. wydawnicza: 
karton. 

Kształtowanie się granic państwa polskiego po I woj-
nie światowej z mapą zawierającą dawne i obecne granice 
Rzeczypospolitej Polskiej (1772, 1926). Stan bardzo do-
bry. 

150

WASILEWSKI Leon 150 – Wschodnia granica Pol-
ski. Warszawa 1923 Główny Urząd Statystyczny (Odb. 
z „Miesięcznika Statystycznego”, t. VI: 1923, z. 8). 
27 cm, s. 8, brosz. wydawnicza.       

Sprawozdanie przewodniczącego Delegacji Polskiej 
Mieszanej Komisji Granicznej na Wschodzie z prac nad 
wytyczaniem granicy polsko-sowieckiej. Autor opisuje 
przypadki ratowania ludności polskiej pozostałej po stro-
nie sowieckiej, problemy z własnością indywidualną nie-
uznawaną przez władze komunistyczne itp. Szereg nie-
znanych faktów dotyczących polskiej granicy wschodniej.       

120

WASYLEWSKI Stanisław 151 – Szambelanowa 
z Walewic. Lwów 1921 Nakładem H. Alteberga. 20 cm, 
s. [4], 94, [2], tabl. ilustr. 2, opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. 
na grzbiecie.

Wydanie 1. Popularne ujęcie biografi i Marii Walew-
skiej (1786-1817), kochanki cesarza Napoleona Bona-
parte, autorstwa Stanisława Wasylewskiego (1885-1953), 
twórcy esejów i szkiców historycznych, poświęconych 
głównie dziełom polskiej kultury obyczajowej i literackiej 
czasów Oświecenia i Romantyzmu. Ładna edycja z tek-
stem wpisanym w ozdobną ramkę z motywami napole-
ońskimi. Projekt okładki: Anna Harland-Zajączkowska 
(1883-1930). Niewielkie zażółcenia okładek i wyklejek, 
oprócz tego ładny egzemplarz. 

150
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WILCZYŃSKI Henryk152  – Obrony „Zakładów 
Kórnickich” Fundacji Narodowej Zamoyskich ciąg dalszy. 
Warszawa 1927 Nakładem autora. 24 cm, s. 49, brosz. 
wydawnicza. 

Stan dobry. 
90

WIELOGŁOWSKI Walery153  – Polska w obec Boga. 
Paryż 1846 W Księgarni Katolickiej Polskiej. 16,5 cm, 
s. XVIII, 470, opr. wtórna: ppł.      

Rozważania na temat religii, wiary, relacji człowieka 
z Bogiem i narodem. M.in. Cel zewnętrzny i wewnętrzny 
narodu polskiego; Wiara i wolność w narodzie; O ducho-
wieństwie i świętych w narodzie; Obrazy i miejsca łaskami 
słynące; Czem są zakony w społeczeństwie; Grzechy na-
rodu polskiego; Kara Boża nad Polską; Ratunek narodu. 
Miejscami zażółcenia w tekście, szyldzik pł. na grzbiecie 
(bez tytułu), stan dobry.        

150

W OGNIU. 154 Pamiętniki żołnierzy polskich. B.m. 
1941 Wydawnictwo „Gazety ilustrowanej”. 21 cm, s. 69, 
[1], tabl. ilustr. 8, brosz. wydawnicza. 

Niemiecki druk propagandowy na temat kampanii 
wrześniowej 1939 r. Opowiadają żołnierze, świadkowie 
tamtych wydarzeń. Ukazano atmosferę zbliżającej się 
wojny, okres mobilizacji, bitwy pod Kutnem, nad Bzurą, 
odwrót, a także oblężenie i obronę Warszawy. Konserwa-
cja i otarcia grzbietu, stary wpis własnościowy, stan dobry. 
Ładna okładka wydawnicza. Bardzo rzadkie. 

260

[WOJNA polsko-bolszewicka 1920]155  Inc.: „Towa-
riszczi krasnoarmiejcy! 4 i 15 armii sdalis w plien…”. Expl.: 
„Odezwa niniejsza służy parlamentarjuszom i poddają-
cym się jako legitymacja”. B.m. [1920] b.w. 34,5 x 25 cm. 
Ulotka antybolszewicka w jęz. rosyjskim rozrzucana żoł-
nierzom Armii Czerwonej po 15 sierpnia 1920 r. Nawią-
zująca w treści do stosunków w Armii Czerwonej, gdzie 
ofi cerami politycznymi byli przeważnie Żydzi. Podklejona 
na kartonie z minimalnymi ubytkami, ze śladami zbrązo-
wień, czytelna, stan ogólny dobry. Rzadkość.  

200

[WOLNE Niemcy] 156 Inc.: „Deutsches Volk! Deut-
sche Wehrmacht! Die Würfel sind gefallen”. B.m. 21. 
Juli 1944 Nationalkomitee Freies Deutschland und Bund 
Deutscher Offi ziere. 20 x 14 cm, s. [2]. 

Antyhitlerowska ulotka Narodowego Komitetu Wol-
ne Niemcy i Związku Ofi cerów Niemieckich w ZSRR 
z przewodniczącym Erichem Weinertem i gen. Waltherem 
v. Seydlitz. Zawiera faksymile podpisów. Dwa przedarcia 
z lewej strony, poza tym stan dobry. 

120

[WYMIANA pieniędzy 1950] 157 Uchwała Rady Mini-
strów z 28 października 1950 roku w sprawie zmiany syste-
mu pieniężnego. B.m. 1950 b.w. 30,5 x 20 cm, s. [4]. 

Słynna wymiana pieniądza okresu stalinowskiego 
przeprowadzona z zaskoczenia, która doprowadziła do 
złupienia majątków obywateli. Jej mechanizm polegał na 
wymianie zasobów fi nansowych w bankach w proporcji 
100:3, a gotówki 100:1. Wobec powszechnego braku za-
ufania do banków doprowadziło to do pauperyzacji społe-
czeństwa („przeprowadzenie reformy walutowej pozbawi 
elementy spekulacyjne poważnych części nagrabionych  
przez nie kapitałów”). Jednocześnie wprowadzono suro-
wy zakaz posiadania walut zagranicznych, złota i platyny. 
Wyjątkowy dokument z czasów Polski Ludowej. 

300

[WYMIANA pieniędzy 1950]158  Instrukcja Rady 
Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie try-
bu sprzedaży towarów i świadczenia usług w związku 
ze zmianą systemu pieniężnego. Bydgoszcz 1950 Druk. 
RSW „Prasa”. 41,5 x 30 cm, k. [1]. 

Afi sz objaśniający mechanizm związany z handlem 
i usługami po wprowadzeniu denominacji pieniądza wg 
kursu 100:1 związanego z wymianą gotówki. Ślady skła-
dania i po nalepkach na lewym marginesie, stan dobry.

250

ŻOŁNIERZ Polski.159  Rzym 1944 Nakładem i kosz-
tem Wydz. Dobr. Żołn. 2. Pol. Korp. 22 cm, s. [28], liczne 
ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Krótki przewodnik po najważniejszych zabytkach 
Rzymu wydany dla żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, do-
wodzonego przez gen. Władysława Andersa, wsławionego 
zdobyciem Monte Cassino i Bolonii. Szczególną uwagę 
poświęcono pamiątkom polskim. Obejmuje również bie-
żące wydarzenia związane z obecnością omawianej forma-
cji w wiecznym mieście (od 4 czerwca 1944). M.in.: gen. 
K. Sosnkowski, Wł. Anders i król Wielkiej Brytanii Jerzy 
VI na lotnisku pod Rzymem; Dom Żołnierza 2-go Korpu-
su (otwarty 20 lipca 1944 r.); składanie wieńca przez gen. 
broni Kazimierza Sosnowskiego przed pomnikiem mar-
szałka Piłsudskiego; dekoracja dowódcy 2 Korpusu gen. 
dyw. Władysława Andersa Komandorią orderu „Legion of 
Merit” na tle Pałacu Weneckiego; kościół św. Stanisława 
i polskie Hospicjum; Castelgandolfo (ołtarz Matki Bo-
skiej Częstochowskiej i obraz „Bitwa o Warszawę 1920 r.” 
(J. Rosena); urna z sercem Marii Klementyny Sobieskiej. 
Otarcia okładki, stan dobry. Bardzo rzadkie. 
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Judaika
DAJAN Jael160  – Nowa twarz w zwierciadle. Dodatek 

powieściowy do tygodnika „Przegląd”. Nr 1-13. [Tel Aviv 
1967] „Przegląd”. 16,5 cm, s. 211, [1], ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: karton. 

Powieść autobiografi czna (w 13 odcinkach) znanej 
obrończyni praw kobiet, a zarazem przewodniczącej Gru-
py ds. Gejów i Lesbijek w Knesecie, córki legendarnego 
w Izraelu generała i polityka Mosze Dajana (1915-1981). 
Dodatek powieściowy do polskojęzycznego tygodnika 
„Przegląd”. Prawa autorskie „Maariw” i „Przegląd”. Opis 
wg okładki. Pierwsze i jedyne polskojęzyczne wydanie. 
Niewielki ubytek lica (ze szkodą dla tekstu), nadpęknięcia 
okładki, wewnątrz ładny egzemplarz. Rzadkie. 

150

ENCYCLOPAEDIA JUDAICA.161  Das Judentum 
in Geschichte und Gegenwart. Erster Band. Berlin 1928. 
Verlag Eschkol A.G., 29,5 cm, s. XXXI, [1], col. 1216, 
ilustr. 63, w tym barwne i cz.-b. na osobnych tablicach, 
opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na grzbiecie i przednim licu, 
górne obcięcie barwione, wyklejki marmoryzowane.

Najważniejsza encyklopedia poświęcona wszelkim 
zagadnieniom związanym z judaizmem na przestrzeni 
tysiącleci, opracowana przez elitę uczonych żydowskich, 
którzy do 1934 r. zdążyli wydać w Berlinie zaledwie dzie-
sięć tomów, z których ostatni, dziesiąty zawierał hasła: 
Kimchit-Lyra. Pozostałe zawierały hasła:  oferowany tu  
t. 1:  Aach-Akademien; t. 2. Akademien-Apostasie; t. 3. 
Apostel-Beerajim; t. 4: Beer-Bing-Cagliari; t. 5: Cahan-
Draguignan; t. 6: Drama-Gabinius; t. 7: Gabirol-Hess; 
t. 8: Hesse-Jerusalem; t. 9: Jerusalem-Kimchi. Obecnie 
wznowiono uzupełnione tomy w anglojęzycznym 22 to-
mowym wydawnictwie. Niezaprzeczalny pomnik wiedzy 
i naukowych poszukiwań intelektualistów żydowskich, 
skazanych przez ideologię totalitarnych Niemiec na Szo-
ah, czyli Zagładę. Komplety 10 pierwszych tomów należą 
do rzadkości antykwarycznych. Oferowany tom w stanie 
bardzo dobrym. Niezwykle cenne i bardzo rzadkie juda-
icum sprzed holocaustu.

500

EXTERMINATION des Juifs en Pologne162 . Album 
de photographies. [Der churbn fun poylishn yidntum. Za-
głada polskiego żydostwa, z przedmową Filipa Friedmana 
oraz objaśnieniami Gerszona Taffeta z CŻKH. Łódź 1945 
Centralna Żydowska Komisja Historyczna w Polsce]. 
24 x 33,5 cm, s. [38], k. tabl. ilustr. 104, [15 – objaśnie-
nia], opr. z epoki: szeroki psk.  

Bogato ilustrowany album ukazujący zbrodnie doko-
nane na ludności żydowskiej przez niemieckiego oku-
panta. Wydany w grudniu 1945 r. z inicjatywy Centralnej 
Żydowskiej Komisji Historycznej. Wstrząsająca kroni-
ka represji i ludobójstwa powstała ze zdjęć wykonanych 
głównie przez niemieckich żołnierzy. Fotografi e pochodzą 
z różnych części Polski, m.in. z Warszawy, Łodzi, Krakowa, 

Częstochowy, Lublina, Oświęcimia. Ukazano m.in. liczne 
sceny z getta (z Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Grodna), 
propagandę antyżydowską, masowe egzekucje oraz śmierć 
w obozach koncentracyjnych. Niewielką część książki 
poświęcono żydowskim partyzantom i uroczystościom 
związanym z odsłonięciem symbolicznego grobu bohate-
rów getta warszawskiego (19 IV 1945). Tekst i objaśnienia 
równolegle w języku angielskim, francuskim, polskim, ro-
syjskim, hebrajskim i jidysz. Karta tyt. w języku francu-
skim, hebrajskim i jidysz (brak k. tyt. w języku polskim 
brzmiącej: Zagłada polskiego żydostwa). Ubytki górnej 
i dolnej partii grzbietu, nadpęknięcia krawędzi grzbietu, 
niewielki ślad zalania na marginesach kilku ostatnich kart 
(z niewielkim ubytkiem na jednej z kart, bez straty tek-
stu), sporadyczne zbrązowienia. 
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FAULHABER [Michael von]163  – Żydostwo i chry-
stianizm. Kazania adwentowe. (Kultura Katolicka pod re-
dakcją ks. dr Stanisława Brossa. Tom XVIII). Poznań 
[1936] Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. 20 cm, s. 91, 
[5], brosz. wydawnicza.  

Kazania adwentowe dotyczące relacji judaizmu 
i chrześcijaństwa wygłoszone – na gruncie rodzącego się 
niemieckiego nacjonalizmu – przez kardynała Faulhabera 
(1869-1952) w 1933 r. w kościele św. Michała w Mona-
chium. Przekład i przedmowa z wydania niemieckiego ks. 
Stefana Grelewskiego (Judentum, Christentum, Germa-
nentum; Monachium 1934). Stan bardzo dobry. 

180

KRUSZYŃSKI Józef 164 – Polityka żydowska. Wro-
cław 1921 Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Dru-
karni Diecezjalnej, s. 65, [3]; adl.:

Kruszyński Józef – O narodowy język Żydów. Wro-
cław 1921 Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Dru-
karni Diecezjalnej, s. 47, [1]; adl.:

Kruszyński Józef – Żargon żydowski. Wrocław 1921 
Wydawnictwo Księgarni Powszechnej i Drukarni Diece-
zjalnej, s. 49, [1]; adl.:

Kruszyński Józef – Religja Żydów spółczesnych. 
Wrocław 1923 Wydawnictwo Księgarni Powszechnej 
i Drukarni Diecezjalnej, s. 64, [4]; 

Kruszyński Józef – Zwierciadło żydowskie czyli 
100 praw żydowskich odnoszących się do chrześcijan, 
wyjętych z świętej księgi żydowskiej Szulchan Aruch. Wy-
dał Dr. Justus, spolszczył Bolesław Staszkiewicz. Cieszyn 
1925 Drukiem i nakładem „Dziedzictwa Bł. Sarkandra”. 
20,5 cm, s. 79, [1], III, współopr.: ppł. ze złoc. na grzbie-
cie.  

Zespół pięciu prac z dziedziny żydoznawstwa Józefa 
Kruszyńskiego (1877-1953), księdza profesora i rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitnego bibli-
sty, autora wielu krytycznych opracowań dotyczących te-
matyki żydowskiej i judaizmu. Wpisy własnościowe, stan 
bardzo dobry. 
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KRUSZYŃSKI J[ózef] 165 – Talmud. Co zawiera 
i co naucza. Lublin 1925 Wydawnictwo T-wa „Rozwój”. 
19,5 cm, s. 76, [4], brosz. wydawnicza.  

Wydanie 1. Druk o zabarwieniu antysemickim oma-
wiający Talmud i jego znaczenie w życiu żydowskim. 
M.in.: Miszna; Midrasz; Halaka; Hagada; Kabała. Uka-
zano liczne niebezpieczeństwa związane z treściami za-
wartymi w Talmudzie – przestrzega ks. Józef Kruszyński 
(1877-1953), profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego (1925-1933), wybitny biblista,  o którego pracach 
o tematyce żydowskiej nie wspomina Polski Słownik Bio-
grafi czny. Tytuł na okładce: „Talmud co zawiera i o czem 
uczy”. Stan bardzo dobry. 

200

[MODLITEWNIK]166  MEGILAS Ester… Przemyśl 
[lata 20. XX w.] Nakładem Księgarni Simche Freund. 
11 cm, s. 32, 32, 31, [1], 31, [1]; tabl. ilustr. 4 (w tym 1 
w tekście, drzeworyty), opr. wtórna: ppł.

Modlitewnik żydowski na Święto Purim, przypadające 
na przełom lutego i marca, zawierajacy tekst deuteroka-
nonicznej Księgi Estery. Jest to jedna z ksiąg biblijnych 
wchodząca w skład Starego Testamentu. Nazwana jest od 
imienia głównej bohaterki, Estery. Żydzi nazywają ją Me-
gillat Ester lub Megillat („rulon”; „zwój”), gdyż w tej po-
staci przechowywana jest w zamożnych domach. Księga 
składa się z 10 rozdziałów i zawiera opowieść o pewnym 
epizodzie z życia dworskiego króla perskiego Achaszwero-
sza (zwanego także Assuerusem, lub Aswerusem, w formie 
greckiej Kserksesem). Na jego dworze w Suzie pojawia się 
młoda Żydówka Estera i po oddaleniu przez króla jego 
żony Waszti (1 rozdział) zostaje jego żoną. Opiekun Este-
ry Mordechaj (Mardocheusz) zakazał jej wyjawiać swoje 
pochodzenie. Odkrywszy spisek przeciw królowi, Morde-
chaj uprzedza władcę o zamachu na jego życie. Tymcza-
sem największemu dostojnikowi dworskiemu Agagitowi 
Hamanowi udało się wymóc na królu dekret przeciw Ży-
dom, którzy mieli być zgładzeni (3 rozdział). Estera – po 
poleceniu Mordechaja (4 rozdział) – stawia się przed kró-
lem i przekonuje władcę do cofnięcia dekretu. Haman tra-
ci humor, gdy Mordechaj znów nie chce mu się pokłonić; 
poleca więc postawić bardzo wysoki pal i postanawia, że 
namówi króla, by powieszono na nim Mordechaja (5 roz-
dział). Król czyta kroniki, z których dowiaduje się, że 
Mordechaj wykrył zamach na jego życie, ale nie został 
za to nagrodzony, gdy pojawia się Haman, pyta go, co na-
leży uczynić dla osoby, którą król chciałby uhonorować. 
Haman myśli, że chodzi o niego, toteż podaje wyszukane 
propozycje, po czym otrzymuje polecenie, aby w ten spo-
sób uczcił Mordechaja (6 rozdział).

Estera wyjawia królowi, że Haman wydał ją wraz z jej 
ludem na zagładę. Wtedy Haman zostaje powieszony 
przez króla (7 rozdział) a Mordechaj zajmuje jego miej-
sce. Żydom król zezwala zgładzić swych wrogów. I tak 14 
dnia miesiąca adar Żydzi zabijają 75000 swoich wrogów. 
Następnego dnia zgładzono także wszystkich synów Ha-
mana i innych wrogów (8 rozdział). Na cześć tych zajść 
wyznaczono święto i dzień odpoczynku dla wszystkich 
Żydów zwane Purim, które odbywało się od tej pory 14 
i 15 dnia miesiąca adar (12 miesiąc żydowski, przypada-
jący na przełom lutego i marca; 9 rozdział).  Modlitewnik 
mocno przycięty. Stan dobry. Rzadkie.
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[MODLITEWNIK] Tehilath El. 167 Vollständiges 
Gebetbuch der Israeliten. Mit der vorzüglichen deutschen 
Übersetzung von M. J. Landau. Prag 1887 Verlag von 
Jakob B. Brandeis, druk z matryc Eder i Ska, Preszburg. 
14,5 cm,  s. [8], 555, [1]; XX , opr. skóra z epoki ze złoc. 
na sześciopolowym grzbiecie, na przednim licu okucia ze 
złoc. w ogniu brązu, wypełnionego intarsjami z masy per-
łowej, brzegi kart złoc., dublura złoc. radełkiem, wyklej-
ki z białej jedwabnej mory, ślad po zapince brązowej na 
przednim lustrze.

Po otworzeniu tej żydowskiej księgi (czyli od tylnej 
okładziny – zgodnie z duktem pisma hebrajskiego i ukła-
dem typografi cznym ksiąg orientalnych) widzimy naklej-
kę nieistniejącej już dzisiaj fi rmy księgarskiej A. Zucker-
manna, mieszczącej się niegdyś w Warszawie przy ulicy 
Nalewki 15. Natomiast fi rma nakładcza Jakoba B. Bran-
deisa miała swoją siedzibę od 1816 roku w Pradze. Tekst 
modlitw po hebrajsku (w jedynym języku, w jakim modlić 
się może pobożny Żyd) oraz przekład niemiecki z przypi-
sami, doskonały komentarz do świętego tekstu. Także XX  

stron modlitw po niemiecku dla Żydów nie znających już 
języka hebrajskiego. Niezwykle piękna oprawa: przednie 
lico dekorowane okuciami w kształcie hebrajskich tablic 
Prawa ze śladami złoceń, gałązką roślinną, również z brą-
zu oraz czterema srebrzonymi rozetkami. Finezyjne płyt-
ki z brązu, przy zaginionej klamrze spinającej blok księgi 
(z których jedna obramowana jest brązowymi, niezwykle 
precyzyjnie cyzelowanymi  festonami), wypełnione były 
masą perłową (brak jednej z nich). Podłoże komór  pięk-
nie wyzłocone starą techniką złocenia w ogniu, dziś już 
ze względu na szkodliwość par rtęci zarzuconą. Na tylnej 
okładzinie jedyną dekorację stanowią srebrzone rozetki 
narożne. Drobne otarcia powierzchni skóry oprawy, brak 
klamry spinającej blok, strata jednej z płytek intarsji opra-
wy z masy perłowej oraz niefortunne użycie taśmy kle-
jącej na s. XVIII, to jedyne braki tego niezwykłego i po 
holokauście rzadkiego, czesko-polskiego judaicum. 

1 000

NIEMOJEWSKI Andrzej168  – Dusza żydowska 
w zwierciadle Talmudu. Wydanie drugie uzupełnione. 
Warszawa 1920 Nakładem autora. 20,5 cm, s. XII, 198, 
brosz. wydawnicza.  

Budzący kontrowersje (chociażby ze względu na oskar-
żenia Żydów o mordy rytualne), obraz etyki żydowskiej 
z pozycji antysemickich, oparty na swobodnej interpretacji 
zasad Talmudu. Zawiera rozdziały poświęcone obyczajom 
żydowskim i kodeksowi kamorry żydowskiej. M.in. o bez-
karności zabijania (goja, donosicieli żydowskich, zdraj-
ców, badających zakon), pokrętnym stosunku do kwestii 
złodziejstwa, handlu, fałszowania pieniędzy, przekupstwa, 
szantażu, zdrady, łamania przysiąg i zrywania ślubów.
Andrzej Niemojewski (1864-1921), pisarz, publicysta, re-
ligioznawca, występujący z hasłem, że „… odradzająca się 
„Ojczyzna nasza ma być Polską a nie Judeo-Polską”, i że 
„pomagać możemy procesowi historycznemu odżydzania 
Polski tylko takim orężem, jak umiejętne żydoznawstwo”. 
Niewielkie zabrudzenie okładki i kilku kart, stan dobry. 

150

RUDNICKI Henryk169  – Martyrologia i zagłada 
Żydów warszawskich. Łódź 1946 Druk „Łódzki Instytut 
Wydawniczy”. 20,5 cm, s. 127, [1], tabl. ilustr. 6, opr. 
introligatorska: ppł. 

Jeden z najważniejszych dokumentów o tragedii war-
szawskiego getta napisany przez naocznego świadka 
Henryka Rudnickiego (1905-1980). Wydany w czwar-
tą rocznicę akcji zagłady Żydów Polskich, która rozpo-
częła się 22 lipca 1942 r. Wstrząsające opisy warunków 
w getcie, głosy prasy, m.in. informacja o śmierci ofi cerów 
polskich w Katyniu oraz wiersze: „Płonące getto” (J.Z.T.) 
i Czesława Miłosza „Campo di Fiori”. Ilustracje z getta, 
plany: Umszlagu i obozu śmierci w Treblince. Przedmowa 
Juliusza Góreckiego. Pieczątka na tylnej wyklejce: „Intro-
ligator H. Nowakowski. Lwów, Batorego 24”. Stan bar-
dzo dobry. 
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ZAHORSKA Stefania170  – Smocza 13. Dramat 
w 3 aktach. Londyn maj 1945 Nakładem „Nowej Polski”. 
16,5 cm, s. 71, brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Akcja rozgrywa się w getcie warszawskim 
od lipca 1942 do maja 1943 r. „Na bladych twarzach umę-
czonych” – pisze autorka w przedmowie – „widzę uśmiech 
najwyższego człowieczeństwa. Widzę światłość, która bije 
z ziemi”. Projekt okładki Wacław Machan.
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167

www.portolan.pl


80

Piłsudski i jego epoka
ALMANACH wojsk 171 polskich na rok 1916. Pod 

redakcją Stanisława Lama. Cieszyn [1915] Nakładem 
Księgarni „Stella”. 17 cm, s. 163, [1], [12 – inseraty], por-
tret 1, tabl. ilustr. 4, opr. wtórna: imitacja półpłótna ze 
złoc. na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd.      

M.in. artykuły: Legiony polskie: powstanie, dzieje 
i walki; Wodzowie Legionów; Poezya Legionów; Motyw 
Legionów w malarstwie i rzeźbie. Na okładce oraz na ta-
blicach reprodukcje obrazów Józefa Świrysz Ryszkiewi-
cza. Podklejenie na zgięciach okładek, oprócz tego stan 
bardzo dobry. 

150

[CHEŁM – PIŁSUDSKI Józef]172  Inc.: „Pierw-
szy Marszałek Polski Józef Piłsudski nie żyje…” Chełm 
[1935] Młodzież Gim. Im. St. Czarnieckiego. Klepsydra 
23,5 x 31 cm.     

Pamiątkowa klepsydra uczniów miejscowego gimna-
zjum w Chełmie. Ślady składania i naddarcia, poza tym 
stan dobry.

120

DASZYŃSKI Ignacy173  – W pierwszą rocznicę prze-
wrotu majowego. Studjum polityczne. Warszawa 1927 
Nakładem Księgarni Robotniczej. 20,5 cm, s. 65, [3], opr. 
wtórna: imitacja półpłótna, zachowane okł. brosz. wy-
dawniczej. 

Przemyślenia Ignacego Daszyńskiego (1866-1936), 
polityka socjalistycznego, premiera rządu, który w czasie 
zamachu majowego opowiedział się po stronie Józefa Pił-
sudskiego. Z czasem rozczarował się polityką władz sana-
cyjnych i stawał się wobec nich coraz bardziej krytyczny. 
Od października 1926 r. do kwietnia 1928 r. był redak-
torem naczelnym opozycyjnego wobec sanacji tygodnika 
„Pobudka”. Podklejenia na zgięciach kilku kart, stan do-
bry. 

100

DWA lata w boju 174 II-ej Brygady Legionów Polskich 
30.IX 1914 – 30.IX 1916. Piotrków 1916 Nakładem De-
partamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodo-
wego. 29 cm, s. 42, [2], tabl. ilustr. 8, opr. wtórna: imitacja 
półpłótna, zachowane okł. brosz. wydawniczej.         

Artykuły podsumowujące dwa lata działalności II Bry-
gady Legionów Polskich. Autorzy: Władysław Sikorski, 
Józef Haller, Władysław Antosz, Bertold Merwin, Józef 
Mączka, Rajmund Bergel, Stanisław Dzikowski, Józef 
Szarzyński, Wiktor Kwapiński.

M.in.: Żołnierska modlitwa; Kronika bitew; Z dziejów 
organizacyi; Szkoła podofi cerska II-ej Brygady na fron-
cie;Atak nocny na Rafajłową; Z drugiej naszej ofensywy 
Bukowińskiej; Łużany; Bielgów; Pod Gruziatynem; Noc 
w Wielicku; Nad Stawokiem; Jasełka w okopach; Druga 
Brygada w Nagybánya; II Brygada w opinii węgierskiej 
oraz liczne wiersze. Okładkę wykonał Józef Świrysz Rysz-
kiewicz. Tytuł nagłówkowy; na okładce: „Dwa lata w boju 
30.IX 1914 – 30.IX 1916”. Stan dobry. Ładna okładka 
wydawnicza. 

300

IDEA i czyn Józefa Piłsudskiego. 175 Warszawa 1934 
Wydawnictwo Bibljoteka Dzieł Naukowych. 28,5 cm, 
s. 270, [2], tabl. ilustr. 16, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. na 
obu okładkach i złoc. na licu i grzbiecie. 

Wszechstronne, zbiorowe opracowanie popularyzu-
jące postać Józefa Piłsudskiego. Swoimi przemyśleniami 
podzielili się wybitni historycy i pisarze, m.in.: Marceli 
Handelsman, Wacław Husarski, Stanisław Konopka, Jan 
Lechoń, Wacław Lipiński, Władysław Pobóg-Malinowski, 
Kazimierz Wierzyński, Wacław Sieroszewski. Liczne wy-
jątki z pism, mów i rozkazów, bogata warstwa ilustracyjna 
i licząca 367 pozycje bibliografi a. M.in. Ze wspomnień 
osobistych; Wskrzesiciel ducha narodu; Twórca i budow-
niczy polskiej siły zbrojnej; Wódz Naczelny; Wychowaw-
ca narodu; Twórca państwa; Piłsudski jako historyk; Józef 
Piłsudski w sztuce. Stan bardzo dobry. Ładna oprawa wy-
dawnicza. 

380

JĘDRZEJEWICZ Wacław176  – Rola Józefa Piłsud-
skiego w odbudowie i umacnianiu państwa polskiego. 
Skrypt wykładów w Instytucie J. Piłsudskiego w Ameryce 
w latach 1981-1982. New York [1988] Józef Piłsudski In-
stitute of America. 28 cm, s. 72, brosz. wydawnicza.     

Wydano z okazji obchodzonej w 1988 r. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Wacław Jędrzejewicz 
(1893-1993), dyplomata, polityk i historyk, należący do 
najbliższego kręgu zaufanych marszałka, późniejszy dzia-
łacz społeczny w środowisku Polonii amerykańskiej. Był 
jednym z założycieli powstałego w lipcu 1943 r. Instytutu 
Józefa Piłsudskiego. Zawiera: Legiony i Polska Organiza-
cja Wojskowa (1914-1918); Pierwszy okres niepodległo-
ści (1918-1919); Rok 1920; Po wygranej wojnie. Piłsudski 
w Paryżu. Konstytucja marcowa 1921 r.; Pierwsze lata po 
wojnie (1921-1923); Wypadki majowe 1926 r.; Rządy 
Józefa Piłsudskiego (1826-1930); Ostatnie lata J. Piłsud-
skiego. Konstytucja 1935 r.; Ostatnie lata wolnej Rzplitej 
Polskiej (1935-1939). Stan bardzo dobry
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KONOPKA Stanisław, ZYGMUNTOWICZ 177 
Zygmunt – Józef Piłsudski. Bibljografi a. Warszawa 1925 
Skład główny: Główna Księgarnia Wojskowa. 25 cm, s. 39, 
[1], opr. wtórna: imitacja półpłótna ze złoc. na grzbiecie, 
zachowane okł. brosz. wydawniczej.            

Bibliografi a obejmuje 241 pozycje. „Większość po-
danych druków nie była dotychczas notowana, a wiele 
z nich już dzisiaj należy do rzadkości bibliografi cznych” 
(ze wstępu). Odbito na papierze bezdrzewnym 1500 egz. 
Stan bardzo dobry. 

200

KUTRZEBA Tadeusz 178 – Wyprawa kijowska 1920 
roku. Warszawa 1937 Nakład Gebethnera i Wolffa. 
24 cm, s. 358, [2], tabl. ilustr. 5, tabl. ilustr. w tekście 7 
(szkice), mapa 1 (kolor. rozkł.), map 8 (trójbarwne jako 
załączniki), opr. wtórna: imitacja półpłótna, zachowane 
okł. brosz. wydawniczej.      

Wojskowe i polityczne aspekty działań wojennych na 
Ukrainie. Doprowadziły one do drugiego w historii zajęcia 
Kijowa (pierwszy miał miejsce w 1018 r.) i były wstępem 
do późniejszej ofensywy rosyjskiej i bitwy warszawskiej. 
Dzieło wydane po śmierci marszałka, do dziś wzbudza-
jące wiele polemik. Nic dziwnego, skoro jak pisze autor 
we wstępie, marszałek Piłsudski zalecił milczenie w tej 
sprawie przez 10-15 lat. Rozkładana mapa terenu działań 
frontu ukraińskiego oraz liczne szkice sytuacyjne. Tadeusz 
Kutrzeba (1886-1947), historyk wojskowości, generał dy-
wizji, autor wielu prac historycznych. Okładkę projekto-
wał Mieczysław Piotrowski. Pieczątka: „M.M. Bajerowie”. 
Okładki po konserwacji, nieznacznie przycięte, oprócz 
tego stan dobry. 

250

LEWARTOWSKI Henryk, POCHMARSKI Bo-179 
lesław, TESLAR Józef Andrzej – Szlakiem bojowym 
Legionów. Krótki zarys organizacji i dziejów 2. Brygady 
Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie. 
Opracowali … ofi cerowie legionów polskich. Lwów 1915 
Nakładem Funduszu Wdów i Sierot po legionistach. 
27,5 cm, s. 272, [4], tabl. ilustr. 20, mapa 1 (rozkł.), opr. 
wtórna: pł. ze złoc. tytulaturą i monogramem J.A. na 
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej.         

Obszerne dzieje szlaku bojowego 2 Brygady w począt-
kowej fazie I wojny światowej. Zamieszczono m.in. spis 
ofi cerów wszystkich oddziałów Legionów, listę poległych, 
rannych, zaginionych i wziętych do niewoli. Szeregi le-
gionistów wsparli wybitni przedstawiciele świata kultury 
i sztuki, m.in. Gustaw Daniłowski, Andrzej Strug, Wa-
cław Sieroszewski, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Włady-
sław Orkan, Kazimierz Sichulski, Stefan Żeromski (zgło-
sił się, jednak nie brał udziału w walkach). Ilustracje na 
podstawie fotografi i Adama Dulęby. Okładkę projektował 
Karol Maszkowski. Miejscami odbarwienia oprawy, ogól-
nie stan dobry.

300

PIŁSUDSKI Józef 180 – Poprawki historyczne. War-
szawa 1931 Instytut Badania Najnowszej Historji Polski. 
20,5 cm, s. 100, II, [2], brosz. wydawnicza.         

Prawdy i fakty historyczne obejmujące okres od wy-
buchu I wojny światowej do początków Polski niepodle-
głej, zaprezentowane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(1867-1935) – niezadowolonego z licznych, jego zdaniem 
nieprawdziwych, stwierdzeń dotyczących jego osoby. 
Większość pracy poświęcił ocenie pamiętników Ignacego 
Daszyńskiego i Leona Bilińskiego. Grzbiet po konserwa-
cji, ogólnie stan dobry. 

120

PIŁSUDSKI Józef 181 – Rok 1920. Z powodu pracy 
M. Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”. Warszawa 1924 
Nakładem Tow. Wyd. „Ignis” (E. Wende i S-ka) Spółka 
Akcyjna. 25 cm, s. [4], 224, 16 (szkice), [2], opr. wtórna: 
imitacja płótna, zachowana przednia okł. brosz. wydaw-
niczej. 

Wydanie 1. Jedna z najważniejszych prac Józefa Pił-
sudskiego, dotycząca wojny polsko-bolszewickiej. Pole-
mika z cyklem wykładów „Pochód za Wisłę” – dowódcy 
wojsk rosyjskich M. Tuchaczewskiego – wygłoszonych 
w lutym 1923 r. na kursie uzupełniającym Akademii Woj-
skowej w Moskwie. Liczne mapki ze szkicami do pracy 
„Pochód za Wisłę”. Odbito 5200 egz. na papierze zwy-
kłym. Niewielkie zabrudzenie okładki, wpis własnościo-
wy, stan dobry. 

150

POEZJA legjonów. 182 Zebrał, opracował, opatrzył 
wstępem i życiorysami Karol Koźmiński. Warszawa 
1936 Nakładem Głównej Księgarni Wojskowej. 24,5 cm, 
s. 235, [1], portretów 22, opr. wtórna: pł. ze złoc. na licu
i z monogramem L.K. na grzbiecie.           
Życiorysy i cieszące się olbrzymią popularnością 

utwory poetów-legionistów – zagrzewające żołnierzy Dą-
browskiego i strzelców komendanta Piłsudskiego do walki 
o naszą niepodległość. Całość otwiera, ułożona w 1797 
r. przez Józefa Wybickiego „Pieśń legionów polskich we 
Włoszech”, uznana w 1927 r. za nasz hymn państwowy. 
M.in. utwory: Cypriana Godebskiego (Wiersz do Legionów 
Polskich), Tadeusza Biernackiego (My, pierwsza brygada), 
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (Wstąp bracie!…), 
Wincentego Reklewskiego, Kazimierza Brodzińskiego, 
Antoniego Goreckiego, Franciszka Morawskiego, Andrze-
ja Teslara, Józefa Mączki. Opracowane grafi czne i oprawa 
Atelier Girs-Barcz. Pieczątka: „Bibljoteka Kędzierskich”. 
Otarcia grzbietu, przebarwienia tylnej okładki, wewnątrz 
stan dobry. 
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ROK bojów 183 na Polesiu 1915-1916. Notatki i szki-
ce ofi cerów 6 pułku legionów polskich. Warszawa 1917 
Nakład i własność Kasy Of. 6 pp. 21,5 cm, s. [4], 212, 
[2], tabl. ilustr. 15, mapa 1, opr. wtórna: imitacja półpłót-
na ze złoc. na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. 
wydawniczej. 

Obszerne wspomnienia z walk oraz wykazy: ofi cerów 
pułku, poległych, rannych, wziętych do niewoli i zaginio-
nych oraz wykaz odznaczonych. Okładka po konserwacji, 
oprócz tego stan dobry. 

160

SKŁADKOWSKI Felicjan Sławoj184  – Benjaminów 
1917-1918. Warszawa 1935 Instytut Badania Najnowszej 
Historji Polski. 23,5 cm, s. [8], 424, [2], tabl. ilustr. 2 
(kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wtórna: imitacja płót-
na ze złoc. na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. 
wydawniczej.  

Wydanie 1. Obszerne wspomnienia z obozu dla in-
ternowanych legionistów, spisane przez Sławoja Felicjana 
Składkowskiego (1885-1962), doktora medycyny, genera-
ła dywizji Wojska Polskiego, późniejszego premiera II RP. 
Autor oprócz pełnienia obowiązków lekarza założył wów-
czas Beniaminowskie Towarzystwo Lekarskie, współpra-
cował z „Biuletynem Beniaminowskim”, napisał również 
„Podręcznik hygjeny dla ofi cerów i podchorążych” (wyda-
ny w 1919 r.). Jeden z rozdziałów dotyczył wychodków. 
To właśnie wtedy od jego imienia ukuto nazwę szaletu 
(sławojka). Kilka kart nieznacznie zaplamionych, stan 
dobry. Ładna okładka wydawnicza. 

150

SOSNKOWSKI Kazimierz 185 – Przemówienie na 
uroczystości stulecia urodzin Józefa Piłsudskiego. Londyn 
[1967] Wydawnictwo Komitetu Uczczenia Setnej Rocz-
nicy Urodzin Józefa Piłsudskiego. 24,5 cm, s. 16, ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza.  
Ładnie wydane (na papierze kredowym) przemówienie 

napisane przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego (1885-
1969), na prośbę Komitetu Uczczenia Setnej Rocznicy 
Urodzin Józefa Piłsudskiego – przeznaczone na Akademię 
urządzoną w Londynie w Royal Albert Hall w dniu 3 grud-
nia 1967 r. Projekt okładki: W.R. Szomański. Fotografi e: 
W.A.A. Swiszczowski. Stan bardzo dobry. 

100

[SZWARCENBERG-CZERNY Adam] 186 CZER-
NY Adam – „Aby wszystkim dogodzić…” czyli Jak róż-
ni różnie chcieliby widzieć Marszałka. [B.m. 1929 B.w.], 
29,5 cm, tabl. ilustr. 12, teka wydawnicza. 

Karykatury polityczne Józefa Piłsudskiego imitujące 
pragnienia i życzenia różnych osób, społeczności i ugrupo-
wań politycznych. Każdą z prac opatrzono krótkim, obja-
śniającym tekstem dotyczącym m.in. endeków, chadeków, 
monarchistów, P.P.S-u, Żydów. Adam Szwarcenberg-Czer-
ny (1894-1943) – rysownik, karykaturzysta. W I wojnie 
światowej służył w Legionach Polskich. Zamordowany 
przez Niemców w lasach kieleckich w 1943 r. Tytuł wg 
opisu z okładki. Pieczątka: „Polska Partia Socjalistyczna. 
Frakcja Rewolucyjna…”. Teka po konserwacji, ilustracje 
w stanie bardzo dobrym. 
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QUIRINI Eugeniusz, LIBREWSKI Stanisław187  
– Ilustrowana kronika Legionów Polskich 1914-1918. 
Opracowali … Warszawa 1936 Nakładem Głównej Księ-
garni Wojskowej. 27,5 cm, s. 124, tabl. ilustr. 196, tabl. 
planów i szkiców 22, portretów 19 (litografi e, kolorowych 
4, w sepii 14), opr. wydawnicza: pł. ze złoc. i srebrz. na 
okładkach i grzbiecie.     

Wydanie 1. Najobszerniejsza dokumentacja fotogra-
fi czna Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i ich walk 
w latach 1914-1918. W części pierwszej (tekstowej) – ka-
lendarium Legionów wzbogacone fragmentami rozkazów, 
dokumentów, komunikatów. W części drugiej ponad 800 
ilustracji dokumentujących poszczególne kampanie, bi-
twy, działania bojowe, życie legionowe. Liczne portrety 
dowódców, w tym litografowany portret Józefa Piłsudskie-
go, cztery tablice barwne (reprodukcje akwafort), na koń-
cu plany i szkice najważniejszych bitew i potyczek legio-
nowych. Piękne edytorsko dzieło wykonane w słynnym, 
działającym w latach 30. XX w. Atelier Girs-Barcz w War-
szawie. Oprawa wydawnicza: płótno szare, na grzbiecie 
tytulatura i miecz, na licu tytulatura, w narożnikach Orły 
legionowe, w narożnikach tylnej okładki tłoczone styli-
zowane lwy. Nieznaczne pogięcie marginesów kilku kart, 
stan dobry. Ładna oprawa wydawnicza. 

400

WERBEL żałobny 188 (Praca zbiorowa). Zbiór utwo-
rów pośmiertnych ku czci pierwszego Marszałka Polski 
ś.p. Józefa Piłsudskiego. Materjał do urządzenia akademji, 
odczytów i uroczystości związanych z uczczeniem pamię-
ci pierwszego marszałka Polski. Katowice [1935] Zawodo-
wy Związek Pracowników Księgarskich w Polsce Oddział 
w Katowicach. 20,5 cm, s. 61, [3], brosz. wydawnicza.

Zbiór wierszy na cześć zmarłego 12 maja 1935 r. Jó-
zefa Piłsudskiego. M.in.: Pogrzeb wodza; Hymn o kopcu 
Marszałka; Dzwonów żałobne zawodzenie; Ostatnie po-
żegnanie; Po zgonie Marszałka; Polska w żałobie; Rapsod 
żałobny; Werbel Twej śmierci. Wpis piórem na k. tyt.: 
„Akademja w Nowym Dworze 1936…”. Grzbiet po kon-
serwacji, stan dobry. 
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187

187

www.portolan.pl


87

Wspomnienia
ANDRÉE S[alomon] A[ugust]189  – Tragedja wśród 

lodów. Pamiętnik wyprawy Andree’go do bieguna. Prze-
kład J. Mikołajskiego i B. Olszewicza z 55 ilustracjami. 
Warszawa [1932] Trzaska, Evert i Michalski. 21 cm, 
s. 298, [2], tabl. ilustr. 36, ilustr. w tekście, opr. wtórna: 
pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.  

Wydanie 1. Tłumaczenie ze szwedzkiego odnalezio-
nych w 1930 r. na wyspie Vitö pamiętników z wyprawy 
pod kierownictwem Salomona Augusta Andrée (1854-
1897) – szwedzkiego badacza polarnego, który zginął na 
Ziemi Franciszka Józefa w 1897 r. podczas próby dotarcia 
balonem „Orzeł” do bieguna północnego. Stan dobry. 

120

BARTOSZEWICZ Julian190  – Pamiętniki Krzysz-
tofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721). Wyda-
ne z oryginalnego rękopismu i opatrzone przypiskami 
przez… Warszawa 1862 Nakładem Jana Zawiszy, potom-
ka Wojewody. 22,5 cm, s. [4], LXXIII, [1], 438, [2], tabl. 
ryc. 1 (litografi a), tabl. genealog. 1, opr. z epoki: psk ze 
złoc. na grzbiecie.  

Obszerny pamiętnik Krzysztofa Stanisława Zawiszy 
(1666-1721) – poety i pisarza politycznego, marszałka 
słynącego zwłaszcza z mów sejmowych, walczącego pod 
Janem III Sobieskim z Turkami. Pod koniec życia został 
stronnikiem Augusta II. Na sejmie 1718 r. stanął po stro-
nie zwolenników ograniczenia prerogatyw hetmańskich 
i jako marszałek izby przeprowadził odpowiednie uchwa-
ły. Julian Bartoszewicz (1821-1870), historyk biografi -
sta, edytor źródeł. Niewielkie zażółcenie ryciny i k. tyt., 
oprócz tego stan dobry. Ładna oprawa z epoki. 

300

BENIOWSKI M[aurycy] A[ugust]191  – Dziennik po-
dróży i zdarzeń … na Syberyi, w Azyi i Afryce. (Czytelnia 
Polska, t. 11- 14). Cz. 1-4. Kraków 1898 Staraniem S. Szcze-
panowskiego i A. Potockiego. 18,5 cm, s. 152; 176; 160; 154, 
[2], współopr., ppł. z szyldzikiem złoc. na grzbiecie.   

Najobszerniejsze polskie wydanie pamiętników słyn-
nego uczestnika Konfederacji Barskiej, hrabiego Mauryce-
go Beniowskiego (1746-1786), zesłanego na Kamczatkę, 
skąd później zbiegł i założył francuską kolonię na Mada-
gaskarze. Książka stała się wydarzeniem literackim i wy-
warła wielki wpływ na europejską literaturę piękną. Wzna-
wiano ją wielokrotnie i w wielu językach (wyd. 1 – 1790; 
wyd. 1 polskie – Warszawa 1797). Pamiętniki oprócz 
walorów literackich zawierały m.in. wiadomości o niezna-
nym wówczas Madagaskarze – na sto lat przed ukazaniem 
się publikacji A. Grandidiera Histoire Physique, Naturelle 
et Politique de Madagascar (Paris 1886-1901). Pieczątki: 
„Stanisław Grobiński”, „Dr A. Pawlikowski”, „Ks. Piotr 
Zajkowski”. Błędy w oprawie (kolejno cz. 1, 4, 3, 2), miej-
scami zażółcenia w tekście, oprócz tego stan dobry.  

400

BERG Mikołaj 192 – Zapiski o polskich powstaniach. 
Przekład z rosyjskiego. Cz. 1-10 (w 3 wol.). Warszawa 1906 
Druk A.T. Jezierskiego. 18,5 cm, s. 171, [1], 188, 149, [3]; 
120, 131, [1], 131, [1]; 115, [1], 147, [1], 147, [1], 142, opr. 
wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. prószone. 

Praca Mikołaja Wasiljewicza Berga (1824-1884), rosyj-
skiego historyka, publicysty i tłumacza, wykładowcy języka 
i literatury rosyjskiej na Cesarskim Uniwersytecie Warszaw-
skim. W historii Polski niechlubnie zapisany jako bezwzględ-
ny w tłumieniu powstania styczniowego Namiestnik Króle-
stwa Polskiego (po odwołaniu A. Wielopolskiego). Wkrótce 
po jego przybyciu do Warszawy spiskowcy zorganizowali 
nieudany zamach na jego życie – z okien kamienicy Zamoy-
skiego na Nowym Świecie zrzucono na przejeżdżającego 
kilka bomb. W odwecie mieszkańcy kamienicy zostali osa-
dzeni w Cytadeli, a przechowywany w tym domu fortepian 
Chopina wyrzucono na bruk. Wydarzenie to stało się inspira-
cją dla. Norwida do napisania wiersza „Fortepian Chopina”, 
w którym padają znamienne słowa „ideał sięgnął bruku”.  
Pieczątka: „Z księgozbioru Dra K. Zielińskiego”. Stan dobry. 
Rzadkie w komplecie.
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BERG Mikołaj Wasyliewicz193  – Zapiski o powstaniu 
Polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epo-
ce demonstracji od 1856 r. Z rosyjskiego oryginału, wydane-
go kosztem rządu, a następnie przez cenzurę zniszczonego, 
dosłownie przełożył K[arol] J[askłowski]. Tom 1-3. Kraków 
1898-1899 Spółka Wydawnicza Polska. 21 cm, s. 334; 451, 
[3]; 474, [4], opr. wydawnicza: pł., brzegi k. marmoryzowane.  

Podstawowe opracowanie do historii powstania stycz-
niowego. Ciekawe obserwacje poczynione przez bez-
względnego dla Polaków namiestnika Królestwa Polskiego 
Mikołaja Wasiljewicza Berga (1824-1884). Egzemplarz 
z biblioteki Włodzimierza Gabryszewskiego (nalepka). 
Otarcia oprawy, stan dobry. 

700

BOBRZYŃSKI Michał194  – Z moich pamiętników. 
Przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył 
Adam Galos. Wrocław-Kraków 1957 Wydawnictwo Za-
kładu imienia Ossolińskich. 24 cm, s. LXI, [1], 404, [4], 
portret 1, opr. współczesna: imitacja płótna ze złoc. na 
licu i grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wyd.       

Wydanie 1. Wspomnienia historyka Michała Bo-
brzyńskiego (1849-1935), jednego z najwybitniejszych 
przedstawicieli obozu rządzącego Galicją. Obejmują lata 
1908-1913, kiedy to pełnił funkcję namiestnika Galicji. 
W czasie swej kadencji próbował uregulować stosunki 
polsko-ukraińskie, zreformować prawo wyborcze i dopro-
wadzić do sojuszu konserwatystów z ludowcami. Okładkę 
projektował Stanisław Kobielski. Ekslibris „W.O. Biernac-
ki-Poray”. Stan bardzo dobry. 

120

CZUCHNOWSKI Marian195  – Cofnięty czas. Lon-
dyn 1945 Wydawnictwo Światowego Związku Polaków 
z zagranicy. 18,5 cm, s. 122, brosz. wydawnicza.        

Wspomnienia wojenne Mariana Czuchnowskiego 
(1909-1991), poety, pisarza, dziennikarza, więźnia so-
wieckich łagrów (1939-1941), żołnierza armii gen. An-
dersa. Opis tułaczki autora wiodącej od Krasnowodzka, 
poprzez Morze Kaspijskie, Persję, Irak, Syrię, Liban, Pale-
stynę, Egipt, Morze Śródziemne i Atlantyk do Liverpoolu. 
M.in. o poecie Władysławie Broniewskim, malarzu Joze-
fi e Jaremie, pianiście Zbigniewie Grzybowskim. Okładkę 
projektował Wacław Machan. Niewielkie otarcia okładki, 
wewnątrz stan bardzo dobry. 

180

DANIŁOWSKI G[ustaw]196  – Wrażenia więzienne. 
Lwów 1908 Nakładem Księgarni Polskiej Bernarda Poło-
nieckiego. 18,5 cm, s. 159, [1], opr. późniejsza: pł. ze złoc. 
na grzbiecie.  

Opis kilkumiesięcznego pobytu w więzieniu na war-
szawskim ratuszu, a potem na Pawiaku – Gustawa Da-
niłowskiego (1871-1927), poety i działacza Polskiej Par-
tii Socjalistycznej. Do aresztowania doszło 16 grudnia 
1906 r. w Warszawie na konferencji PPS - Frakcji Rewolu-
cyjnej. Stan dobry. Rzadkie. 

180

DĄBROWSKI Jan197  – Sługa gnuśny. Fragment pa-
miętnika. Do druku przygotował i wstępem opatrzył Leon 
Koczy (Biblioteka Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Si-
korskiego w Szkocji). Glasgow 1976 Wydano z Funduszu 
Pośmiertnego Autora. 25 cm, s. [14], 67, [1], tabl. ilustr. 
1, brosz. wydawnicza. 

Wspomnienia Jana Dąbrowskiego (1894-1971), po-
święcone w dużej mierze rewolucji bolszewickiej w Rosji, 
z wnikliwą analizą ludzi i wydarzeń. Stan bardzo dobry.

150

FILIPOWICZ Zofi a198  – Pamiętnik. Wydanie po-
śmiertne. Kraków 1905 Wydawnictwo „Naprzód”. Odbi-
to w drukarni Teodorczuka. 16,5 cm, s. 88, [2], portret 
i liczne zdobienia w tekście, brosz. wydawnicza. 

198
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Wspomnienia z ostatnich lat życia (1896-1900) i wier-
sze Zofi i Filipowicz (1876-1900). Układ książki, okładka, 
k. tyt., portret i ozdoby według projektu Jana Bukowskie-
go (1873-1943). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan do-
bry.

200

FISZEROWA Wirydianna 199 – Pamiętnik o Ko-
ściuszce … wydał A[dam] M[ieczysław] Skałkowski. (Ży-
ciorysy Zasłużonych Polaków XVIII i XIX w.). Warszawa 
1934 Drukarnia Gospodarcza. 23,5 cm, s. 33, [1], brosz. 
wydawnicza. 

Odbitka z „Przeglądu Historycznego” (t. XII, z. 1). Interesu-
jące spojrzenie na Kościuszkę przez kobietę, która pozostawała 
z nim w bliskiej przyjaźni, noszącej znamiona miłosnego zauro-
czenia. To właśnie Naczelnik wyswatał ją ze swoim adiutantem 
generałem Stanisławem Fiszerem. Wirydianna z Radolińskich 
primo voto Kwilecka secundo voto Fiszerowa (1761-1826), 
skoligacona z najzacniejszymi rodzinami szlachty wielkopolskiej 
(Raczyńscy, Działyńscy, Kwileccy, Bnińscy, Mielżyńscy), pozo-
stawała w zażyłych stosunkach z najwybitniejszymi postaciami 
epoki i osobiście uczestniczyła w wielkich wydarzeniach, takich 
jak Sejm Czteroletni, insurekcja 1794 roku, czy wyprawa Napo-
leona na Rosję. Celne i dowcipne obserwacje ludzi i wydarzeń 
zawarła w cennym pamiętniku epoki stanisławowskiej Dzieje 
moje własne i osób postronnych. Zażółcenia lica okładki, stara 
pieczątka własnościowa, stan dobry. 

120

GIERTYCH Jędrzej200  – Wrześniowcy. Opowieść. 
Londyn 1957 Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydaw-
niczego „Veritas”. 19 cm, s. 275, [1], opr. wydawnicza: pł. 
ze złoc. na grzbiecie.  

Wspomnienia Jędrzeja Giertycha (1903-1992), historyka 
i polityka, związanego ze Stronnictwem Narodowym, bliskie-
go współpracownika Romana Dmowskiego. Tu opisał swoją 
kampanię wrześniową (obrońca Helu) oraz pobyt w niemiec-
kich obozach jenieckich, z których kilkakrotnie uciekał. Po 
wojnie wyemigrował do Wielkiej Brytanii, gdzie wydawał 
książki historyczne, publicystyczne oraz czasopismo „Opo-
ka”. Wpis własnościowy „Antoni Drabowicz” (Londyn 
1957). Stan bardzo dobry. 

200

GRUBIŃSKI Wacław 201 – Między młotem a sier-
pem. Londyn 1948 Nakładem Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich. 18 cm, s. 365, opr. wydawnicza: karton. 

Wydanie 1. Wspomnienia z gułagu Wacława Gru-
bińskiego (1883-1973), dramatopisarza i prozaika, felie-
tonisty i recenzenta teatralnego. Do aresztowania doszło 
w styczniu 1940 r. we Lwowie. Jako autor opublikowanej 
w 1921 roku komedii Lenin, skazany został na karę śmier-
ci, zamienioną na 10 lat więzienia. Uwolniony po pod-
pisaniu układu Sikorski-Majski. Po wojnie na emigracji 
w Wielkiej Brytanii. Pierwsze wydanie krajowe ukazało 
się dopiero w 1990 r. Stan bardzo dobry. 

150

HIRSZFELD Ludwik202  – Historia jednego życia. 
(Żywoty nieurojone; t. 1). Warszawa 1946 Spółdziel-
nia Wydawnicza „Czytelnik”. 24,5 cm, s. 369, [2], opr. 
współczesna: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.    

Wydanie 1. Autobiografi a Ludwika Hirszfelda (1884-
1954), jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy, 
bakteriologa, twórcy polskiej szkoły immunologicznej 
i światowej sławy serologa, współtwórcy podstaw nauki 
o grupach krwi. Dzieło stanowi ważny przyczynek za-
równo do historii nauki polskiej, jak i tragicznych losów 
Żydów polskich w czasie II wojny światowej. Dedykacja 
z licznymi podpisami dla Tadeusza Brzósko (Warszawa, 
28 X 48 r.). Nieznaczne otarcia krawędzi oprawy, oprócz 
tego stan bardzo dobry.

120

KORTA Karol203  – Gimnazjum św. Anny w Krako-
wie. Wspomnienia ucznia z lat 1888-96. (Biblioteka Kra-
kowska, Nr 97). Kraków 1938 Nakład Tow. Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa. 20,5 cm, s. 201, [1], tabl. 
ilustr. 20, brosz. wydawnicza. 

Krótki rys historyczny i wspomnienia Karola Korty, 
z pobytu w powstałym w 1588 r. Gimnazjum Nowodwor-
skim (św. Anny) w Krakowie. Wychowankami tej wyróż-
niającej się galicyjskiej szkoły byli m.in. Jan III Sobieski, 
Stanisław Kutrzeba, Adam Krzyżanowski, Stanisław i Ta-
deusz Estreicherowie, Stanisław Wyspiański, Tadeusz Boy 
Żeleński, Adolf Nowaczyński, Stanisław Rospond. Grzbiet 
po konserwacji (opaska pł.), ogólnie stan dobry.

120

KRAKOWIECKI Anatol204  – Książka o Kołymie. 
Londyn 1950 Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawni-
czego „Veritas”. 21 cm, s. 255, [1], ilustr. w tekście, brosz. 
wydawnicza.

Wydanie 1. Wstrząsające wspomnienia z pobytu 
w sowieckich łagrach w Kołymie – pisarza, dziennika-
rza Anatola Krakowieckiego (1901-1950). Aresztowania 
dokonało NKWD (7 października 1939 r.). Zwolniony 
z obozu 12 kwietnia 1942 r. w wyniku układu Sikorski-
Majski. Trafi ł potem do Armii Andersa, z którą przeszedł 
cały szlak bojowy. Lata powojenne spędził na emigracji 
w Wielkiej Brytanii. Grzbiet po konserwacji, zażółcenia 
okładki, stan dobry. 

200

KRZYWOSZEWSKI Stefan205  – Długie życie. 
Wspomnienia. T. 1-2. Warszawa 1947 Księgarnia „Biblio-
teka Polska”. 24,5 cm, s. [8], 358, [6], tabl. ilustr. 1 (por-
tret kolor.); [8], 370, [4], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
licu i grzbiecie.  

Wspomnienia Stefana Krzywoszewskiego (1866-
1950), pamiętnikarza, prozaika, dziennikarza, dramatur-
ga, klasyka tzw. „komedii mieszczańskiej”. W t. 2 w dolnej 
partii na licu ciemniejsza plama, oprócz tego stan bardzo 
dobry.

150
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LAS CASES 206 Emmanuel-Augustin-Dieudonné-
Joseph, hr. de – Le mémorial de Sainte Hélène. T. I. B.m. 
b.r. b.w. 18 cm, s. 311, [1], liczne ilustr. w tekście, opr. 
wydawnicza: psk ze złoc. na grzbiecie i licach wyklejo-
nych welurem, ramka ozdobna tłoczona radełkiem na 
złocie wokół lustra okładzin z czterema pszczołami na-
poleońskimi w narożnikach i jednej na grzbiecie (nawią-
zującymi do tradycji galijskiej dynastii Merowingów). 

Jedynie t. 1. Pełna anegdot relacja od abdykacji Napo-
leona w czerwcu 1815 r. do decyzji o jego internowaniu 
na Wyspie Świętej Heleny na południowym Atlantyku 
w miejscowości Longwood, gdzie Napoleon I Bonaparte 
przebywał 6 lat i gdzie zmarł 5 maja 1821 r. o godzinie 
17.49, w wieku 52 lat. Autor dzieła Emmanuel-Augu-
stin-Dieudonné-Joseph, hr. de Las Cases (1766-1842) 
był francuskim arystokratą i towarzyszem Napoleona 
na wyspie św. Heleny. Drobne naddarcie skóry u góry 
grzbietu. Stan bardzo dobry, efektowny egzemplarz. 

300

LELEWEL Joachim 207 – Pamiętnik z roku 1830-
1831. Przedmową i przypisami zaopatrzył Janusz Iwasz-
kiewicz. Z 12 ilustracjami. Warszawa 1924 Instytut Wy-
dawniczy „Bibljoteka Polska”. 21,5 cm, s. 12, 163 [2], 
tablic ilustr. 12, opr. wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie.      

Nieocenione źródło do biografi i wielkiego historyka, 
uczonego, polityka, uczestnika powstania listopadowego 
Joachima Lelewela (1786-1861). Wspomnienia powstały 
na podstawie odpisu, pochodzącego ze zbiorów Leonarda 
Chodźki, przywiezionego do kraju w 1841 r. przez znane-
go badacza przeszłości Warszawy Franciszka M. Sobiesz-
czańskiego. Na karcie przedtyt. wycięty niewielki pasek 
u góry (bez straty tekstu), stan dobry. 

150

MENDELSONOWA Maria208  – Wspomnienia o Zo-
fi i Kowalewskiej. Kraków 1911 Księgarnia D. E. Friedleina. 
23,5 cm, s. [4], 127, [5], portret 1, liczne ilustr. w tekście, 
opr. wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie, zachowana przednia 
okł. brosz. wyd.        

Wydanie pośmiertne wspomnień o Zofi i Kowalewskiej 
(1850-1891), wybitnej rosyjskiej matematyczce polskiego 
pochodzenia, autorce m.in. powieści „Nihilistka”, której 
druku zabroniła ówczesna cenzura rosyjska (ukazała się 
dopiero w 1928 r.). Maria Mendelsonowa (1850-1909), 
działaczka polskiego oraz międzynarodowego ruchu so-
cjalistycznego, publicystka i pisarka, prywatnie przyjaciół-
ka Zofi i Kowalewskiej. Stan dobry. 

200
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MORAWSKI Stanisław209  – W Peterburku 1827-
1838. Wspomnienia pustelnika i koszałki kobiałki 
z 18 miedziodrukami, wydali Adam Czartkowski, Henryk 
Mościcki. (Gawędy o starym obyczaju. Wybór ciekawych 
pamiętników XVIII i XIX stulecia). Poznań [1927] Wy-
dawnictwo Polskie. 20 cm, s. [8], VIII, 370, tabl. ilustr. 
12, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.          

Jedna z najważniejszych prac pamiętnikarskich w do-
robku Stanisława Morawskiego (1802-1853). Zbiór barw-
nych szkiców obyczajowych, nowel, notatek i anegdot 
dotyczących Petersburga i przebywających tam Polaków, 
m.in. o Aleksandrze Orłowskim, Marii Szymanowskiej, 
Józefi e Sękowskim, Gasparze Żelwietrze, Józefi e Olesz-
kiewiczu, Wincentym Smokowskim. Książka ozdobiona 
reprodukcjami w większości nieznanych obrazów z okresu 
powstania pamiętnika. Otarcia złoceń na oprawie, poluzo-
wany blok, stan dobry. 

180

MORAWSKI Kajetan210  – Wspólna droga. Wspo-
mnienia. Paryż [1962] Księgarnia Polska. 22,5 cm, s. 210, 
[5], brosz. wydawnicza.

Wspomnienia o Rogerze Raczyńskim, z elementami 
autobiografi i. Dołączone „Zapiski ambasadora Rogera 
Raczyńskiego dotyczące przejścia Naczelnych Władz 
Polskich do Rumunii i rezygnacji b. Prezydenta R.P. 
Prof. Ignacego Mościckiego” [ogłoszone po raz pierwszy 
w „Kulturze” nr 9/10 z 3 lipca 1948]. Wpis własnościo-
wy na k. tytułowej (Paris 1963). Niewielkie zabrudzenia 
okładki, wewnątrz stan bardzo dobry. 

90

NIEMOJOWSKI Jan Nepomucen211  – Wspomnienia. 
Wydał, wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył Ste-
fan Pomarański. Warszawa-Kraków 1925 Nakład Gebethne-
ra i Wolffa. 19,5 cm, s. XIV, [2], 608, brosz. wydawnicza.

Pamiętnik obejmujący lata 1811-1863. Ciekawy doku-
ment, charakteryzujący epokę i ludzi, zwłaszcza czasów 
Królestwa Kongresowego oraz powstania listopadowego. 
Jan Nepomucen Niemojowski (1803-1873), działacz spo-
łeczny, pamiętnikarz, uczestnik powstań polskich. Egzem-
plarz nierozcięty. Niewielkie zabrudzenia i ubytki krawę-
dzi okładki, stan dobry. 

150

[OCHOCKI Jan Duklan] 212 Pamiętniki … T. 1-6. 
(Biblioteka Dzieł Wyborowych). Warszawa [1910 Gebe-
thner i Wolff]. 18 cm, s. 147, [1]; 147, [1]; 147, [1]; 145, 
[1]; 125, [1]; 120, [8], opr. wtórna: ppł. 

Barwny, pełen szczegółów opis życia i obyczajów 
szlachty polskiej na przełomie XVIII i XIX w. Główne 
źródło do poznania życia konspiracyjnego na południo-
wo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Ukazanie się 
Pamiętników Jana Duklana Ochockiego (ok. 1766-1848), 
zawdzięczamy Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu, któ-
ry w 1855 r. kupił od syna pamiętnikarza, Antoniego 
Ochockiego rękopis ojca. Pamiętniki poddał gruntownej 
przeróbce: wiele tekstu opuścił, przeredagował, wykrop-

kował imiona osób, ukazanych w niekorzystnym świetle 
oraz dołączył fragmenty innych wspomnień. Wydał je 
w „Gazecie Warszawskiej” (1855 i 1856), potem w Wil-
nie (1857, t. 1-4) i w Warszawie (1882, t. 1-4). Poniższe 
wydanie jest wiernym przedrukiem edycji Kraszewskiego. 
Niewielkie zabrudzenia oprawy i kilkunastu kart (głównie 
na marginesach), stan dobry. 

300

OPPMAN (Or-Ot)213  – Rok 1830 i 1831.Wspomnie-
nia i obrazy. Warszawa 1916 Gebethner i Wolff. 18,5 cm, 
s. [4], 198, [2], opr. wtórna: pł.        

Wspomnienia z powstania listopadowego, m.in. Mau-
rycego Mochnackiego, Napoleona Sierawskiego (Bitwa 
pod Ostrołęką), Franciszka Wężyka (Bitwa pod Grocho-
wem), Józefa Patelskiego, Seweryna Ostaszewskiego (Bi-
twa pod Uchaniami), Ignacego Prądzyńskiego, Klemensa 
Kołaczkowskiego, Leona Dembowskiego. Wpis własno-
ściowy Jana Wojtczaka, stan dobry. 

150
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OSTROWSKI Tadeusz 214 – Więźniowie czapki 
zdjąć! Pamiętnik dziennikarza z pobytu w obozach kon-
centracyjnych. Warszawa 1945 Spółdzielnia Wydawnicza 
„Czytelnik”. 21 cm, s. 44, brosz. wydawnicza.          

Wspomnienia autora z pobytu w obozach w Dachau 
i Gusen. Stan dobry. Ciekawa grafi cznie okładka wydaw-
nicza projektu Olgi Siemaszkowej.

100

PAMIĘTNIKI emigrantów. 215 Francja. Nr 1-37. 
Warszawa 1939 Instytut Gospodarstwa Społecznego. 
26 cm, s. XXIX, [3], 702, [6], opr. wydawnicza: karton. 

Wspomnienia polskich wychodźców we Francji. Inte-
resujący dokument zebrany przez Instytut Gospodarstwa 
Społecznego. Liczbę wychodźców polskich we Francji 
szacowano w 1931 r. na przeszło pół miliona osób. Tytuł 
równolegle w języku francuskim. Grzbiet po konserwacji, 
przetarcia oprawy i uszkodzenia krawędzi okładek, kilka 
składek poluzowanych lub luźnych, oprócz tego stan do-
bry. 

300

PISTOR Johann Jakob216  – Mémoires sur la Révo-
lution de la Pologne, trouvés à Berlin. Paris (Paryż) 1806 
Galland, libraire. 22,5 cm, s. [4], CIV, 215, [1], mapa 1 
(miedzioryt rozkł. – teatr działań powstańczych), plan 
Warszawy (miedzioryt rozkł.), opr. z epoki: psk z szyldzi-
kiem i złoc.

Egzemplarz z wpisem poświęconym pamięci interni-
sty szpitali paryskich, doktora Christiana Paula, poległe-
go na polu chwały w czasie ewakuacji Dunkierki 30 maja 
1940 r. 

Wspomnienia z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej 
spisane przez Johanna Jakoba Pistora (1739-1814) – nie-
mieckiego generała służącego w armii carskiej, jednego 
z najważniejszych dowódców rosyjskich w okresie po-
wstania. Na końcu szczegółowa mapa teatru działań wo-
jennych w Polsce w czasie Insurekcji (52 x 50 cm) oraz 
efektowny plan Warszawy (67 x 45 cm). Oprawa z epoki: 
półskórek brązowy, pęknięty wzdłuż grzbietu z niewiel-
kim ubytkiem u dołu, z szyldzikiem z tłoczonym złotem 
tytułem. Miejscami na kartach charakterystyczne zażół-
cenia, poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. 

Równoległa edycja paryska z 1806 r., nieznana do-
tąd zarówno Estreicherowi (por. t. 3, s. 412), jak i Mali-
szewskiemu (poz. 775) czy Józefowi Skrzypkowi. 

Z 1806 r. znana jest jedynie edycja paryska wydana 
przez Faina i Debraya, która różni się od oferowanej ilością 
stron, zarówno we wstępie (liczącym zaledwie s. LXXVI; w 
oferowanym egz. jest ich CIV), jak i we właściwym tekście 
pamiętnika (liczącym s. 167; w oferowanym egz. – s. 215). 
W znanych egz. wydania Faina i Debraya nie ma pod tym 
względem odstępstw. Wyjatkowo rzadka edycja.

2 800

POLSKA w pamiętnikach 217 Wielkiej Wojny 1914-
1918. Zebrał i objaśnił Michał Sokolnicki. (Czasy i lu-
dzie). Warszawa 1925 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka 
Polska”. 22 cm, s. XII, 678, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. 
na grzbiecie i licu.

Opinie, świadectwa i dokumenty zawarte w licznych 
wspomnieniach wybitnych polityków i wojskowych zwią-
zane z Polską w czasie I wojny światowej. Pieczątka: „Wi-
told Majewski”. Niewielkie otarcia i przebarwienia opra-
wy, drobne uszkodzenie s. VII-VIII (bez straty tekstu), 
stan dobry. 

180
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[218 RADZIWIŁŁ Michał] Ostatnia wojewodzina wi-
leńska (Helena z Przeździeckich ks. Radziwiłłowa) przez 
X.M.R. Lwów 1892 Nakładem Księgarni Gubrynowicza 
i Schmidta. 23 cm, s. [8], XLVIII, 308, [2], opr. wtórna: 
pł. z tłocz. na okładkach i złoc. na grzbiecie.   

Wydanie 1 osobne. Dzieje Heleny z Przeździeckich ks. 
Radziwiłłowej (1753-1821) i jej wspaniałego, budzącego 
powszechny podziw i zachwyt sentymentalnego ogrodu 
w Arkadii, zaprojektowanego przez Szymona Bogumi-
ła Zuga (autora m.in. klasycystycznej Świątyni Diany). 
Ogród był natchnieniem wielu artystów, malował go m.in. 
Zygmunt Vogel, opiewał w poezji Stanisław Trembecki 
(w wierszu „Arkadia”). Michał Radziwiłł (1853-1903), 
prawnuk ks. Radziwiłłowej, właściciel Nieborowa, zało-
życiel fabryki majoliki w Nieborowie, literat, wydawca 
„Biblioteki Warszawskiej”. W 1893 r. odkupił od rodziny
Adlerbergów sąsiadującą z Nieborowem Arkadię. W r. 
1945 przejęło Arkadię Muzeum Narodowe. Stan dobry. 

280

RUDNICKI Klemens 219 – Na polskim szlaku (wspo-
mnienia z lat 1939-1947). Londyn 1952 Gryf Publica-
tions. 21,5 cm, s. 207, [1], opr. wtórna: pł. ze złoc. na 
grzbiecie.     

Wydanie 1. Wspomnienia generała dywizji Wojska 
Polskiego Klemensa Rudnickiego (1897-1992), uczest-
nika kampanii wrześniowej 1939 r., organizatora prac 
konspiracyjnych we Lwowie. Aresztowany przez NKWD 
trafi ł do więzienia w Moskwie, skąd wyszedł we wrześniu 
1941 r., walczył  pod Monte Cassino i pod Bolonią. Po 
demobilizacji w 1947 r. osiadł w Londynie. Stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. 

240
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SKIBIŃSKI Kazimierz220  – Pamiętnik aktora 
(1786-1858). Opracował i wydał M. Rulikowski. Warsza-
wa 1912 Nakład i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 
19 cm, s. [4], XIII, 333, [3], tabl. ilustr. 1, opr. wtórna: pł. 
ze złoc. szyldzikem na grzbiecie, zachowana przednia okł. 
brosz. wyd.  

Jeden z najciekawszych polskich pamiętników aktor-
skich z pierwszej połowy XIX w., spisany w ostatnich la-
tach życia przez Kazimierza Skibińskiego (1786-1858), 
wybitnego aktora komicznego, śpiewaka, reżysera, zwią-
zanego z teatrami m.in. w Wilnie, Warszawie, Krakowie. 
Dołączona luzem przednia okł. brosz., stan dobry. 

150

SUSKI Julian221  – W służbie publicznej na dwóch 
kontynentach. Toronto 1982 Century Publishing Compa-
ny. 23,5 cm, s. 264, k. tabl. [22], portret, opr. wydawni-
cza: pł., obwoluta. 

Wspomnienia potomka rodziny ziemiańskiej Cheb-
da-Cieńskich (1896-1978) z ziemi grójeckiej. Obejmują 
okres walk o niepodległość w Legionach Piłsudskiego, lata 
służby państwowej m.in. na stanowisku starosty bydgo-
skiego oraz lata wojenne i powojenne w Afryce i na Bli-
skim Wschodzie. Bogato ilustrowana (fotografi e świata 
ziemiańskiego, z pracy państwowej oraz lat wojennych 
i powojennych) z kolorową obwolutą. Stan dobry.

180

[SZEMBEK Jan] 222 Diariusz i teki Jana Szembeka 
(1935-1945). Opracował Tytus Komarnicki i Józef Zarań-
ski (t. 4). (Źródła do Najnowszej Historii Polski). T. 1-4. 
London [Londyn] Polski 1964-1972. Ośrodek Naukowy 
w Londynie; Polish Institut and Sikorski Museum. 25 cm, 
s. XVIII, [2], 590, portret 1; XV, [1], 588; XII, 444; XVI, 
804, [1], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na grzbiecie, ob-
woluta.    

Najpoważniejsze wydawnictwo źródłowe do historii 
dyplomacji polskiej w latach międzywojennych. Zapi-
ski Jana Szembeka (1881-1945), dyplomaty, najbliższe-
go współpracownika Józefa Becka, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w przełomo-
wych latach poprzedzających wybuch II Wojny Świa-
towej. Wiele nigdzie niepublikowanych dokumentów 
dyplomatycznych, ukazujących Polskę na arenie zawiłej 
europejskiej gry dyplomatycznej. Nieodzowne źródło dla 
wszelkich naukowych opracowań dotyczących polskiej 
polityki zagranicznej. Stan bardzo dobry. 

600

ŚLEDZIŃSKI Ludwik223  – Z Warszawy do Tobol-
ska. Wspomnienia z katorgi w Tobolsku. Warszawa 1937 
Wydawnictwo Instytutu Józefa Piłsudskiego Poświęcone 
Badaniu Najnowszej Historii Polski. 24 cm, s. [2], 122, 
tabl. ilustr. 2, brosz. wydawnicza. 

Wspomnienia socjalistycznego bojownika PPS Ludwi-
ka Śledzińskiego (1875-1944), zesłanego do Tobolska po 
rewolucji 1905 r.; przebywał na katordze w latach 1907-
1914. „Obraz, który z tej książki się wyłania budzi dresz-
cze … wstrząsa do głębi” (z przedmowy Adama Próch-
nika). Miejscowe spłowienie broszury, niewielkie ubytki 
grzbietu i krawędzi okładki, wewnątrz stan dobry. Rzad-
kie. 

200

WROCKI Edward224  – Z doli i niedoli moich zbio-
rów muzycznych. Warszawa 1937 Zakłady Drukarskie 
F. Wyszyński i S-ka. 24,5 cm, s.30, [2], opr. współczesna: 
pł. z naklejoną na lico okł. brosz. wyd. 

Wspomnienia znanego kolekcjonera i krytyka muzycz-
nego Edwarda Wrockiego (ok. 1842-1915). Tytuł równo-
legły w języku francuskim. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. 
Stan dobry. 

120

ZA KRATAMI 225 więzień i drutami obozów. Wspo-
mnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921. Ze-
brał i opracował Komitet Redakcyjny ... pod przewodnic-
twem Juljana Stachiewicza. T. 1-2. Warszawa 1928-1931 
[Komitet Organizacyjny Zjazdu b. Więźniów Ideowych 
z lat 1914-1921]. 24,5 cm, s. 327, [1], tabl. ilustr. 4; XL, 
504, [6], tabl. ilustr. 9, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
grzbiecie i licu.  

Dzieje więźniów sumienia z lat 1914-1921. Praca 
zbiorowa wydana na pamiątkę dziesiątej rocznicy areszto-
wania i wywiezienia do Magdeburga Józefa Piłsudskiego. 
M.in. wspomnienia ze Szczypiorna, Cytadeli Warszaw-
skiej, „Pawiaka”, Modlina, Siedlec, Beniaminowa, Łomży, 
a także z więzień niemieckich i bolszewickich. Komplet 
w nieznacznie różniącej się kolorystycznie oprawie. T. 1 – 
wyd. 2 (1931), t. 2 – wyd. 1. Otarcia oprawy, w t. 2 grzbiet 
po konserwacji, wewnątrz stan dobry.
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Regionalia
(monografi e, przewodniki i pamiątki
z miast i miasteczek)

BUŁHAK J[an]226  – Wilno. [Zeszyt] I. Wilno 1924 
Wydawnictwo J. Mortkowicza. 28,5 cm, k. [1], tabl. ilustr. 
20, opr. wtórna: pł. ze złoc. na licu, zachowane okł. brosz. 
wyd.  

Pięknie wydany album przedstawiający widoki Wil-
na wykonane wg fotografi i, zakochanego w jego urokach, 
Jana Bułhaka (1876-1950) – pioniera polskiej fotogra-
fi i artystycznej oraz krajoznawczej. Okładka projektu
Jerzego Hoppena. Ilustracje wykonano światłodrukiem 
przez L. Rakowskiego w tłoczni „Lux” w Wilnie. Tytuł na 
okładce: „Wilno w fotografi ach J. Bułhaka”. Niewielkie 
uszkodzenie płótna na licu, wewnątrz stan bardzo dobry. 

400

BYSTROŃ Jan St[anisław]227  – Alger. (Dookoła 
Ziemi. Bibljoteczka Geografi czno-Podróżnicza… T. 9). 
Lwów-Warszawa [1934] Książnica-Atlas. 21 cm, s. 247, 
[1], tabl. ilustr. 16, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie.      

Historia i współczesność Algierii z szeregiem godnych 
uwagi informacji o emigrantach polskich. Okładkę rysował 
Konstanty Sopoćko (1903-1992). Stan bardzo dobry.     

100

[CIECHOCINEK] ALBUM Ciechocinka228 .
16 artystycznych zdjęć heliotypjowych[!]. B.m. [lata 
30. XX w.] Wyd. R.R., W.C. 15 x 21,5 cm, k. [1], tabl. 
ilustr.16, opr. wydawnicza: karton. ze złoc. na licu.      

Album słynnego miasta uzdrowiskowego i zakładu zdro-
jowego powstałego z inicjatywy Stanisława Staszica i Ksawe-
rego Druckiego-Lubeckiego. Zawiera: Dworzec kolejowy; Ko-
ściół; Dom Zarządu; Łazienki; Tężnie; Teatr; Kursal; Źródło 
nr 10 i 11; Czytelnia w Galerji Spacerowej; Wieża Ciśnień; 
Mostek w głównym Parku; Kioski z wodami mineralny-
mi; Park Główny; Wodotrysk w parku. Oprawa kartonowa 
przewiązana z boku sznurkiem. Dedykacja (Ciechocinek, 
2 IX 1930). Wytarte złocenia na licu, brak kilku bibułek 
chroniących ilustracje, oprócz tego stan dobry.

150

CZERNECKI Jan i ŁUKAŃ Roman229  – Bibliogra-
fi a Krystynopola i Potockich. Zebrali.. Odbitka z książki 
Jana Czerneckiego: Mały Król na Rusi i jego stolica Kry-
stynopol. Kraków 1938 J. Czernecki. 24 cm, s. 15, [1], 
winiety, opr. wydawnicza: karton.       

Exlibris Lecha Kokocińskiego. Bibliografi a dzieł wy-
danych i rękopiśmiennych do monografi i Krystynopola 
i rodu Potockich. Winiety wykonał Władysław Jastrzęb-
ski. Odbito 60 egzemplarzy numerowanych; egz. nr 41. 
Drobne uszkodzenie górnego prawego narożnika okł.           

120

CZOŁOWSKI Aleksander230  – Wysoki Zamek 
… (Biblioteka lwowska, IX i X). Lwów 1910 Nakładem
Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa. 24 cm, 
s. 126, ilustr. w tekście 19, opr. wtórna: ppł.        

Monografi a Wysokiego Zamku we Lwowie wzniesio-
nego w 2. połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego 
w miejscu drewnianego grodu księcia Daniela Halickiego. 

Aleksander Czołowski (1865-1944), historyk, archi-
wista, kolekcjoner, Dyrektor Archiwum i Muzeum Miej-
skiego we Lwowie, autor licznych prac o historii Lwowa 
i znanego opracowania „Przeszłość i zabytki wojewódz-
twa tarnopolskiego” (Tarnopol 1926). Otarcia oprawy, 
pieczątka i wpis własnościowy Stanisława Piątkowskiego, 
stan dobry. 

160

DWORAKOWSKI Stanisław231  – Zwyczaje ro-
dzinne w powiecie wysoko-mazowieckim. Melodje zapi-
sał Wacław Mikołajczyk. (Prace Etnografi czne Instytutu 
Nauk Antropologicznych i Etnologicznych Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego; 3). Warszawa 1935 Nakła-
dem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. 25,5 cm, 
s. XIV, 191, liczne nuty w tekście, mapa 1 (rozkł.), brosz. 
wydawnicza.         

Monografi a etnografi czna obejmująca zwyczaje zwią-
zane z narodzinami, weselem i pogrzebem (występujące 
na terenie od Tykocina na północy po Ciechanowiec na 
południe od Łap na wschodzie po Czyżew na zacho-
dzie). Na końcu zamieszczono dodatek nutowy do pieśni 
chrzcielnych i weselnych oraz mapę omawianego terenu. 
Egzemplarz częściowo nierozcięty. Niewielkie zażółcenia 
przy grzbiecie, ogólnie stan bardzo dobry.

120

[GDAŃSK] 232 Album Gdańska, Oliwy i Sopot. [Ber-
lin ok. 1908. Ch. Lehmann, Kunstanstalt. 14,5 x 20 cm, 
k. tabl. [24]. Opr. karton wyd. z tłocz. tyt. i orłem pol-
skim na przednim licu, blok oryginalnie spięty sznurkiem. 
Album czarno-białych kart przedstawiających widoki 
i zabytki Gdańska i Oliwy oraz Sopotu z okresu sprzed 
pierwszej wojny światowej. Napis na licu opr. i orzeł 
nieco zatarty, blok nieco uszkodzony, karty poluzowane 
względnie luzem. Pomiędzy ilustracjami bibułkowe prze-
kładki, miejscami uszkodzone. Ilustracje w stanie bardzo 
dobrym.  
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[GDAŃSK] Świątecki Kazimierz233  – Rozwój por-
tu gdańskiego. (Pamiętnik Instytutu Bałtyckiego; z. 4. 
Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego). Toruń 1932 Skład 
główny: Kasa im. Mianowskiego, Instytut Popierania Na-
uki. 24,5 cm, s. XIV, 309, plan 1 (rozkł., 66 x 39 cm), 
tabel 8 (rozkł.), opr. wtórna: ppł.      

Obszerna monografi a gdańskiego portu uwzględnia-
jąca szczególnie kwestie konkurencji ze strony portów 
niemieckich. Rozkładany plan portu gdańskiego. Stan 
dobry.       

220

GUMOWSKI Kanty Jan234  – Widoki Krakowa; rys. 
… Kraków 1926 Wyd. staraniem Muzeum Narodowego 
(Odb. w Zakładzie litografi cznym Franciszka Zielińskie-
go). 42,5 x 28 cm, k. [12], teka kartonowa wydawnicza.
Zawiera 12 widoków Krakowa i jego zabytków (m.in. Bra-
ma Floriańska, Zamek na Wawelu, Barbakan, Kościół Ma-
riacki, krakowski Kazimierz). Grzbiet teki nadpęknięty, 
teka nieco przybrudzona, drobne naddarcia na brzegach 
kilku litografi i, poza tym stan bardzo dobry.

400
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JANOSZANKA M[ichalina]235  – Skałka na podsta-
wie pracy dra Józefa Muczkowskiego. Kraków 1927 Na-
kład i własność Komitetu odnowienia kościoła na Skałce 
w Krakowie. 22 cm, s. 15, [1], brosz. wydawnicza.      

Broszura okolicznościowa wydana w związku ze zbie-
raniem funduszy na ratowanie kościoła na Skałce. Po-
wstała na podstawie pracy Józefa Muczkowskiego (1860-
1943), Skałka (Kraków 1897; Biblioteka Krakowska; 
nr 4). Historia kościoła na Skałce i konfl iktu Bolesława 
Śmiałego z biskupem Stanisławem Szczepanowskim, któ-
rego zwłoki zostały umieszczone na honorowym miejscu 
w katedrze wawelskiej. W krypcie na Skałce pochowani 
zostali m.in. Jan Długosz, Wincenty Pol, Lucjan Siemi-
radzki, Józef Ignacy Kraszewski, Teofi l Lenartowicz, Adam 
Asnyk, Henryk Siemiradzki, Stanisław Wyspiański, Jacek 
Malczewski, Karol Szymanowski, Ludwik Solski i Cze-
sław Miłosz. Pieczątki: „Komitet Odnowienia Kościoła 
na Skałce w Krakowie”, „Dochód na odnowienie kościoła 
św. Michała i św. Stanisława w Krakowie na Skałce”. Na 
s. 4 pod tekstem wklejono papierową, czterowierszową 
uwagę autorki. Tytuł na okładce: „Skałka. M. Janoszanka. 
Na podstawie pracy Dra Józefa Muczkowskiego”. Grzbiet 
po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.

160

KARCZEWSKI Stanisław236  – Brzegiem Bałtyku. 
Przewodnik geologiczny po polskich brzegach Bałtyku. 
Z 97 ilustracjami. Warszawa-Kraków-Lublin [1926] Na-
kład Gebethnera i Wolffa. 19,5 cm, s. 142, liczne ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza.      

Bogato ilustrowany przewodnik z obszerną bibliogra-
fi ą. Przebarwienia okładek, stan dobry. 

120
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KOLBERG Oskar237  – Obraz etnografi czny. Mazowsze. Tom 5 (z 5). Z ryciną podług rysunku W. Gersona. Ma-
zowsze stare. Mazury. Podlasie. Kraków 1890 Druk Wł. L. Anczyc i Spółka. 23,5 cm, s. VI, 380, tabl. 1 (litografi a), 
nuty w tekście, opr. wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. prószone.       

Jedna z najważniejszych prac z dziedziny etnografi i i folklorystyki Oskara Kolberga (1814-1890). Zaliczana obok 
dzieła Lud. Jego zwyczaje… do podstawowych prac źródłowych. Plon 50 lat wędrówek po kraju, w pionierski sposób syste-
matyzujący według regionów rodzimą kulturę ludową. Cykl Obraz etnografi czny obejmuje: Mazowsze (t. 1-5, 1885-1890), 
Pokucie (t. 1-4, 1882-1889), Chełmskie (t. 1, 1890) i pośmiertnie wydane Chełmskie (t. 2, 1891), Przemyskie (t. 1, 1891) 
oraz Wołyń (t. 1, 1905). Litografi a: „Od Zambrowa i Łomży”. Niewielkie otarcia oprawy, ogólnie stan bardzo dobry. 
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KOŘISTKA Carl 238 – Die Hohe Tatra in den Central-Karpaten. Eine geographische Skizze verfasst auf Grundlage 
einer Bereisung. Gotha 1864 Justus Perthes. 28 cm, s. [4], 36, tabl. 2 (litografi e kolor., w tym 1 dwustronicowa, wg rys. 
autora, wyk. C. Hellfarth, Gotha); mapa (litografi a kolor. rozkł. sygn. C. Hellfarth, Gotha), opr. współczesna: imitacja 
pł. ze złoc. na grzbiecie.       

Monografi a napisana przez prof. geodezji Szkoły Technicznej w Pradze, Karla Kořistkę (1825-1906). Ryciny przed-
stawiają stawy tatrzańskie oraz dwie panoramy gór (w tym jedna to widok z Szafl ar). Na uwagę zasługuje jedna z naj-
ważniejszych map tatrzańskich XIX w., wykonana przez autora książki na podstawie jego własnych pomiarów oraz 
austriackich zdjęć wojskowych z lat 1840-1864. Zastosowano w niej po raz pierwszy nowatorski system tzw. regio-
nalnego podbarwiania pięter wysokości, oparty o występujące faktycznie w naturze kolory poszczególnych obszarów, 
co dodatkowo wzbogaca mapę walorem dużej dekoracyjności. Mapa otrzymała najwyższe odznaczenie na wystawie 
kartografi cznej w Paryżu w 1875 r., a ocenę tę podzielają współcześni specjaliści. Witold Henryk Paryski uznaje ją za 
najlepszą spośród map tatrzańskich powstałych pomiędzy 1830 a 1879 r. (Wielka Encyklopedia Tatrzańska, s. 717). 
Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie. 
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[LWÓW] DZIENNIK Polski239 , nr 234: 30 VIII 
1914. Red. odp.: Edmund Kolbuszowski. 41 x 28,5 cm, 
s. 4. Gazeta codzienna lwowska z pierwszego miesiąca 
wojny, z pustymi miejscami na stronach ( ślady ingeren-
cji cenzury wojennej) zawierająca wiadomości polityczne, 
wojenne i lokalne. Ślad po złożeniu z naddarciem. Stan 
dobry. 

150

[ŁÓDŹ] STEBELSKI Adam240  – Teksty źródłowe 
do dziejów Łodzi 1332-1820. (Prace Sekcji Dydaktycznej 
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historyczne-
go. T. 3). Łódź 1934 Polskie Towarzystwo Historyczne. 24 
cm, s. 45, [3], brosz. wydawnicza 

Adam Stebelski (1894-1969), archiwista, historyk, 
edytor źródeł. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan dobry. 

120

[ŁÓDŹ] ZAND Andrzej241  – Z dziejów dawnej 
Łodzi. Łódź 1929 Nakładem Tow[arzystwa] Bibljofi lów 
w Łodzi. 24 cm, s. 85, [3], tabl. ilustr. 3, brosz. wydaw-
nicza.      

Druk bibliofi lski wytłoczono na papierze bezdrzew-
nym, w układzie grafi cznym Przecława Smolika. Nakład 
650 egz. numerowanych. Egz. nr 141 przeznaczony dla 
uczestników IV Zjazdu Bibljotekarzy i Bibljofi lów Pol-
skich w Poznaniu. Szkice o Łodzi opracowane przez de-
biutującego niniejszą pracą historyka Andrzeja Zanda 
(1904-1943). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan bardzo 
dobry. 

200

[NOWY SĄCZ] Inc.:242  „Zarząd miasta Nowego Są-
cza zawiadamia, że z okazji imienin Najdostojniejszego 
Prezydenta Ignacego Mościckiego…”. Prezydent miasta 
St. Nowakowski. Nowy Sącz 1939 Zarząd Miasta (Druk. 
Katolicka Alojzego Mółki). 47,5 x 82,5 cm, afi sz. Zawiera 
informację o uroczystym nabożeństwie w miejscowym ko-
ściele parafi alnym w dn. 1 lipca 1939 r. Czerwona czcion-
ka. Ślady składania, niewielki ubytek lewej krawędzi, mi-
nimalne naderwania i przetarcie na złożeniu, poza tym 
czysty druk. 

180

OPIS243  ziem zamieszkanych przez Polaków: pod 
względem geografi cznym, etnografi cznym, historycz-
nym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i staty-
stycznym. T. 1 (z 2). Ziemie polskie w Prusach: Prusy 
Wschodnie i Zachodnie, W. Księstwo Poznańskie, Śląsk 
Pruski / Opracował Aleksander Czechowski … We wstę-
pie Ilu jest na świecie polaków? przez B. Koskowskiego 
oraz Rys ludoznawczy Jana Karłowicza. Dział ilustracyjny 
pod kier. Edwarda Nicza. Warszawa 1904 Nakład „Gaze-
ty Polskiej”. 25,5 cm, s. [4], IV, [1], 513-519, [1], 346, 
tabl. ilustr. 4 (kolor.), liczne ilustr. i mapy w tekście, opr. 
wtórna: ppł., brzegi k. marmoryzowane.          

Geografi a ziem polskich uwzględniająca rys ludoznaw-
stwa polskiego, opis Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz 
niektóre aspekty związane z Pomorzem m.in. o Gdańsku, 
Malborku, Toruniu, Grudziądzu. Bogaty materiał ilustra-
cyjny zawierający wizerunki miast, budowli, ludzi zasłu-
żonych, typy etnografi czne, sceny historyczne. Brak t. 2 
obejmującego resztę tematów związanych z Pomorzem 
oraz zagadnienia Górnego Śląska. Pieczątka i podpis 
własnościowy Zuzanny Marawskiej. Błędnie oprawiony 
na początku „Wykaz alfabetyczny nazw geografi cznych” 
(s. 513-519); stan dobry.
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ŚWIERADÓW Zdrój244 . Miejscowość wczasowo kuracyjna. Album. Zdjęcia … wykonała Rzem. Sp. Fotogr. W Je-
leniej Górze. Projekt i wykonanie Julian Kolasiński. Świeradów Zdrój [ok. 1950]. 30 x 42 cm, k. [17], fot. 51. Opr. 
ppł., okł. drewniane z ryt. na licu tyt., herbem Świeradowa oraz elementami krajobrazu. Bogato ilustrowany album 
ze zdjęciami Świeradowa przedstawiającymi miejscowe zabytki, domy wczasowe, sanatoria i zakłady lecznicze. Opis 
historii miasta i uzdrowiska. Język miejscami charakterystyczny dla epoki realnego socjalizmu. Wyjątkowy dokument 
ikonografi czny do powojennej historii miasta. 
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[WILNO] Zbiór druków związanych z XIII245 . 
Zjazdem Lekarzy i Przyrodników Polskich w Wilnie 
z 26-29 IX 1929. Obejmuje: 1) Karta uczestnictwa 
nr 610/461 dla Romana Wojtusiaka z Krakowa, dat. Wil-
no 27 IX 1929. Druk ręcznie wypełniany. Z pieczęcią 
tuszową Komitetu i podpisami przewodniczącego (prof. 
Aleksander Januszkiewicz) i sekretarza generalnego (nie-
czytelny). 27, 5 c, k. [1]. Do wykorzystania przez wła-
ściciela i PKP (niewykorzystana); 2) Karta uczestnictwa 
dla tegoż, nr 917. 9,5 x 13 cm, k. [1]. Druk z autogra-
fami; 3) Zaproszenie Komitetu … na wystawy „Piękno 
ziemi polskiej i jego ochrona” oraz „Ziemia Trocka”. 
9,5 x 15,5 cm, k. [1]. Druk; 4) Zaproszenie prezydenta m. 
Wilna dla Romana Wojtusiaka na raut w dn. 26 IX 1929 
z obecnością prezydenta Rzeczypospolitej (Ignacego Mo-
ścickiego). 10,5 x 17 cm, k. [1]. Druk ręcznie wypełniany. 
Stan bardzo dobry.

100

WITANOWSKI Michał Rawita246  – Przewodnik 
po Piotrkowie Trybunalskim (z planem miasta). Piotrków 
1923 Wydawnictwo Oddziału Piotrkowskiego Polskie-
go Towarzystwa Krajoznawczego. 16 x 8 cm, s. [10], 97, 
[21], plan 1 (rozkł.), brosz. wydawnicza.       

Kieszonkowego formatu przewodnik po mieście, uka-
zujący jego historię i najważniejsze zabytki. Plan Piotrko-
wa wg rys. F. Majcherskiego (17 x 23,5 cm). Grzbiet po 
konserwacji, nieznaczne spłowienie okładki, stan dobry.         

120

WITANOWSKI Michał Rawita247  – Wspomnie-
nia o starym Piotrkowie Trybunalskim. Wydanie 2. 
Z powodu pierwszego dziesięciolecia istnienia Oddziału 
Piotrkowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
1908-1918. Piotrków Trybunalski [1918] Wydawnictwo 
Oddziału Piotrkowskiego Polskiego Towarzystwa Krajo-
znawczego. 22,5 cm, s. 39, [2], tabl. ilustr. 2, brosz. wy-
dawnicza.       

Historia Piotrkowa Trybunalskiego napisana przez jego 
mieszkańca Michała Rawitę-Witanowskiego (1858-1943), 
założyciela m.in. piotrkowskiego oddziału Polskiego To-
warzystwa Krajoznawczego oraz Muzeum Krajoznawcze-
go Ziemi Piotrkowskiej (1909), któremu przekazał swoje 
gromadzone przez wiele lat zbiory. Przebarwienia okładki, 
dedykacja (1945), stan dobry. 

100

Varsaviana
BYSTROŃ Jan St[anisław]248  – Warszawa. War-

szawa [1949] Wydawnictwo Józefa Kubickiego. 26,5 cm, 
s. 285, [2], opr. współczesna: pł. ze złoc. na grzbiecie, 
brzegi k. nakrapiane. 

Wydanie 1. Monografi a Warszawy wybitnego etnogra-
fa i socjologa, profesora uniwersytetów w Poznaniu, Kra-
kowie i Warszawie (1892-1964). Mnóstwo ciekawostek 
z życia stolicy. Najważniejsze wydarzenia i zagadnienia 
z historii miasta, ukazane w przejrzystym układzie hasło-
wym. M.in. Żydzi; dysydenci; cechy; jurydyki; rozrywki; 
nierząd; opis Jarzębskiego; najazd szwedzki; Marywil; 
dzieje ważniejszych budowli, mostów na Wiśle; życie: kul-
turalne, towarzyskie; wydawnictwa; powstanie listopado-
we; typy uliczne; cenzura; wyścigi na Polu Mokotowskim; 
targowiska; opisy m.in. Powiśla, Pragi, Saskiej Kępy; letni-
ska pod miastem; powstanie w getcie. Stan bardzo dobry. 

120

[FABRYKA Platerów i Sreber] 249 „Bracia Hem-
pel”. (Katalog sztućców stołowych). Warszawa [lata 20.-
30. XX w.] „Bracia Hempel”. 29,5 x 37 cm, k. tabl. [18]. 
Opr. ppł. z tłocz. złotem na licu tyt.: „Bracia Hempel / 
Warszawa / Zeszyt No 1.” Pieczęć na kartach w prawym 
rogu: „Przedstawiciel / A. Goldberg / Warszawa / Królew-
ska 20…”. Fabryka Władysława i Stefanów Hemplów ist-
niała w Warszawie przy ul. Leszno 109/111 (róg Wroniej 
63) w latach 1894-1944. Katalog obejmuje ekskluzywne 
sztućce w stylu Ludwików: XIV, XV, XVI i empire. Otarcia 
krawędzi opr., przybrudzenia narożników, poza tym czy-
ste tablice. Katalog znanej fi rmy warszawskiej. 

200

FABRYKA Gilz i Bibułek Papierosowych250  – 
Stołeczne Zakłady Przemysłowo Handlowe „Dzwon”, 
ul. Grochowska 354. Inc.: „Używajcie tylko patentowane 
gilzy „fi ltrówki”. Warszawa [po 1930] Zakłady St. Mer-
tensa. Afi sz 32,5 x 24,5 cm. Wielobarwna reklama wy-
robów fi rmowych z dzwonem, papierosową bibułką oraz 
aniołkiem i diabełkiem. Niewielki uszczerbek prawego 
marginesu, lekkie naderwanie oraz podklejenie, poza tym 
stan bardzo dobry. 

120
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GOMULICKI Wiktor251  – Opowiadania o starej 
Warszawie. Wydanie nowe, poprawione, rozszerzone 
i ozdobione ilustracjami. T. 1 (z 2). Warszawa 1913 Na-
kład i druk Zakł. Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 
18,5 cm, s. [4], 310, [1], tabl. ilustr. 8, opr. z epoki: psk 
ze złoc. tytulaturą, nr 206 i inicjałami K.J. na grzbiecie, 
zachowana przednia okł. brosz. wyd.  

Zbiór barwnych gawęd i szkiców, które składają się 
na historyczny przewodnik po warszawskich zabytkach. 
M.in. o kamienicach na Rynku Staromiejskim, tajemni-
cach ulic i uliczek oraz o nieistniejących dziś nazwach 
ulic. Całość uzupełniono obszernymi indeksami miejsc 
i osób. Wiktor Gomulicki (1848-1919), powieściopisarz, 
badacz historii Warszawy, kolekcjoner. Niewielkie przetar-
cie na k. tyt. i s. 310, ślady działalności owadów, wpis 
własnościowy, stan dobry.

150

HISTORYA Hotelu Angielskiego252  w Warszawie 
i opis pobytu w nim cesarza Napoleona I w 1812 r. War-
szawa [1914] Druk E. Nicz i Spółka. 13,5 cm, s. [44], 
liczne ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Historia założonego w 1803 r. przez znanego war-
szawskiego restauratora Tomasza Gąsiorowskiego hotelu 
Angielskiego, który gościł m.in. Józefa Poniatowskiego, 
Alojzego Felińskiego, Jana Śniadeckiego, Aleksandra Fre-
drę. Hotel wsławił się tym również, że w grudniu 1812 r. 
w czasie odwrotu z pod Moskwy zatrzymał się tu inco-
gnito cesarz Napoleon pod nazwiskiem ks. Caillaincourt. 
Egzemplarz z warszawskiego księgozbioru Józefa Zawadz-
kiego (ekslibris). Pieczątka: „Grand Restaurant Hotel 
d’Angleterre … à Varsovie”. Nieznaczne ubytki krawędzi 
grzbietu, oprócz tego stan bardzo dobry. Rzadkie.

180

HOESICK Ferdynand253  – Warszawa. Luźne kart-
ki z przeszłości syreniego grodu. Poznań-Warszawa 1920 
Nakład Księgarni św. Wojciecha. 19 cm, s. 428, [2], opr. 
wtórna: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Szkice historyczno-obyczajowe o Warszawie i lu-
dziach z nią związanych. M.in. o Chopinie, Elsnerze, 
Paderewskim, odsłonięciu pomnika Mickiewicza, życiu 
i obyczajach stolicy ukazanych w felietonach Sienkiewi-
cza i w listach Słowackiego. Ferdynand Hoesick (1867-
1941), historyk, publicysta, wydawca. Dedykacja (1941), 
niewielkie rozdarcie na k. przedtyt., zagięcia kilku kart, 
stan dobry. 

120

JESTEŚMY w Warszawie.254  Przewodnik literacki 
po stolicy. Praca zbiorowa staraniem Związku Zawodowe-
go Literatów Polskich. Warszawa 1938 Biblioteka Polska. 
22 cm, s. 302, [2], tabl. ryc. 1 (drzeworyt), liczne drze-
woryty w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie. 

Pięknie wydany, ilustrowany drzeworytami zbiór opo-
wiadań o Warszawie. M.in. utwory Aleksandra Janowskie-
go, Marii Kuncewiczowej, Ferdynanda Goetla, Marii Mel-
cer (Ogrody Warszawy), Stefana Godlewskiego (Legendy), 
Wacława Sieroszewskiego (Józef Piłsudski w Warszawie), 
Marii Dąbrowskiej (Spółdzielczość w Warszawie), Jana 
Lorentowicza (Teatry w stolicy), Tymona Terleckiego
(Aktorzy Warszawy), Stefana Wiecheckiego (Dialekt sto-
licy), Tadeusza Żeleńskiego (Karnawał). Okładkę wykonał
Tadeusz Gronowski. Drzeworyt tytułowy: Stanisław Osto-
ja-Chrostowski; drzeworyty w tekście: Maja Berezowska, 
Michał Bylina, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Tadeusz 
Gronowski, Józef Klukowski, Edward Manteuffel, Stefan 
Mrożewski, Tadeusz Piotrowski, Antoni Wajwód, Monika 
Żeromska. Egzemplarz z faksymilowym podpisem prezy-
denta Starzyńskiego, nagroda dla kończącej szkołę Jani-
ny Nowak. Pieczątka: „Publiczna Szkoła Dokształcająca 
Zawodowa Nr 27…”. Niewielkie otarcia grzbietu, oprócz 
tego stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

200
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KRAUSHAR Aleksander255  – Typy i oryginały war-
szawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości. I. 
Z czasów Królestwa Kongresowego 1816-1831. Warszawa 
1913 Nakład Towarzystwa Miłośników Historyi. 22 cm, 
s. [4], 92, tabl. ilustr. 37, opr. wtórna: pł. 

Charakterystyka wyróżniających się postaci Warszawy 
z początku XIX w. Rozprawa bogato ilustrowana na pod-
stawie rzadkich akwarel Jakuba Sokołowskiego. M.in. Jó-
zef hr. Krasiński, Kajetan Koźmian, Ludwik Osiński, gene-
rał Wincenty hr. Krasiński, Jaxa Marcinkowski, Stanisław 
książę Jabłonowski, Władysław hr. Małachowski, Roman 
hr. Załuski, Stanisław hr. Ossoliński, Adolf Hussarzewski, 
Piotr hr. Łubieński, Waleryan hr. Krasiński. Grzbiet po 
konserwacji, otarcia oprawy, część składek poluzowanych 
lub luźno. 

180

KRAUSHAR Aleksander256  – Zamek królewski 
w Warszawie. Zarys historyczno-obyczajowy z 57 ilu-
stracjami. (Dawne pałace warszawskie). Poznań-Warsza-
wa-Wilno 1924 Nakład Księgarni św. Wojciecha. 27 cm, 
s. [4], 73, [5], tabl. ilustr. 57, opr. wydawnicza: tektura.  

Bogato ilustrowana monografi a drugiej rezydencji 
królewskiej – Zamku warszawskiego. Okładkę projekto-
wał Jan Bukowski. Dedykacja na k. przedtyt. (Warszawa 
1925). Stan dobry. 

160

KSIĘGA pamiątkowa Gimnazjum im. Mikołaja 257 
Reja utrzymywanego przez zbór ewangelicko-augsburski 
w Warszawie 1906-1926. Warszawa 1927 Skład główny 
w Księgarni Sp. Akc. Książnica-Atlas. 25 cm, s. [8], 231, 
[1], liczne ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Sprawozdanie z dwudziestolecia istnienia Gimnazjum  
im. Mikołaja Reja. Historia szkoły, wykaz nauczycieli, pra-
cowników administracji, omówienie organizacji uczniow-
skich, spis maturzystów. Od s. 219 zamieszczono artykuł 
wicedyrektora szkoły Kazimierza Kosińskiego „Stanisław 
Witkiewicz i styl zakopiański”. Tytuł na okładce: „Gim-
nazjum im. Mikołaja Reja 1906-1926”. Egzemplarz czę-
ściowo nierozcięty. Grzbiet po konserwacji (z niewielkimi 
ubytkami), stan dobry.

240

ŁUNIŃSKI Ernest258  – Wilanów z osiemdziesięciu 
ilustracjami. Warszawa 1915 Towarzystwo Artystyczno-
Wydawnicze Gryf Jan Krywult, Ernest Łuniński i S-ka. 
15 cm, s. 37, [2], tabl. ilustr. 80, opr. wtórna: ppł. ze złoc. 
na grzbiecie.        

Przewodnik po Wilanowie ukazujący dzieje pałacu 
i galerii wilanowskiej. 80 reprodukcji dzieł sztuki z ko-
lekcji pałacowej. Tekst w języku polskim i francuskim.
Ernest Łuniński (1868-1931; właśc. Ernest Arnold 
Deiches) – polski historyk i publicysta żydowskiego po-
chodzenia. Stan dobry. 

120

[NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofi a] 259 
KORZBOK M. – Warszawa. Antologia. Warszawa 
1939 [właśc. 1943 Ludowy Instytut Oświaty i Kultury]. 
16,5 cm, s. 116, [4], brosz. wydawnicza. 

Druk okupacyjny opracowany przez Zofi ę Niesiołow-
ską-Rothertową (1903-1959), zawierający zbiór utwo-
rów literackich odnoszących się do ważnych wydarzeń 
związanych z historią Warszawy. M.in. Zwycięski szturm 
(H. Sienkiewicz, Potop); Kiliński. 1794 (Artur Oppman); 
Przed bitwą raszyńską (Wł. Reymont, Insurekcja); Reduta 
Ordona (A. Mickiewicz); Fortepian Szopena (C. Norwid); 
Warszawianka (Pieśń z 1905 r.); Rok 1920 (W. Lipiń-
ski); Krzyk ostateczny (Wł. Broniewski); Dni wrześniowe 
(z broszury „Warszawa walczy”). Stan dobry. 

120

OFICJALNE notowania260  dolarów na Giełdzie 
Warszawskiej 1919-1924. Warszawa 1924 Wydanie War-
szawskiego Banku Zjednoczonego. 17,5 cm, s. 15, [1], 
brosz. wydawnicza.

150
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OPPMAN Artur (Or-Ot)261  – Poezje. Tom I. Stare 
Miasto. Wydanie zupełne z portretem autora. Warszawa-
Kraków-Lublin 1926 Nakład Gebethnera i Wolffa. 19 cm, 
s. 232, [2], portret 1, brosz. wydawnicza. 

Cieszący się uznaniem zbiór wierszy o Starym Mieście 
autorstwa Artura Oppmana (1867-1931), poety okresu 
Młodej Polski, pisującego pod pseudonimem Or-Ot, któ-
rego warszawski dom przy ul. Kanonii 8 był miejscem spo-
tkań wielu wybitnych postaci. Bywali tam m.in. Bolesław 
Prus, Stefan Żeromski, Władysław Reymont, Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Bolesław Leśmian, Wojciech Kossak, 
Jan Lechoń. Nakład 200 egzemplarzy numerowanych na 
luksusowym papierze bezdrzewnym (egz. bez numeru). 
Egzemplarz częściowo nierozcięty. Pieczątka: „Własność 
Andrzeja Majewskiego”. Stan dobry. 

120

PFEFFENBERG F. 262 – Warszawa, Granicznaja no 
11… Optowyj prejs-kurant na czasowyja prinadlieżnosti, 
instrumenty, masziny, cziepoczki kolca duble i szarnirie, 
medaliony i breloki. [Warszawa Druk. S. Orgelbrand S.] 
1909/10. 25,5 cm, s. [4], 128, liczne ilustr. (drzeworyty 
sztorcowe). Opr. karton wyd. z oryg. sznurkową zawiesz-
ka w lewym górnym rogu. Katalog składu hurtowni in-
strumentów, przyborów i narzędzi dla jubilerów i zegar-
mistrzów oraz naszyjników, kolii, wisiorków, medalionów 
i breloków. Bogato ilustrowany, zawiera blisko 1600 po-
zycji. Brak grzbietu opr., blok katalogu poluzowany, przy-
brudzenia okł. i zbrązowienia na marginesach, poza tym 
czysty egz. Rzadki warszawski katalog handlowy. 

300

POLIŃSKI Józef 263 – Grochów. Przedmurze Warsza-
wy w dawniejszej i niedawnej przeszłości. Z 122 ilustra-
cjami w tekście. Warszawa 1938 Nakładem Towarzystwa 
Przyjaciół Grochowa. 24 cm s. [2], 295, [1], XXX, [1], 
portret 1, liczne ilustr. w tekście, , opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie. 

Obszerna monografi a warszawskiego Grochowa, opra-
cowana z okazji 105 rocznicy powstania listopadowego 
i 20-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. 
Obejmuje okres od początków osadnictwa, aż po datę 
wydania. Józef Poliński (1891-1944), wybitny działacz 
społeczny, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. 
W dowód uznania doczekał się w Warszawie płyty pa-
miątkowej i parku swojego imienia. Egzemplarz z faksymi-
lowym podpisem prezydenta Warszawy Stefana Starzyń-
skiego – będący nagrodą dla kończącego szkołę Stanisława 
Saniewskiego. Lico oprawy z wytłoczoną złotem syrenką 
warszawską. Konserwacja grzbietu, pieczątka własnościo-
wa, oprócz stan dobry. 

260

PRZEWODNIK po Warszawie dla cudzoziem-264 
ców. Warszawa [ok. 1927] Wydawnictwo Wystawy Ru-
chomej Prób i Wzorów Przemysłu Krajowego. 17,5 cm, 
s. 79, [1], ilustr. i ogłoszenia w tekście, brosz. wydawni-
cza.          

Przewodnik po Warszawie zawiera także krótką histo-
rię Polski i opis najważniejszych zabytków kultury i sztu-
ki. Liczne ogłoszenia fi rm warszawskich. M.in. informacje 
o dorożkach, teatrach, muzeach, wystawach, hotelach, 
bankach, kościołach, pensjonatach, biurach podróży, urzę-
dach państwowych, aptekach. Tytuł na okładce, wstęp 
i rys historyczny równolegle w języku polskim i francu-
skim. Niewielka konserwacja grzbietu i zabrudzenia przy 
grzbiecie, wewnątrz czysty, ładny egzemplarz.

120

REINSTEIN Franciszek265  – Dzieje zgromadzenia 
kuśnierzy miasta stołecznego Warszawy. W setną rocznicę 
ustawy rzemieślniczej. W 440-tą swego istnienia. W roku 
3-cim wojny światowej. Warszawa [1917] Nakładem 
Zgromadzenia Kuśnierzy. 21 cm, s. 46, [2], opr. wtórna: 
karton.          

Historia warszawskiego cechu kuśnierzy, założonego 
najprawdopodobniej w roku 1476 za czasów Kazimierza 
Jagiellończyka. Opis archiwum cechowego, ksiąg i inwen-
tarzy, licznych przywilejów, zasad zdobywania zawodu, 
rozstrzygania sporów, np. dotyczących miejsca na targo-
wiskach. Na końcu zamieszczono spis majstrów w dniu 
jubileuszu. Franciszek Reinstein (1856-1925), dzienni-
karz, literat, autor m.in. wydawanej w latach 1917-1925 
serii artykułów o dziejach rzemiosła warszawskiego. Spo-
radyczne zażółcenia, stan dobry. Rzadkie.

160

RYDEL Lucjan 266 – Warszawa i jej dzieje kultural-
ne i wojenne. Kraków 1915 Nakładem Centralnego Biu-
ra Wydawnictw N.K.N. 19,5 cm, s. 50, ilustr. w tekście, 
brosz. wydawnicza. 

Mało znany, przystępnie napisany rys historyczny 
Warszawy, autorstwa Lucjana Rydla (1870-1918), poety, 
dramatopisarza, krytyka, działacza społecznego, wycho-
wanego w patriotycznych tradycjach autora m.in. popu-
larnie napisanych Dziejów Polski dla wszystkich. Stan 
dobry. Rzadkie. 

150
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SPRAWOZDANIE267  Bibljoteki Ordynacji Kra-
sińskich w Warszawie 1920-1927. Warszawa 1928 B.w. 
22 cm, s. 20, tabl. ilustr. 1, brosz. wydawnicza.  

Wytłoczono 500 egz. na papierze bezdrzewnym. Stan 
dobry. 

100

SZWANKOWSKI Eugeniusz268  – Warszawa. Roz-
wój urbanistyczny i architektoniczny. Warszawa 1952 
Państwowe Wydawnictwo Techniczne. 24,5 cm, s. 341, 
[3], liczne ilustr. w tekście, opr. współczesna: pł. ze złoc. 
na licu i grzbiecie, górny brzeg k. barwiony.      

Pierwsza książka w literaturze polskiej ukazująca roz-
wój urbanistyczny i architektoniczny Warszawy. Ciekawe 
spostrzeżenia dotyczące różnych aspektów rozbudowy 
stolicy. Bogaty materiał ilustracyjny z wieloma widokami, 
planami, rekonstrukcjami i projektami. Interesująca pozy-
cja dla urbanistów, architektów, historyków i varsaviani-
stów. Stan bardzo dobry. 

200

[TARCHOMIN] PREPARATY Spiess269 . Wyd. VIII. 
Warszawa [lata 30. XX w.] Przemysłowo-Handlowe Zakła-
dy Chemiczne Ludwik Spiess i Syn. 18,5 x 14 cm, s. 259, 
[1], s. tabl. [4]. Opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. „Spiess” 
na grzbiecie i licu. Katalog preparatów farmaceutycznych 
fi rmy Spiess przy ul. Daniłowiczowskiej 16 w Warszawie; 
fabryka znajdowała się w podwarszawskim Tarchominie. 
Ten największy w Polsce koncern farmaceutyczny, istnie-
jący od XIX w., był prekursorem obecnej „Polfy”. Katalog 
zawiera: 1. Spis preparatów z uwzględnieniem wskazań 
leczniczych; 2. Przewodnik terapeutyczny; 3. Dział infor-
macyjno-naukowy. Widok fabryki w Tarchominie z lotu 
ptaka. Stan bardzo dobry. 

300

USTAWA i statut. 270 Warszawa 1927 Nakładem 
Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. 22 cm, s. 20, 
brosz. wydawnicza.     

Ustawa z dnia 13 lutego 1924 r. przyznająca Wyż-
szej Szkole Handlowej w Warszawie prawo Szkół Akade-
mickich Państwowych oraz statut zatwierdzony 19 maja 
1924 r. Stan dobry.

90

WŁASNEMI siłami. 271 9 czerwca 1928 r. [Warsza-
wa] 1928 Nakładem Komitetu Budowy Gmachu dla Wy-
działu Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
36 cm, s. 78, [2], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza.       

Jednodniówka wydana przez Komitet Budowy Gma-
chu dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu War-
szawskiego, pierwszej tego rodzaju placówki w Polsce. 
Wybitni przedstawiciele świata nauki apelowali o pomoc 
fi nansową, niezbędną przy zbliżającym się terminie od-
dania gmachu. Pracę zdobił Tadeusz Gronowski (1894-
1990), jeden z najznakomitszych polskich twórców grafi ki 
użytkowej, ilustracji książkowej i plakatu. Tytuł na okład-
ce: „WFUW”. Odbito 1500 egz. numerowanych (egz. 
nr 751). Grzbiet po konserwacji, niewielkie zabrudzenia 
okładki, stan dobry. Ładna okładka wydawnicza. 

150

W SPRAWIE osiedla szkolnego „Rejówka”.272  
Gimnazjum im. M. Reya Zboru Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Warszawie. Plac Małachowskiego Nr. 1. Warsza-
wa 1930 Drukarnia Współczesna, Szpitalna 10. 24,5 cm, 
s. 10, brosz. wydawnicza. 

Odezwa dyrektora gimnazjum im. M. Reya, Adolfa 
Rondthalera do rodziców i opiekunów uczniów w spawie 
oddania do dyspozycji osiedla szkolnego „Rejówka” w Ba-
nioszce pod Górą Kalwarią, które miało spełniać rolę „zie-
lonej szkoły”. Nowatorski pomysł spotkał się z aprobatą 
licznych rodziców, ufundowali oni cegiełki imienne i zna-
leźli się na liście zamieszczonej w tej broszurce. Grzbiet 
po konserwacji, niewielkie rozdarcia okładki, stan dobry. 
Bardzo rzadkie. 

150

ZBURZENIE Warszawy. 273 Zeznania generałów 
niemieckich przed polskim prokuratorem członkiem pol-
skiej delegacji przy międzynarodowym trybunale wojen-
nym w Norymberdze. Katowice 1946 Skład główny: Wy-
dawnictwo Awir. 19 cm, s. 319, tabl. ilustr. 18, planów 5, 
mapa 1 (rozkł.), opr. wtórna: ppł. 

Wydanie 1. Praca Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Niemieckich w Polsce rzucająca dodatkowe światło na 
fakty związane z kulisami wielu zdarzeń i odpowiedzial-
nością niemiecką za łamanie Konwencji Haskiej i koszmar 
II wojny światowej. M.in. o niemieckiej prowokacji w sta-
cji radiowej w Gliwicach, o stosunku do ludności cywilnej 
oraz Żydów. Zeznania złożyli: Alfred Naujocks, Erich von 
dem Bach-Żelewski, Ernest Rode, Heinz Guderian, Walter 
von Brauchitsch, Józef Bühler. Liczne ilustracje i mapka 
Warszawy z okresu powstania. Brak k. przedtyt., otarcia 
oprawy, ślady niewielkiego zalania na ostatnich kartach, 
ogólnie stan dobry. 

240

www.portolan.pl


109

271

www.portolan.pl


110

340

www.portolan.pl


111

Literatura

ANCZYC Wł[adysław] L[udwik]274  – Obrazki dra-
matyczne ludowe. Kraków 1873 W drukarni Leona Pasz-
kowskiego. 18,5 cm, s. [6], 289, opr. z epoki: psk z tłocz. 
i złoc. tytulaturą i monogramem B.P. na grzbiecie. 

Wydanie 1. „Pierwsze, rzeczywiste i prawdziwe w pol-
skim teatrze odbicie ludowego życia”. Dramaty: Chłopi 
arystokraci (utwór wystawiony na krakowskiej scenie pod 
koniec 1849 r.), Łobzowianie (1854), Błażek opętany (1856), 
Flisacy (1855). Władysław Ludwik Anczyc (1823-1883), 
dramatopisarz, wydawca, tłumacz, działacz ludowy. Eks-
libris Stefana Strusia i pieczątka Stefana Wesołowskiego. 
Otarcia oprawy; stan dobry. Ładna oprawa z epoki. 

180

ANDRZEJEWSKI Jerzy, ZAGÓRSKI Jerzy275  – 
Święto Winkelrida. Widowisko w trzech aktach napisa-
ne wiosną 1944 przez Jerzego Andrzejewskiego i Jerzego 
Zagórskiego skrócone latem 1946. Rysunki i okładka – 
Antoni Uniechowski. Kraków 1946 Nakładem Zw. Zaw. 
Literatów Polskich Oddział Kraków. 31 cm, s. 59, [4]. 

Wydanie 1. Cztery składki luzem w tece tekturowej 
(z okładką). Ekslibris i napis własnościowy Stanisława Mar-
czaka-Oborskiego. Na s. 16-47 uwagi inscenizacyjne, ołów-
kiem na marginesie. Premiera – Teatr Nowy w Łodzi, 1956. 

200 

ANTOLOGIA polska. 276 Wybór najcelniejszych 
utworów poetów polskich. Zestawił Władysław Bełza. 
Z illustracyami Andriollego, Brandta, Kossaka i Lessera. 
Lwów-Lipsk-Warszawa [1880] F. H. Richter, F. A. Brock-
haus, F. Hösick. 21 cm, s. XVI, 408, tabl. ryc. 6 (drzewo-
ryty), opr. wydawnicza: pł. z bogatymi złoc. i barwieniami 
na okładzinach i grzbiecie. 

Pięknie wydany zbiór poezji ilustrowany drzewory-
tami. Egzemplarz z księgozbioru z Krasiczyna (piecząt-
ka) – dawnej rezydencji magnaterii polskiej, leżącej około 
10 km od Przemyśla. Tytuł na oprawie: „Antologia poetów 
polskich”. Oprawa wydawnicza: płócienna, sygnowana 
na tylniej okładzinie „R. Gerhold’s G.A. Leipzig”. Boga-
te złoc. i barwienia na okładzinach i grzbiecie, wyklejki 
oraz brzegi kart złocone. Kartka na przedniej wyklejce: 
„Buchbinderei Hübel & Denck Leipzig”. Niewielkie otar-
cia i zabrudzenia oprawy, miejscami zażółcenia w tekście, 
stan dobry. 

750

275
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ANTOLOGIA Polska277  – Wybór najcelniejszych 
utworów poetów polskich. Zestawił Władysław Bełza. 
Z 12 illustracyami Andriollego – Brandta – Gersona – 
Kossaka – Lessera – Pillatego i Żmurki. Wydanie dru-
gie, znacznie pomnożone. Lwów-Lipsk-Warszawa 1881 
F. H. Richter, F. A. Brockhaus, Gebethner i Wolff. 21 cm, 
s. XVI, 486, tabl. ryc. 13 (drzeworyty), opr. wydawni-
cza: pł. z bogatymi złoc. na okładkach i grzbiecie, brzegi 
k. złoc.

Jedna z najładniejszych antologii poezji polskiej ozdo-
biona drzeworytami. Obejmuje utwory około 80 pisarzy. 
Od Bogurodzicy poprzez J. Kochanowskiego, M. Reja, a na 
czasach Wł. Ordona i W. Gomulickiego kończąc. Oprawa 
sygnowana: „Buchbinderei / Hübel & Denck / Leipzig” 
(naklejka na tylniej wyklejce). Niewielkie otarcia oprawy, 
ogólnie stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

700

ANTOLOGIA Polska278  – Wybór najcelniejszych 
utworów ze stu poetów polskich. Zestawił Włady-
sław Bełza. Czwarte wydanie pomnożone. Lwów 1906 
H. Altenberg. 20,5 cm, s. [14], 452, opr. wydawnicza: pł. 
ze złoc. na licu i grzbiecie. 
Ładne wydanie antologii w opracowaniu Władysława 

Bełzy, ze zdobieniami Jana Bukowskiego (1873-1943). 
Pieczątka: „Bibljoteka Wacława Bieleckiego”. Stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. 

750

[ARIOSTO Ludovico]. 279 Ludowika Aryosta Orland 
Szalony. Przekładania Piotra Kochanowskiego. Wydał Jan 
Czubek. (Wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krako-
wie. Biblioteka Pisarzy Polskich. Nr 50-52). T. 1-3. Kra-
ków 1905 Nakładem Akademii Umiejętności. 19,5 cm, 
s. XCIV, 379, [1]; [2], 456; [2], 474, opr. wtórna: ppł. ze 
złoc. na grzbiecie.

Wydanie 1 polskie całości epopei. Wielokrotnie wzna-
wiany, najdłuższy europejski epos rycerski, pisany w for-
mie rymowanej, składający się z 46 pieśni, autorstwa 
włoskiego poety Ludovica Ariosta (1474-1533). Pierwsze 
wydanie ukazało się w 1516 r. w Ferrarze. Polskie tłu-
maczenie Piotra Kochanowskiego (1566-1629; bratanka 
poety Jana Kochanowskiego) wydane zostało w 1799 r. 
(pieśni I-XXV), a w całości dopiero w oferowanej edycji. 
W t. 2 brak s. 449-450, oprócz tego stan dobry. 

350
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ASNYK Adam280  – Cola Rienzi. Dramat historyczny 
z XV wieku w pięciu aktach prozą oryginalnie napisany. 
Kraków 1873 Nakładem Księgarni „Wydawnictwa Czytel-
ni Ludowej” A. Nowoleckiego, s. [6], 188; adl.:

DOBRZYŃSKI Michał – Stańczyk. Odczyt publicz-
ny Michała Dobrzyńskiego miany w Krakowie dnia 24 lu-
tego 1883 r. Kraków 1883 W drukarni „Czasu” Fr. Klu-
czyckiego i Sp., s. 31, [1]; adl.: 

MAJER Józef prezes Akademii Umiejętności w Kra-
kowie. B.m. b.r. b.w., s. 46, portrety 2 (drzeworyty); adl.:

BEŁZA Władysław – Ostatnie chwile i pogrzeb Ada-
ma Mickiewicza. Według współczesnych źródeł spisał … 
Z pięcioma rycinami. Lwów-Kraków 1890 H. Altenberg, 
S. Krzyżanowski. 19 cm, s. 40, drzeworytów w tekście 5, 
współopr.: ppł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. marmory-
zowane. 

W poz. 3 – brak k. tyt. (tytuł na podstawie k. przed-
tyt.); od s. 17 – spis prac zamieszczonych w „Przeglądzie 
Polskim”, od s. 23 – szkic o Stanisławie hr. Tarnowskim. 
Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. 

300

[ASNYK Adam] 281 Poezye przez El…y. [T.] 1. Kra-
ków 1872 Nakładem Księgarni i Wydawnictwa Czytelni 
Ludowej A. Nowoleckiego. 19 cm, frontispis (drzeworyt), 
s. [4], 234, [2], opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. tytulaturą 
i monogramem E.M. na grzbiecie.  

Wydanie 2. Otarcia oprawy, miejscami zażółcenia 
w tekście, stan dobry. Ładna oprawa. 

180

[ASNYK Adam]282  Poezye przez El…y. [T.] 1-3. 
Lwów 1880-1888 Nakładem księgarni Gubrynowicza 
i Schmidta. 18,5 cm, s. 240, [3]; 246, [2]; [4], 237, [6], 
opr. wydawnicza: pł. z bogatymi tłocz. na okładzinach, 
złoc. grzbiet i portret autora w owalu na licu.

Jednolita oprawa wydawnicza. T. 1 – wydanie piąte 
(1888); t. 2 – wydanie czwarte (1886); t. 3 – wydanie 
pierwsze (1880). Otarcia oprawy, stan dobry. 

400

[ASNYK Adam] 283 Poezye przez El…y. Tom czwarty. 
Kraków 1894 Nakładem Wydawnictwa „Nowej Refor-
my”. 19 cm, s. [4], 337, [3], opr. wtórna: pł. ze złoc. na 
okładzinach i grzbiecie, brzegi k. marmoryzowane.         

Wydanie 1. Liczne wiersze i dramat historyczny Kiej-
stut. Stan dobry. 

180

[BRODZIŃSKI Kazimierz]284  Dzieła … Wydanie 
zupełne i pomnożone pismami dotąd drukiem nie ogło-
szonemi. (Rozprawy naukowe). T. 5 (z 10). Wilno 1842 
Nakład i druk Teofi la Glücksberga. 17,5 cm, s. [4], 343, 
[1], opr. z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie.  

M.in. słynna rozprawa „O klasyczności i romantyczno-
ści tudzież o duchu poezji polskiej”, ogłoszona w 1818 r. 
w „Pamiętniku Warszawskim”. Praca ta wywołała ożywio-
ną polemikę, która szybko przerodziła się w spór roman-

tyków z klasykami. Autor proponował model literatury 
narodowej, w której pierwiastki klasycystyczne współist-
nieć miały z romantycznymi, a realizację tych założeń 
widział najpełniej w sielance (Wiesław 1820). Z teo-
rii literatury m.in. rozprawy: O elegii (1822), O satyrze 
(1822), O krytyce (1830) oraz O egzaltacji i entuzjazmie 
– gdzie wyraził sceptycyzm wobec powstania listopado-
wego. Kazimierz Brodziński (1791-1835) – poeta i histo-
ryk literatury, powszechnie uważany za najwybitniejszego 
twórcę preromantyzmu w Polsce. Z księgozbioru Henryka 
Rawicza, ekslibris Lecha Kokocińskiego. Otarcia oprawy, 
niewielka konserwacja górnej partii grzbietu, zażółcenia 
w tekście. 

180

BRONIEWSKI Władysław285  – Ballada o Placu 
Teatralnym. Warszawa 1977 Muzeum Historyczne 
m. st. Warszawy. 23,5 cm, s. [16], brosz. wydawnicza, ob-
woluta. 

Nakład 200 egz. numerowanych (egz. nr 127). Opra-
cowanie typografi czne i grafi czne Zbigniew Dolatowski. 
Stan bardzo dobry. 
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BRÜCKNER Aleksander286  – Legendy i fakty. Szki-
ce z dziejów literatury. (Laureaci Nagrody Literackiej m. 
Łodzi). Łódź 1931 Wydawnictwo Tow. Bibljofi lów w Ło-
dzi. 24 cm, s. 58, [4], brosz. wydawnicza.

Druk bibliofi lski wydany przez Towarzystwo Biblio-
fi lów w Łodzi. Nakład 600 egzemplarzy numerowanych 
(egz. nr 522). Książka w układzie grafi cznym P. Smoli-
ka, na papierze bezdrzewnym. Wydana w serii: „Laure-
aci Nagrody Literackiej m. Łodzi”. Ten zaszczytny tytuł 
otrzymał wybitny historyk literatury i kultury polskiej 
Aleksander Brückner (1856-1939). M.in. o „Marii” Mal-
czewskiego oraz o Fredrze. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. 
Stan bardzo dobry.

150

BRZOSTOWSKA Janina287  – Erotyki. [Warszawa] 
1926 Wydawnictwo „Czartak”. 18,5 cm, s. 44, [4], brosz. 
wydawnicza.     

Janina Brzostowska (1897-1986), poetka, tłumaczka, 
powieściopisarka; była członkinią założonej przez Emila 
Zegadłowicza grupy „Czartak”. Okładkę projektował Jan 
Hrynkowski. Egzemplarz nierozcięty. Niewielki ubytek 
grzbietu i postrzępienie krawędzi okładki, stan dobry. 
Rzadkie.

180

BRZOZOWSKI Stanisław288  – Filozofja romanty-
zmu polskiego. (Biblioteka Tęczowa. Nr. 11). Lwów [1924] 
Nakładem Spółki Akcyjnej Wydawniczej. 20,5 cm, s. 70, 
[2], brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1 osobne. Poglądy na temat romantyzmu 
Stanisława Brzozowskiego (1878-1911), fi lozofa, pisarza, 
publicysty, krytyka teatralnego i literackiego, autora Le-
gendy Młodej Polski. Ideały i prawdy romantyzmu podzi-
wiał, lecz uważał, że są już niewystarczające. Jako twórca 
„fi lozofi i pracy” twierdził, że odrodzenie naszego kraju 
może się odbywać tylko wolą i siłą polskiej pracy. Z serii: 
„Biblioteka Tęczowa” pod redakcją Józefa Mirskiego. Pro-
jekt okładki: Anna Harland-Zajączkowska (1883-1930). 
Część składek luźna, stan dobry. 

90

[BUKATY Antoni] 289 Hoene Wroński i jego udział 
w rozwinięciu ostatecznem wiedzy ludzkiej. Paryż 1844 
Wydawca L. Niedzwiecki. 22,5 cm, s. [8], 93, [3], brosz. 
tymczasowa. 

Wydanie 1 i jedyne. Zarys koncepcji fi lozofi cznych, 
prowadzących do powstania fi lozofi i samoistnej Józefa 
Hoene-Wrońskiego (1776-1853), matematyka, fi zyka, 
fi lozofa, autora pojęcia mesjanizmu, do którego często 
odwoływał się Adam Mickiewicz. Pracę dopełnia zarys 
biografi czny oraz spis dzieł. Antoni Bukaty (1808-1876), 
historyk, matematyk i inżynier, propagator mesjanizmu 
i wynalazków technicznych Józefa Hoene-Wrońskiego. 
Grzbiet po konserwacji (opaska pap.), niewielkie ubytki 
krawędzi okładki. Egzemplarz nierozcięty, stan dobry. 

450

BUNSCH Adam 290 – Przyszedł na ziemię świę-
ty. Kraków 1947 Nakładem Krajowej Centrali Caritas. 
21 cm, s. 63, brosz. wydawnicza.

Dedykacja z autografem autora dla A. Żulińskiego. 
Rzecz o Adamie Chmielowskim (1845-1916) – polskim 
zakonniku, założycielu zgromadzenia albertynów, po-
wstańcu styczniowym, artyście, malarzu, świętym Kościo-
ła katolickiego – znanym z pełnej poświęcenia pracy dla 
biednych i bezdomnych. Postacią brata Alberta był rów-
nież zafascynowany Karol Wojtyła. (dramat Brat naszego 
Boga). Adam Bunsch (1896-1969), malarz, dramatopi-
sarz, pedagog, związany ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Ekslibris Stanisława Marczaka-Oborskiego. 
Stan dobry. 

120

DĘBICKI Zdzisław, SŁOŃSKI Edward291  – Ta, co 
nie zginęła. Poezye… Warszawa 1915 Wydawnictwo To-
warzystwa „Nowina”. 17 cm, s. 51, [9]. Okładka i winiety 
[5 w tekście, jedna całostr.] Edwarda TROJANOWSKIE-
GO; winieta całostr. Ferdynanda RUSZCZYCA. Wyda-
nie 1. 

180

[DMOWSKI Roman]292  WYBRANOWSKI Kazi-
mierz (pseud.) – W połowie drogi. Warszawa 1931 Skład 
główny Gebethner i Wolff. s. 308, opr. wtórna: pł. ze złoc. 
na grzbiecie. 

Wydanie 1. Druga (obok Dziedzictwa) powieść poli-
tyczna Romana Dmowskiego (1864-1939), polityka, pu-
blicysty, współzałożyciela Narodowej Demokracji. Zbu-
dowana na wątku sensacyjnym, przesycona fragmentami 
programowymi, mającymi w przystępny sposób propago-
wać ideologię obozu narodowego. Stan bardzo dobry. 

200
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DYGASIŃSKI Adolf293  – Gody życia. Opo-
wieść. Wydanie drugie. Warszawa 1910 Wydawnictwo 
M. Arcta. 23 cm, s. 176, tabl. ilustr. 12 (kolor.), ilustr. 
w tekście (w tym inicjały i fi naliki), opr. wydawnicza: 
ppł.  

Szczególnie ceniony przez krytykę modernistyczną, 
ostatni utwór w dorobku artystycznym Adolfa Dygasiń-
skiego (1839-1902) – jednego z głównych przedstawicieli 
naturalizmu w literaturze polskiej. Ilustracje secesyjne An-
toniego Gawińskiego (1876-1954), malarza, krytyka arty-
stycznego, autora książek dla dzieci: Lolek grenadier, Przy-
gody Okruszka, Dziesięciu Rycerzy, Bajki staroświeckie. 
Po 1900 r. na stałe związał się z wydawnictwem Arctów, 
ilustrując prawie wszystkie książki M. Buyno-Arctowej, 
oraz m.in. Kraszewskiego Starą Baśń (1908), Deotymy 
Panienkę z okienka (1925), Konopnickiej O Janku wę-
drowniczku (1929). Grzbiet po konserwacji, otarcia i za-
brudzenia okładek, wewnątrz stan dobry. 

150

[ESTREICHER Karol]294  Gwara złoczyńców przez 
K.E. (Odbitka z Gazety Polskiej). Warszawa 1867 W dru-
karni Gazety Polskiej. 20,5 cm, s.[2], II, 47, brosz. wy-
dawnicza.

Słownik języka więziennego i złodziejskiego sporzą-
dzony przez Karola Estreichera (1827-1908) – historyka 
literatury i teatru, twórcę „Bibliografi i Polskiej”. Grzbiet 
po konserwacji (opaska papierowa). Stan dobry. 

100

[GALLI Edward Marian] 295 Pisma Edwarda Marja-
na. T. 1-3. Wilno 1842 Nakładem i drukiem Józefa Za-
wadzkiego. 17,5 cm, s. 233, [1], 212, 3, [1], XVI, 217, 
[1], współopr. z epoki: psk ze złoc. tytulaturą i monogra-
mem T.G.R. na grzbiecie.  

Zbiór utworów o zróżnicowanej tematyce. M.in. opo-
wiadania historyczne (Inez de Castro), fi lozofi czne (Fata-
lizm i duch; Szkic fi lozofji greckiej), medyczne (Gorączka; 
Lekcja anatomii serca; Paracels), poezje liryczne, powieść 
poetycka (Zemsta) oraz Dramat w czterech częściach To-
rquata Tassa. Edward Marian Galli (1816-1893), lekarz, 
mineralog, literat. Egzemplarz prof. med. Stefana Weso-
łowskiego (wpis ołówkiem na przedniej wyklejce). Spora-
dyczne zażółcenia w tekście, stan dobry. 

200

GAUTIER Théophile 296 – Le roman de la momie. 
Avec deux dessins de [Jean] Lecomte du Nouy. Gravés 
à l’eau-forte par F[eliks] Jasiński (Petite Bibliothèque-
Charpentier). Paris (Paryż) 1889 G. Charpentier et Cie. 
11 cm, s. 380, tabl. ryc. 2 (akwaforty), opr. z epoki: psk 
ze złoc.

Powieść „Romans mumii” Théophile’a Gautier (1811-
1872) – francuskiego pisarza, poety, dramaturga, krytyka 
literackiego, wojującego romantyka, czołowej postaci swej 
epoki. Powieść osadzona w realiach starożytnego Egiptu 
czasów Mojżesza, napisana żywo, z troską o wierność 
historyczną. Książka ozdobiona dwiema akwafortami 
Feliksa Stanisława Jasińskiego (1862-1901), wykonanymi 
według rysunków francuskiego malarza Jeana Lecomte du 
Nouy (1842-1923). Oprawa z epoki: półskórek czerwony, 
grzbiet pięciopolowy, w jednym polu złocona tytulatura, 
w pozostałych ornament kwiatowy, papier wyklejek mar-
murkowany. Niewielkie otarcia powierzchni oprawy, we-
wnątrz stan dobry, stan grafi k bardzo dobry. Rzadkie.

Literatura: L. Wellisz, Felix-Stanislas Jasiński, graveur, 
Paryż 1934, s. 91-92 (poz. 33-34). 

360

GÉRALDY Paul297  – Ty i ja (Toi et moi). Za upo-
ważnieniem autora z 217-go wydania przełożyła Róża 
Czekańska-Heymanowa. Warszawa 1926 F. Hoesick. 
15,5 cm, s. 61, [3], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i szyldzikiem złoc. na grzbiecie.  

Tomik wierszy poety i dramaturga francuskiego Pau-
la Géraldy (pseud. Paul Lefèvre; 1885-1983). Nakład 
1 000 egz. (egz. nr 821). Stan bardzo dobry. 

120
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[GLÜCKSMAN Cecylia] MARION (pseud.) 298 – 
Obrazki rewolucyjne. Stanisławów-Warszawa 1907 Wy-
dawnictwo Księgarni Albin Staudacher i Sp. (Maryan Ha-
skler), E. Wende i Sp. 18,5 cm, s. [4], 136, [4], tabl. ilustr 
1, brosz. wydawnicza.  

Zawiera: Opowiadanie żołnierza; Przeciw ojcu; Strajk 
głodowy; W tułaczce; Wyroki; Roznosiciel gazet; Inteli-
gent; Mściciele krzywd; Ostatni etap; Łzy. Cecylia Glück-
sman (1882-1932), powieściopisarka i poetka, wydała 
m.in. powieści: „Życie” (1906), „Pamiętnik” (1907), 
„Miraże” (1908), „Niebezpieczny wiek mężczyzny 
(1922), „Władca” (1930). Zabrudzenia okładki i pierw-
szych trzech kart, oprócz tego stan dobry. Rzadkie. 

250

GRABOWSKI Tadeusz299  – Literatura aryańska 
w Polsce. 1560-1660. Kraków 1908 Nakładem Akademii 
Umiejętności. 23,5 cm, s. VIII, 498, [1], opr. późniejsza: 
psk ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. marmoryzowane.        

Pionierska rozprawa o dziejach literatury ariańskiej 
w XVI i XVII w. Tadeusz Grabowski (1871-1960), histo-
ryk literatury polskiej, romanista, profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i Uniwersytetu Poznańskiego. Ekslibris Le-
cha Kokocińskiego. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy, 
poza tym stan dobry. Ładny egzemplarz. 

240

GRODZIEŃSKA Wanda300  – Pieśń o towarzyszach. 
Warszawa 1952 Instytut Wydawniczy „Nasza Księgar-
nia”. 29,5 cm, s. [2], 40, [2], ilustr. w tekście 7, brosz. 
wydawncza.  

Wiersze poświęcone wybitnym działaczom komuni-
stycznym, którzy – jak napisał Bolesław Bierut we wstępie 
„… z imieniem partii na ustach, oddali w walce o jej idee 
ostatnie swe tchnienie”. Marceli Nowotko, Małgorzata 
Fornalska, Paweł Finder, Antek Szulc, Wanda Zieleńczyk, 
Janek Krasicki, Hanka Sawicka. Okładka i ilustracje Mar-
ka Rudnickiego (1927-2004). Nieaktualne pieczątki wła-
snościowe.

100

GRZYBOWSKA Krystyna301  – Na marginesie 
dwóch dramatów Słowackiego. (Bibljoteczka „Czasu”, 
z. 7). Kraków 1933 Skład główny Gebethner i Wolff. 
18 cm, s. 21, [1], brosz. wydawnicza. 

Odbitka z „Czasu” (1933). Zamieszczono nieznany 
list Juliusza Słowackiego do matki oraz artykuł: „W stu-
lecie Kordjana”. Niewielkie uszkodzenia grzbietu, stan 
dobry. 

90

GURANOWSKI Mieczysław302  – Madonna z Man-
tui – Bój o Słońce. Paź – Natchnienie Beritoli. Warszawa 
1923 Nakład Stow. Pracowników Księgarskich. 26,5 cm, 
s. 174, [2], portret, opr. wydawnicza: karton.  

Egzemplarz Stanisława Marczaka Oborskiego (1921-
1987) – poety, teatrologa, dziennikarza, tłumacza (eksli-
bris). Poematy Mieczysława Guranowskiego (1882-1952), 
znanego z utworów epickich i poezji. Tytuł okładkowy. 
Okładkę rysował Mirosław Gajewski (Mir). Niewielkie 
ubytki grzbietu, stan dobry. 

150

HALICKI Zygmunt303  – Shimmy poezji. Warsza-
wa 1923 Skład Główny w Księgarni W. Jakowickiego. 
16 x 12 cm, s. [2], 48, opr. wydawnicza: karton. 

Zbiór poezji politycznych i społecznych, który otwie-
ra wiersz poświęcony zamordowanemu pierwszemu pre-
zydentowi Polski. Autor był m.in. przejściowo związany 
z futurystami polskimi, jako redaktor ich jednodniówek 
w 1922 r. Tytuł okł. Drobne naddarcie na okł., stan ogól-
ny dobry.

Rzadkie. 
140

[HEZJOD]304  HEZYODA Tarcza Heraklesa. Przeło-
żył Artur Górski. (Poematy starogreckie; t. 1). Warszawa 
1919 Nakład Gebethnera i Wolffa. 22,5 cm, s. [4], 37, 
brosz. wydawnicza.  

100

IWANOW Wsiewołod305  – Powrót Buddy, Zbiegła 
wyspa. (Współczesna beletrystyka rosyjska. Tom 1). War-
szawa 1927 Wydawnictwo „Alfa”. 19,5 cm, s. [4], 168, 
[2], brosz. wydawnicza. 

Powieści Wsiewołoda Iwanowa (1895-1963), proza-
ika i dramatopisarza rosyjskiego, przedstawiciela młodej 
generacji literackiej, z widocznym wpływem fascynacji 
Wschodem, w tym buddyzmem i jogą. Przekład z rosyj-
skiego Jana Barskiego (pseud.), właśc. Jadwiga Barbanell. 
Wpisy: własnościowy (na k. przedtyt.) i informacja przy 
Powrocie Buddy „to tłumaczyłam ja”, a przy Zbiegłej wyspie 
„a to Kazio” (s. 97). Piękna, konstruktywistyczna, anoni-
mowa okładka. Niewielkie zagniecenia krawędzi okładek, 
oprócz tego stan bardzo dobry. Rzadkie.  
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JAN CHRYZOSTOM, św.306  – Pisma [Kniga … z drevlepismennovo perevoda]. Poczajów [2 poł. XIX – początek 
XX w.] W Tipografi i Poczajevskoj, k. T (334), tabl. ilustr. 1, opr. z epoki: skóra, obciągnięta na desce, ze ślepymi tłocz. 
z bogatym ornamentem roślinno-geometrycznym.   

Pisma św. Jana Chryzostoma (354-407), arcybiskupa Konstantynopola, przedrukowane ze staroruskiego manu-
skryptu i wydrukowane w konwencji sakralnych druków ruskich w Drukarni Ławry Poczajowskiej Zaśnięcia Bogu-
rodzicy z bogatymi inicjałami i winietkami w stylu ruskim. Ilustracja barwna, w stylu staroruskiej ikony, ukazuje św. 
Jana Chryzostoma przy pracy pisarskiej. Ławra Uspienska w Poczajowie,  monaster posiadający status ławry od 1833, 
największy ośrodek prawosławia na Wołyniu i drugi na całej Ukrainie po Ławrze Pieczerskiej w Kijowie. W latach 
1713-1832 monaster należał do Kościoła greckokatolickiego; zamieszkiwali go bazylianie, którzy żyli na Górze Pocza-
jowskiej do 10 września 1831. Od 1730 r. działała słynna w całej Rzeczypospolitej drukarnia poczajowska; jej wydania 
liturgiczne i teologiczne były rozpowszechnione w Kościele Greckokatolickim na terenie całej Rzeczypospolitej i kon-
kurowały z podobnymi wydaniami drukarni bazyliańskiej monasteru w Supraślu. W roku 1832 monaster przejęli pra-
wosławni. Powrót do Kościoła prawosławnego przyczynił się do ponownego ożywienia ruchu pielgrzymkowego. Wśród 
pielgrzymów przybywających do monasteru byli carowie rosyjscy Mikołaj I, Aleksander II, Aleksander III i Mikołaj II. 
Ławra Poczajowska była najważniejszym ośrodkiem teologicznym i kulturalnym prawosławia w zachodnich guberniach 
imperium carskiego.

W 1915, na fali bieżeństwa, w ławrze pozostało 30 mnichów, którzy wywieźli z niego relikwie św. Jowa Poczajow-
skiego, najcenniejsze ikony oraz wyposażenie drukarni klasztornej, która ostatecznie znalazła się  w Moskwie. W tym 
samym roku do monasteru wkroczyła armia austriacka, która zajęła budynki na swoją kwaterę, pozostawiając na miej-
scu jedynie 80-letniego archimandrytę, zaś pozostałych mnichów zmuszając do wyprowadzki. Żołnierze zdewastowali 
zabudowania monasteru, równocześnie doprowadzając do niego wodę bieżącą oraz elektryczność. W 1929 Mieczysław 
Orłowicz pisał w swoim Ilustrowanym przewodniku po Wołyniu o istnieniu przy ławrze fabryki świec, apteki, szpitala, 
sadu oraz pracowni ikonopisarskiej. Brak k. tyt. z datą druku księgi, która nie została powtórzona w kolofonie. Stan 
druku dobry; efektowna stara, zabytkowa oprawa, przeniesiona zapewne z innej, starszej księgi. 
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KRASIŃSKI Edward307  – Trzy przemówienia. War-
szawa 1925 Nakładem autora. 23,5 cm, s. 31, [1], brosz. 
wydawnicza.  

Okolicznościowe przemówienia wygłoszone na wal-
nem zgromadzeniu członków Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości (1925), obchodzie jubileuszowym 
prof. dr. Józefa Kallenbacha w auli Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie (21 VI 1925) oraz na uroczystości 
dziesięciolecia Teatru Polskiego w Warszawie (27 II 1923). 
Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan bardzo dobry. 

90

[KRASIŃSKI]308  Złote myśli Zygmunta Krasińskie-
go. Zebrane przez Szczęsną [Józefa Bąkowska]. Warsza-
wa [1912] Księgarnia St. Sadowskiego. 17,5 cm, s. XXV, 
[3], 136, [1], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. szyldzikiem 
na licu. 

Wydanie 1. Drobne fragmenty z utworów i listów jed-
nego z największych poetów polskiego romantyzmu Zyg-
munta Krasińskiego (1812-1859). Wydane przez Józefę 
Bąkowską (pseud. Szczęsna, 1861-1933), profesora lite-
ratury słowiańskiej, poetkę, autorkę m.in. Złotych myśli 
Juljusza Słowackiego (1884) oraz Złotych myśli Adama 
Mickiewicza (1890). Na licu złocony szyldzik w owalu 
z tytułem, na dole napis „Kuncewicz i Hofman Warsza-
wa” (Mieczysław Kuncewicz i Bolesław Hofman – właści-
ciele nabytej w 1920 r. księgarni i składu nut Stanisława 
Sadowskiego w Warszawie). Dedykacja i wpis własnościo-
wy, stan dobry. 

150

LASKOWSKI K[azimierz] (El)309  – Satyry politycz-
ne. Warszawa 1907 Skład główny w księgarni Gebethnera 
i Wolffa. 26,5 cm, s. [2], 61, [1], brosz. wydawnicza.     

Kazimierz Laskowski (1861-1913), poeta, powieścio-
pisarz, dziennikarz. Grzbiet po konserwacji (opaska pap.), 
stan dobry.          

120

LASKOWSKI K[azimierz] (El) 310 – Wybór prac 
poetyckich. Z przedmową Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 
Tom VI (wiersze i śpiewki). Warszawa 1909 Skład Głów-
ny księgarni Marji Kuhnke i S-ka. 20 cm, s. 191, [1], VIII, 
opr. wtórna: ppł.

Kazimierz Laskowski (1861-1913), poeta, powieścio-
pisarz, dziennikarz. Na końcu spis wielu znanych sub-
skrybentów – zawierający nazwisko i miejscowość, z któ-
rej pochodzą. Niewielkie uszkodzenie grzbietu, dwie karty 
ze zbrązowieniami, oprócz tego stan dobry. 

150

LENARTOWICZ Teofi l311  – Ze starych zbroic. Ryt-
my… (Biblioteka Narodowa. Tom 3). Lwów 1870 Nakła-
dem F.H. Richtera. 16 cm, s. [8], 301, [3], opr. wtórna: 
ppł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. marmoryzowane.      

Wiersze głównie o tematyce historycznej Teofi la Le-
nartowicza (1822-1893). Pieczątka heraldyczna: „Kuń-
kowce”. Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry.

120

LESZCZYŃSKI Jan312  – Nawiedzenia. Poezje. Ze-
wnątrz i wewnątrz zdobił książkę Zdzisław Truskolaski. 
Kraków 1928 Skład Główny Dom Książki Polskiej w War-
szawie. 18,5 cm, s. 61, [2], 4 całostronicowe ilustracje 
w ramach paginacji, brosz. wydawnicza z barwną repro-
dukcją naklejoną na licu. 

Na s. [2]: „Wydanie drugie Metafi zyki i konstrukcji 
pod zmienionym tytułem sprostowane i uzupełnione”.

140

LIDIN Władimir313  – Płyną okręty. (Współczesna 
beletrystyka rosyjska. Tom 5). Warszawa 1928 Wydaw-
nictwo „Alfa”. 19,5 cm, s. [6], 240, [2], brosz. wydaw-
nicza.  

Powieść rosyjskiego prozaika Władimira Lidina 
(1894-1979), pozostającego pod silnym wpływem Dosto-
jewskiego, przedstawia owiane romantyką postacie ludzi 
mocnych, poszukiwaczy przygód i szczęścia. Przekład 
z rosyjskiego Jana Barskiego (właśc. Jadwiga Barbanell). 
Grzbiet po konserwacji, stan dobry. Rzadkie. 
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LITERATURA dla młodzieży314  płci obojej ze wzo-
rowych pisarzy polskich zebrana przez H[ipolita] Sk[im-
borowicza]. Cz. 1-2. Warszawa 1862 W drukarni Jana Ja-
worskiego. 15,5 cm, s. [4], 335, [1]; 253, [1], opr. z epoki: 
psk z tłocz. na grzbiecie, brzegi k. prószone. 

Wybór tekstów dla młodzieży z dziedziny historii, lite-
ratury, fi lozofi i, krajoznawstwa, etnografi i i sztuki. M.in.: 
O cywilizacji (Jan Śniadecki), Okolice i krajobrazy (Józef 
Kremer), Wyjazd Bony (Łukasz Górnicki), O Słowiańsz-
czyźnie (Ludwik Kondratowicz), O tańcach (Kazimierz 
Brodziński), Kazania księdza Marka (Henryk hr. Rzewu-
ski), Przysłowia albo przestrogi obyczajowe radne (Ma-
xymilian Fredro), Stroje i zwyczaje dawne (z Gwagnina), 
Przysłowia narodowe (z Wójcickiego), Poezya szlachecka, 
Piśmiennictwo ludowe. Egzemplarz prof. med. Stefana 
Wesołowskiego (wpis ołówkiem na przedniej wyklejce). 
Otarcia oprawy, miejscami zażółcenia w tekście i ślad nie-
wielkiego zalania na kilku kartach. Bardzo rzadkie. 

300

[LOUŸS] 315 LOUYS Pierre – Przygody króla Pauso-
la. Lwów 1921 Spółka Nakładowa „Odrodzenie”. Druk 
St. Chowaniec – Drukarnia i Litografi a w Stanisławowie. 
20 cm, s. 248, brosz. wydawnicza. 

Rysunek na okładce – Stanisław Tenerowicz. Karta 
57/58 naddarta, z ubytkiem bez szkody dla tekstu (orygi-
nał francuski – patrz poz. 413).

90

MAŁACZEWSKI-KORWIN Eugeniusz316  – Pod 
lazurową strzechą. Poezje. Warszawa 1922 Instytut Wy-
dawniczy „Bibljoteka Polska”. 16,5 cm, s. 109, [3], opr. 
wtórna: imitacja półpłótna ze złoc. na grzbiecie.  

Wiersze Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego (1897-
1922), autora „Konia na wzgórzu”: Morze, ziemia, niebo; 
Jasnosmutny erotyk; Poematy wojenne; Patria; Pod lazu-
rową strzechą. Kilka kart podklejonych taśmą, niewielkie 
zażółcenia, ogólnie stan dobry. 

120

MALCZEWSKI Antoni317  – Marja. Powieść ukraiń-
ska. Petersburg 1857 Nakładem i drukiem B.M. Wolffa. 
13,5 cm, frontispis (drzeworyt), s. [4], 98, tabl. ryc. 10 
(drzeworyty), opr. wydawnicza: tekt. 

Pierwsza polska romantyczna powieść poetycka napi-
sana przez poetę i podróżnika Antoniego Malczewskiego 
(1793-1826). Inspiracją do powstania tego poematu stały 
się wydarzenia autentyczne, związane ze zbrodnią doko-
naną 13 lutego 1771 r. na Gertrudzie z Komorowskich 
Potockiej – pierwszej żonie Szczęsnego Potockiego, za-
mordowanej na polecenie przeciwnego małżeństwu teścia, 
wojewody wołyńskiego, Franciszka Salezego Potockiego. 
Wydano po raz pierwszy w 1825 r. Edycja z drzewory-
tami wg rysunków Maksymiliana Fredry (1820-1874). 
Otarcia oprawy, konserwacja grzbietu (z nieznacznymi 
ubytkami), miejscami zażółcenia w tekście. Ładna oprawa 
wydawnicza z litografi ą na licu. 

200

MALCZEWSKI Antoni 318 – Marya. Powieść ukra-
ińska. Z 8 fotodrukami podług rysunku E.M. Andriollego. 
Warszawa [1878] Nakład Gebethnera i Wolffa. 15,5 cm, 
frontispis (fotodruk), s. [4], 83, [1], tabl. ilustr. 8 (foto-
druki), oprawa wydawnicza: z grzbietem późniejszym, ze 
złoc. na licu i grzbiecie, brzegi k. złoc. 

„Ukraina, odmalowana w Marii barwami niezwykle 
wyrazistymi, jako kraj melancholijnego czaru, zmieniła 
się w swoistą literacką ziemię obiecaną, pełną rodzimej 
egzotyki, i to właśnie stało się punktem wyjścia dla uwag 
o szkole ukraińskiej, za której twórcę i mistrza poczyty-
wano Malczewskiego” (J. Krzyżanowski, Dzieje literatury 
polskiej). Wydanie z ilustracjami wg rysunków Michała 
Elwiro Andriollego (1836-1893). Tekst w dekoracyjnej 
ramce z licznymi ozdobnikami. Na licu przedniej okład-
ki bogato złocony motyw zaczerpnięty z frontispisu po-
ematu. Oprawa sygnowana: „Karol Wójcik…” (na tylnej 
okładce). Egzemplarz z księgozbioru Czaputowiczów 
(pieczątki), wpis własnościowy (Marysi Zawadzkiej, 
1914). Fachowo dorobiony współcześnie grzbiet i wy-
klejki, sporadyczne zażółcenia, miejscami podkreślenia 
i dopiski ołówkiem i kredką, ogólne stan dobry. Piękny 
złocony motyw na licu. 
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MALCZEWSKI Antoni 319 – Marya. Powieść ukraiń-
ska … z 8 fotografi ami [recte: fotodrukami] podług rysun-
ku M.E. Andriollego. Wydanie trzecie. Warszawa 1884 
Nakład Gebethnera i Wolffa. 23 cm, frontispis (fotodruk), 
s. [4], 67, [1], tabl. ilustr. 8 (fotodruk), opr. wydawnicza: 
pł. z bogatymi złoc. na licu i grzbiecie, brzegi k. złoc.  

Wydanie z ilustracjami Michała Elwiro Andriollego, 
uznawanymi za jedne z najlepszych w dorobku artysty. 
Otarcia krawędzi oprawy, nieznaczne ubytki górnych czę-
ści grzbietu, niewielkie zabrudzenia w tekście i na ilustra-
cjach, wpis własnościowy piórem (Maria Tomala), ogólnie 
stan dobry. Ładna oprawa. 

450

MANDELSZTAM Osip320  – Późne wiersze. Wybór, 
przekład i opracowanie Stanisław Barańczak. Londyn 
1977 Ofi cyna Poetów i Malarzy. 21,5 cm, s. 79, brosz. 
wydawnicza.    

Wydanie 1. Zbiór wierszy Osipa Mandelsztama 
(1891-1938), urodzonego w Warszawie rosyjskiego pro-
zaika i poety pochodzenia żydowskiego. Najważniejsze, 
ocalałe utwory z jego pobytu na zesłaniu w Woroneżu 
(z tzw. „Zeszytów woroneskich”) oraz z lat 1930-1933. 
M.in. wiersz z listopada 1933 r., który przyczynił się do 
jego zsyłki w latach 1934-1937. 

„Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi,
Nie słychać i na dziesięć kroków, co szepczemy,
A w półsłówkach, półrozmówkach naszych
Cień górala kremlowskiego straszy…”.
Początek jego światowej sławy rozpoczął się dopie-

ro w latach siedemdziesiątych XX w., za sprawą wdowy,
Nadieżdy Mandelsztam, opisującej w swojej książce 
Nadzieja w beznadziejności los zmarłego męża. Pośmiert-
nie zrehabilitowany – wydarzenie to zainspirowało Jacka 
Kaczmarskiego do napisania piosenki „Zmartwychwstanie 
Mandelsztama”. Stan bardzo dobry. 

150

MARCINOWSKA Jadwiga321  – Wartości twórcze 
religijnej myśli polskiej. Filozofja indyjska – chrześcijań-
stwo – Polska – Hoene-Wroński – Słowacki – Mickiewicz – 
Trentowski – Cieszkowski – Krasiński – Libelt. Warszawa 
1922 Aurion Instytut Wydawniczy. 20 cm, s. 306, [6], 
opr. wtórna: ppł.

Poszukiwanie sensu istnienia, religii, stosunku czło-
wieka do Boga w polskich koncepcjach fi lozofi cznych. 
Jadwiga Marcinowska (1872-1943), poetka, powieściopi-
sarka, działaczka społeczna. Pieczątka własnościowa, stan 
dobry.        

90

MARLOWE [Christopher] Krzysztof322  – Tragicz-
ne dzieje doktora Fausta. Lwów 1908 Nakładem Tow. 
Wydawniczego, s. 113, [1]; adl.: 

SHELLEY Percy Bysshe – Oedipus Tyrannus czyli 
Opuchłołydziec król. Tragedya w dwóch aktach, z orygi-
nału doryckiego przetłumaczona, z angielskiego przełożył 
Jan Kasprowicz. Lwów 1907 Nakładem Tow. Wydawni-
czego. 22 cm, s. 51, [1], współopr. ppł.        

Poz. 1 – tłumaczenie Jana Kasprowicza jednego z naj-
ważniejszych dramatów Christophera Marlowe’a (1564-
1593) – dramaturga i poety okresu elżbietańskiego, zwa-
nego „ojcem angielskiej tragedii”. Poz. 2 – tłumaczenie 
Jana Kasprowicza utworu Percy Bysshe Shelleya (1792-
1822), poety i dramaturga, przedstawiciela angielskiego 
romantyzmu. Ubytek jednej trzeciej karty przedtyt. (bez 
straty tekstu), oprócz tego stan dobry. 

120

MICIŃSKI Tadeusz323  – Walka o Chrystusa. War-
szawa 1911 Nakład S. Sadowskiego. 21 cm, s. [4], 136, 
opr. późniejsza: pł.  

Wydanie 1 osobne. Tekst publicystyczny Tadeusza 
Micińskiego (1873-1918), pisarza i poety okresu Mło-
dej Polski, zainteresowanego okultyzmem, satanizmem 
i księgami wiedzy tajemnej. M.in. Istota religii; Religja 
nie jest sprawą tylko księży; Dowody historyczne istnie-
nia Jezusa; Teorja mitów astralnych Dupuisa. Interesują-
ce rozważania na temat elementów łączących różne re-
ligie, z krytyką poglądów zawartych w książce Andrzeja 
Niemojewskiego (1864-1921) Bóg Jezus w świetle badań 
cudzych i własnych – okrzykniętej wg autora niesłusznie 
„jednym z największych zjawisk w literaturze wszystkich 
narodów”. Niewielkie zabrudzenia ostatniej karty, ogólnie 
stan bardzo dobry.  

180
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MICKIEWICZ Adam324  – Konrad Wallenrod i Gra-
żyna. Z przekładem francuzkim Kryst. Ostrowskiego, 
angielskim Leona Jabłońskiego. Wydanie ozdobne za 
upoważnieniem Autora wykonane pracą, nakładem i sta-
raniem Jana Tysiewicza. Paryż 1851 W drukarni Bernard 
i Sp-ki niegdyś Lacrampe i Sp-ki. 26,5 cm, s. [8], 268, 7, 
tabl. ryc. 23 (drzeworyty), liczne drzeworyty w tekście, 
brzegi k. złoc., naklejone na okładziny i grzbiet pozostało-
ści oprawy wydawniczej płóciennej, zachowane okł. brosz. 
wyd. 

Dedykacja i autograf St. Wagnera dla Stanisława Piwki 
(Kraków 1918; w dniu obwołania przez Radę Regencyjną 
niepodległości i zjednoczenia wszystkich ziem polskich). 

Pierwsze ilustrowane wydanie utworów Mickiewicza. 
Zawiera 100 drzeworytów. Oprócz dwudziestu kompozy-
cji odbitych dwutonowo na oddzielnych planszach wystę-
pują winiety zaczynające i kończące poszczególne części, 
ilustracje wplecione w tekst i inicjały obrazkowe. 
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Piękna szata grafi czna jest efektem długoletniej pracy 
Jana Tysiewicza [a właściwie Władysława Niewiarowicza], 
starannych studiów historycznych i poszukiwań wzorów 
w starych pismach, kronikach, rycinach. Rysunki wyko-
nywał przeważnie sam, ryciny cięli drzeworytnicy francu-
scy i polscy artyści emigranci: Budziłłowicz, Kraskowski, 
Stypułkowski. Na pierwszej i ostatniej stronie umieszczo-
no winiety, przed kartą tytułową całostronicowy portret 
Mickiewicza w owalu według znanego dagerotypu, dzieło 
Tysiewicza i Budziłowicza. Książka ukazała się, z upoważ-
nieniem autora, z tekstem francuskim Kryst. Ostrowskiego 
i angielskim Leona Jabłońskiego. Po właściwym tekście 
i objaśnieniach zamieszczono z oddzielną okładką bro-
szurową (projektowaną również przez Jana Tysiewicza) 
i paginacją dodatek zawierający „Pieśń do Wilii…” – z nu-
tami do muzyki Ferdynanda Hillera. Jeden z najpiękniej-
szych polskich druków XIX w. Pieczątka: „Stanisław 
J. F. Wagner”. Zbrązowienia okładki i miejscami w tekście, 
sporadyczne podkreślenia, stan dobry. Rzadkie. 

4 000
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MISZEWSKI Jan 325 – Walka o czeskie rękopisy. 
W 120 rocznicę znalezienia rękopisu królodworskiego 
i zielonogórskiego. Kraków 1937 Koło Polonistów S.U.J. 
24 cm, s. 84, brosz. wydawnicza. 

Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Próba 
obrony tzw. rękopisów staroczeskich, opiewających naj-
starsze dzieje Czech. Ich odkrycie w pocz. XIX w. stało się 
wielkim wydarzeniem w ówczesnych Czechach i innych 
krajach słowiańskich, przyczyniając się do budzenia świa-
domości narodowej. W 2 poł. XIX w. badacze wykazali 
fałszerstwo obu rękopisów, które okazały się zręczną mi-
styfi kacją Václava Hanki i Josefa Lindy. Zasługi w odkry-
ciu mistyfi kacji miał m.in. Tomáš Masaryk. Grzbiet brosz. 
w dolnej części lekko uszkodzony, blok zwarty. 

100

MORSTIN Ludwik Hieronim 326 – Szlakiem 
legionów. Dramat w 4 aktach, wierszem. Kraków 1913 
Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej. 24 cm, s. 142, 
tabl. ilustr. 4, opr. wtórna: imitacja półpłótna ze złoc. na 
grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd. 

Utwór żołnierza Legionów Polskich – Ludwika Hiero-
nima Morstina (1886-1966). Okładkę i dekoracje rysował 
Józef Czajkowski. Ślady niewielkiego przecięcia na mar-
ginesach kilku ostatnich kart, stan dobry. Ładna okładka 
wydawnicza. 

150

MORZE w poezji polskiej327 . [Antologja poezyj 
marynistycznych. Zebrał, omówił i całkowicie opracował 
Zbigniew Jasiński]. Warszawa 1937 Główna Księgarnia 
Wojskowa. 24 cm, s. 324, tabl. ryc. 1 (akwaforta), opr. 
wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.  

Wydanie 1. Antologia obejmuje przeszło 150 utworów 
marynistycznych, począwszy od Adama Asnyka, a koń-
cząc na przedstawicielach awangardy poetyckiej. Zawiera 
sylwetki autorów, bibliografi ę oraz skorowidze. Akwaforta 
przedstawia statek na wzburzonym morzu (sygn. „Atelier 
Girs-Barcz, Warszawa 1935”). Egzemplarz Stanisława 
Marczak-Oborskiego (1921-1987) – poety, teatrologa, 
dziennikarza, tłumacza (ekslibris). Oprawa sygnowana na 
tylnej okładce: „Stefan Dippel. Introligatornia. Warsza-
wa”. Miejscami przetarcia oprawy i złoceń na grzbiecie, 
wewnątrz ładny egzemplarz.  

250

[NORWID Cyprian Kamil] 328 Dzieła Cyprjana 
Norwida (drobne utwory poetyckie, poematy, utwory 
dramatyczne, legendy, nowele, gawędy, przekłady, rozpra-
wy wierszem i prozą). Wydał, objaśnił i wstępem krytycz-
nym poprzedził Tadeusz Pini. Z czterdziestu ilustracjami 
w tekście i poza tekstem i pięciu podobiznami autografów. 
(Bibljoteka Poetów Polskich pod redakcją Tadeusza Pinie-
go. Tom V). Warszawa 1934 Nakładem Spółki Wydawni-
czej „Parnas Polski”. 24,5 cm, s. XLVIII, 648, tabl. ilustr. 
16, faksym. autografów 5 (w tym 4 rozkł. i 1 w tekście), 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: psk ze złoc. na grzbiecie 
i licu.   

Jedno z najbardziej luksusowych wydań utworów na-
szego wieszcza, w oprawie koloru bordo, sygnowanej na 
tylnej okładce: „Piotr Grzywa / Introligator / Kraków”. 
Pieczątka: „M. Pentkowski”. Stan bardzo dobry. Ładny 
egzemplarz. 

300
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NOWACZYŃSKI Adolf – Cyganerya warszawska. 329 
Sztuka w czterech aktach. Warszawa 1912 Gebethner 
i Wolff. 21,5 cm, s. [4], 210, opr. wtórna: pł., zachowane 
obie okł. brosz. wyd. 

Wydanie 1 całości (akt 2 ukazał się w dodatku „Świat”; 
1911, nr 34-38). Adolf Nowaczyński (1876-1944), drama-
topisarz, krytyk literacki, publicysta, satyryk. Początkowo 
związany z cyganerią literacką, skupioną wokół S. Przyby-
szewskiego. W latach pierwszej wojny światowej prowa-
dził działalność propagandową przeciwko Niemcom (zna-
ny m.in. z odmowy złożenia przysięgi na wierność wobec 
władz austriackich oraz z redagowania konspiracyjnego 
pisma satyrycznego Liberum Veto). Po 1918 r. wybitny 
publicysta obozu narodowo-demokratycznego atakujący 
w „Gazecie Warszawskiej” i „Myśli Narodowej” sanację. 
Okładkę projektował Jan Bukowski (1873-1943), malarz 
i wybitny grafi k książkowy. Nieznaczne zabrudzenia okła-
dek, stan dobry. 

250

OLSZEWSKI Maryan330  – Droga suggerowanego 
optymizmu. Napisał i ozdobił… Lwów 1906 Nakład Księ-
garni H. Altenberga. 19 cm, s. [64], brosz. wydawnicza 
(z autorską, barwną ilustr. na okładce). 

Wszystkie strony książki ozdobione bogatymi orna-
mentami rysunku autora, z motywami skorupiaków, try-
lobitów, muszli etc. Marian Olszewski (1881-1915) – ma-
larz, grafi k, fi lozof, historyk sztuki ze Lwowa. „Droga… ” 
jest rozprawką fi lozofi czną, głośną swego czasu w środo-
wisku kulturalnym Lwowa (zob. PSB), w której z pozy-
cji ewolucjonizmu i E. Macha teorii elementów wywodzi 
autor uzasadnienie postawy etycznej – życia czynnego 
i twórczego. Oryginalna typografi a. Rzadkie. 

200
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ORDONÓWNA Hanka 331 [właśc. PIETRUSZYŃ-
SKA Maria Anna, późniejsza TYSZKIEWICZOWA hr.] 
– Piosenki, których nigdy nie śpiewałam. Warszawa 1929 
„Qui pro Quo”. 20 cm, s. 44, tabl. w ramach paginacji, 
brosz. wydawnicza.

Poezje miłosne słynnej polskiej piosenkarki i tancerki 
(1902-1950), z przedmową Fryderyka Jarossy’ego (1890-
1960), dyrektora Teatru „Qui pro Quo”. Dołączono frag-
ment oryginalnej opaski na bibułce reklamującej broszurę.

220

ORDONÓWNA Hanka332  – Piosenki żołnierskie. 
Muzyka w opracowaniu A. Delskiej. Bejrut 1945 Nakła-
dem Delegatury P.C.K. 25 cm, s. [1], 14, [1], brosz. wy-
dawnicza.        

Zawartość: Z Prochu Polskiego…, Aż dojdziemy…, Te-
stament żołnierski, Nas nie stać dziś na tęsknoty…, Z zie-
mi włoskiej…, Pnie się malwa do okienka…, Zaklekotał 
bociek. Stan bardzo dobry.

120

OSSENDOWSKI Antoni F[erdynand] 333 – Pło-
mienna Północ. Podróże po Afryce północnej. Marokko. 
Lwów-Poznań 1926 Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 
24 cm, s. 438, [10], tabl. ilustr. 24, mapa 1 (rozkł.), opr. 
z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie, górny brzeg k. barwiony, 
futerał ochronny. 

Wydanie 1. Książka o historii i obyczajach Maroka. 
Autor nie wahał się w niej ukazać m.in. nędzy i wyzysku 
kraju, pozostającego w zależności kolonialnej od Francji. 
Jednocześnie z szacunkiem i uznaniem wyrażał się o wal-
ce wyzwoleńczej, która dopiero w 1956 r. doprowadziła 
do niepodległości Maroka. Książka doczekała się licznych 
przekładów na języki obce. Mapa podróży po Maroku, 
Algierii i Tunezji. Podklejenia taśmą rozerwanej s. 265/266, 
oprócz tego stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.          

300

OSSENDOWSKI Antoni F[erdynand]334  – Pod 
smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej, 
„Algierja i Tunisja”[!]. Wydanie drugie. Lwów-Poznań 
1927 Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 24 cm, s. 334, 
[16], tabl. ilustr. 24, mapa 1 (rozkł.), opr. wydawnicza: pł. 
ze złoc. na licu i grzbiecie, obwoluta. 

Wspomnienia z pobytu w Afryce Północnej, Ferdy-
nanda Antoniego Ossendowskiego (1878-1945), jednego 
z najpopularniejszych pisarzy lat trzydziestych, dzienni-
karza, podróżnika, publicysty, autora wielu książek o te-
matyce krajoznawczej (m.in. z serii „Cuda Polski”: Polesie; 
Huculszczyzna; Puszcze Polskie; Karpaty i Podkarpacie). 
Podróż do krajów Maghrebu odbył w latach 1924-1926 
wspólnie z żoną i zaproszonym jako preparatorem Kami-
lem Giżyckim. Książka doczekała się licznych przekładów 
na języki obce. Kilka składek i kart poluzowanych lub luź-
nych, obwoluta po konserwacji, stan dobry. 

300

OSTROWSKA Bronisława335  – Książka jutra czyli 
tajemnica geniusza drukarni. Warszawa 1922 Książnica 
Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 22 cm, 
s. [102], brosz. wydawnicza.

Nowatorska proza o charakterze autotematycznym 
z rozbudowaną warstwą refl eksyjną. Autorka zastosowała 
oryginalną formę kompozycyjną poprzez wpisanie w losy 
bohatera, drukarza Jana Ościenia, dziejów samego utwo-
ru. Wydano 11 000 egzemplarzy numerowanych (egz. 
nr 8604). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan dobry. 

90

OSTROWSKI J.336 –C. – Nuits d’Exil, par…, offi cier 
d’artillerie. Paris 1836 À la Librairie Polonaise. 16 cm, 
s. XIX, 324, liczne fi naliki w drzeworycie, opr. z epoki: 
psk z  tłocz. złotem na grzbiecie.     

Poezje w przekładzie francuskim polskiego wygnańca 
J.–C. Ostrowskiego, podzielone na „noce na wygnaniu” 
oraz pierwodruk jego francuskiego przekładu „Grażyny” 
Adama Mickiewicza (od. s. 253 do końca). Stan bardzo 
dobry. Efektowny egzemplarz. Bardzo rzadkie.

331
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Krystyn Józef Ostrowski (1811-1882) – uczestnik po-
wstania listopadowego, poeta, pisarz polski i francuski. 
Publicysta demokratyczny, przełożył na język francuski 
prozą dzieła Mickiewicza, pisał dramaty i rozprawy po-
lityczne. Dla czytelnika europejskiego wydał dwutomowy 
informator o Polsce. Zapisał cały swój majątek (320 tys. 
franków) na stypendia dla młodzieży polskiej. Pochowany 
został w szwajcarskiej Lozannie. Serce Krystyna przewie-
ziono do Polski i w Ujeździe złożono w rodzinnym gro-
bowcu Ostrowskich.

2 400

PANKOWSKI Marian337  – Poignée du présent. Bru-
xelles (Bruksela) 1951 Caractéres. 19 cm, s. 26, [5], opr. 
wydawnicza: karton. ze złoc. na licu.   

Nakład 40 egz. numerowanych (egz. 34). Dedykacja 
autora (Bruksela, 6 stycznia 1955). Stan bardzo dobry. 

200

PEIPER Tadeusz338  – Tędy. Warszawa 1930 Nakład 
Księgarni F. Hoesicka. 20 cm, s. 419, [3], opr. wtórna: pł.           

Wydanie 1. Kanon programowy awangardowej poezji 
polskiej lat 30. Zbiór artykułów zawierających szczegóło-
we postulaty i propozycje poetyckie z lat 1922-1929 Ta-
deusza Peipera (1891-1969), poety, krytyka literackiego, 
teoretyka poezji, eseisty. Drukowane głównie w założo-
nym i redagowanym przez niego czasopiśmie „Zwrotnica” 
– związanym z Awangardą Krakowską, do której należe-
li również Julian Przyboś, Jan Brzękowski i Jalu Kurek. 
M.in.: Miasto, masa, maszyna; Metafora teraźniejszości; 
Droga rymu; Sztuka a proletariat; Futuryzm; W Bauhausie; 
Czysta forma w teatrze; Nowe formy w drukarstwie.

Stan dobry.
360
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PLACÓWKA kultury i sztuki. 339 Rok X. Zeszyt 
VII. Warszawa 1921 Polski Posterunek Wydawniczy „Pla-
cówka”. 22 cm, s. 191-219, [1], 41-49, [1], ilustr. 4 (w ra-
mach paginacji), brosz. wydawnicza.     

Warszawskie czasopismo pod redakcją Walentego Zie-
lińskiego zajmujące się zagadnieniami kultury i sztuki. 
Kontynuacja założonego w 1912 r. pisma „Wieś i dwór”. 
M.in. Goj i Juda (Ignacy Oksza Grabowski); Fata Mor-
gana (Anna Zahorska); Z cyklu „Misterja” (Walenty Zie-
liński); Związki Strzeleckie (Tadeusz Jaworski); Camera 
lucida. Do zeszytu dołączono dwutygodnik poetycki 
„GOSPODA POETÓW” (Rok II, zeszyt VI, 15 kwietnia 
1921), z którym współpracował m.in. Emil Zegadłowicz. 
Zamieszczono: O nowych prądach; Polskie Towarzystwo 
Miłośników Literatury. Pracę zdobią 4 reprodukcje malar-
stwa polskiego (3 poświęcone Wlastimilowi Hofmanowi). 
Tytuł na okładce: „Placówka. Dwutygodnik…”. Okładka 
wg rysunku J. Karczewskiego. Niewielkie ubytki i zbrązo-
wienia okładki, miejscami zażółcenia w tekście, stan do-
bry. Rzadkie. 

Literatura: Bibliografi a czasopism warszawskich 1579-
1981, t. 3, s. 278

100

POL Wincenty340  – Pieśń o ziemi naszej. Z illustra-
cyami Juliusza Kossaka. Poznań 1887 Nakład i własność 
J.K. Żupańskiego. 22,5 cm, s. [4], 62, tabl. ryc. 8 (drzewo-
ryty), opr. wydawnicza: pł. z tłocz., złoc. i srebrz. na licu, 
brzegi k. złoc. 

Pięknie wydany poetycki cykl opisów ziem polskich od-
wiedzonych przez Wincentego Pola (1807-1872) – poetę, 
geografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Utwór 
cieszył się dużym uznaniem i przyczynił się do znacznego 
wzrostu zainteresowania rodzimą przyrodą i kulturą. Frag-
menty ukazały się w „Orędowniku Naukowym” w 1842 r., 
całość w Poznaniu w 1843 r. Edycja ozdobiona 8 drzewo-
rytami. Godna uwagi oprawa wydawnicza. Stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. 

240

POL Wincenty341  – Rok myśliwca. Lwów-Złoczów 
[ok. 1912] Nakładem i drukiem księgarni Wilhelma Zu-
kerkandla. 14 cm, s. 118, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. 
na licu. 

Cieszący się dużym uznaniem, wielokrotnie wznawia-
ny (wyd. 1 osobne, 1870), opis zmieniającej się przyro-
dy, zwyczajów myśliwskich i polowań na różnego rodzaju 
zwierzynę. Liczne fachowe marginalia ołówkiem. Piecząt-
ka: „Stefan Krajewski Dr med.”. Nieznacznie poluzowany 
blok, oprócz tego stan bardzo dobry. Rzadka edycja. 

180

[POŁCZYŃSKI] JANTA Aleksander 342 – Flet i apo-
kalipsa. Nowy Jork-Londyn-Paryż 1964 Nakładem czytel-
ników. 22 cm, 342, [1], brosz. wydawnicza.  

Zbiór opowiadań Aleksandra Janty-Połczyńskiego 
(1908-1974) – pisarza, dziennikarza, publicysty, kolekcjo-
nera i bibliofi la, po II wojnie światowej przebywającego na 
emigracji. M.in. Ręce, Ogień, Podsłuch, Skazani na życie, 
Kolorowe ołówki, Dzieje drugiego dna, Lustro, Powołanie. 
Okładkę projektował Anatol Girs. Stan bardzo dobry. 

160

POSTACI kobiece 343 w prozie i malarstwie polskim. 
(Biblioteka Ziemi Naszej). London 1946 Nakładem „Or-
bisu”. 21 cm, s. 80, tabl. ilustr. 12, opr. wydawnicza: pł., 
obwoluta.  

Szesnaście wyjątków z powieści i opowiadań polskich 
traktujących o kobietach. Zawartość: Maryna z Hrube-
go (Kazimierz Przerwa-Tetmajer), Basia Wołodyjowska 
(Henryk Sienkiewicz), Malwina (Maria księżna Wir-
temberska), Panna Róża (Eliza Orzeszkowa), Pani Latter 
(Bolesław Prus), Kaśka-Kariatyda (Gabriela Zapolska), 
Falbanka (Józef Weyssenhoff), Felka (Ignacy Dąbrowski), 
Biruta (Stefan Żeromski), Jagna (Władysław Reymont), 
Łucja z Pokucic (Maria Dąbrowska), Narcyza (Zofi a Nał-
kowska), Lena (Wacław Berent), Kama (Andrzej Strug), 
Cudzoziemka (Maria Kuncewiczowa), Lenora (Juliusz 
Kaden-Bandrowski). Stan bardzo dobry; obwoluta w do-
brym stanie. 

120

PRZEGLĄD Poznański.344  Pismo sześciotygodnio-
we. Tom XII: 1851. Poznań 1851 Nakład Redakcyi. 
25 cm, s. [2], 503, [2], opr. częściowo wtórna: psk (grzbiet 
uzupełniony, okł. oryg.), brzegi kart prószone.      

Pieczęć: „S.B. Gułtowy” z herbem Łodzia pod ko-
roną hrabiowską [Seweryn hr. Bniński]. Exlibris Lecha 
Kokocińskiego. W tomie m.in.: (Józef) Hoene Wroński; 
Syberyjskie wspomnienia; O Polkach piszących; Nekrolo-
gi (m.in. Michał Skotnicki, Stanisław Plater); Apostazja 
Michała Czajkowskiego. Zbrązowienia.

140

[RADOWICKI Jerzy]345  Prawa rzymskie, czyli Świę-
to dobrey bogini. Dramma we trzech aktach. Warszawa 
1804. B.m., 15 cm, s. 120, opr. późniejsza: pł.  

Dramat osadzony w realiach Rzymu i sporu pomię-
dzy Pompejuszem i Cezarem, napisany przez autora zafa-
scynowanego twórczością irlandzkiego pisarza i polityka 
Richarda Steele’a (1672-1729), jednego z ojców brytyj-
skiego oświecenia, współzałożyciela (wraz z przyjacielem 
Josephem Addisonem) magazynu The Spectator, wydaw-
cy pisma The Tatler (1709-1711). Wpis własnościowy, 
pieczątka z monogramem „AP”. Nieznaczne zażółcenia 
w tekście, stan dobry. Bardzo rzadkie. 

300
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REYMONT Władysław St[anisław] 346 – Chłopi. 
Powieść z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzier-
skiego i 75 ozdobami grafi cznemi Z. Kamińskiego. T. 1-2. 
Warszawa [1928] Nakład Gebethnera i Wolffa. 30,5 cm, 
s. [4], 384, [1], tabl. ilustr. 10 (kolor.); [6], 450, [2], tabl. 
ilustr. 10 (kolor.), liczne ozdobniki w tekście, opr. wydaw-
nicza: pł. z barwieniami na licu i grzbiecie. 

Piękne przedwojenne wydanie powieści Władysła-
wa Stanisława Reymonta (1867-1925), za którą otrzy-
mał w 1924 r. literacką nagrodą Nobla. Pierwsza edycja 
ilustrowana z wartościową interpretacją plastyczną, na 
którą składają się ilustracje wg obrazów Apoloniusza 
Kędzierskiego (1861-1939) oraz okładka, karta tytułowa, 
inicjały i liczne motywy zaczerpnięte ze sztuki ludowej 
– autorstwa prof. Zygmunta Kamińskiego (1888-1969). 
Pierwodruk powieści ukazywał się w latach 1902-1908 na 
łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Stan bardzo dobry. 
Ładna edycja bibliofi lska.

750
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ROMANOW Pantelejmon347  – Pierwsza miłość. 
(Współczesna beletrystyka rosyjska. Tom 3). Warszawa 
1928 Wydawnictwo „Alfa”. 19 cm, s. 211, [5], brosz. wy-
dawnicza.  

Zbiór opowiadań psychologiczno-obyczajowych rosyj-
skiego prozaika Pantelejmona Romanowa (1884-1938). 
M.in. Pierwsza miłość, Zagadnienia płci, Olek, Wiosna, 
Tajemnica, Miłość, Listy kobiece. Przekład z rosyjskiego 
Jana Barskiego (pseud.) – właśc. Jadwiga Barbanell. Pod-
pis własnościowy identyczny jak w poz. Powrót Buddy 
Wsiewołoda Iwanowa. W kilku miejscach poluzowane lub 
luźne składki, stan dobry. Rzadkie. 

200

ROTROU Jean348  – Venceslas. Tragédie. Nouvel-
le édition conforme à la representation. Paris (Paryż) 
1819 Barba, Libraire au Palais Royal. Druk Fain, Place de 
l’Odéon. 22,5 cm, s. 99, [1], brosz. wydawnicza. 

Jean Rotrou, dramaturg i poeta francuski (1609-
1650, w Dreux). Pochodził z rodziny urzędników miasta 
Dreux wywodzących się z rodu hrabiów de la Perche. Jego 
pierwsza sztuka teatralna „Hipochondryk”, ukazuje się, 
kiedy ma zaledwie osiemnaście lat. W tym samym roku 
publikuje zbiór dzieł poetyckich, zawierający elegie, listy 
i poematy religijne, wszystkie w ówcześnie modnej hisz-
pańskiej manierze. W 1647 roku ukazuje się na scenie 
oferowany tu Wacław według hiszpańskiej sztuki Rojas 
Zorrilla, który jest uważany przez badaczy za jego arcy-
dzieło. Miało ono następnie wiele wznowień i przeróbek, 
z których najlepsza jest ta Marmontela, wystawiona w Pa-
ryżu 30 kwietnia 1759 r. i uwzględniona w oferowanym 
wydaniu. Egzemplarz w stanie wydawniczym. Na k. tyt. 
notatki istotne dla dzieła. Ślad po zalaniu na prawym 
marginesie do k. 31, poza tym stan więcej niż dobry.

360

ROZMAITOŚCI literackie z roku 1826.349  Tom II. 
Warszawa 1828 W drukarni Kommissyi Rządowey Wy-
znań Rel. i Ośw. Publ. 18 cm, s. [10], 396, brosz. wtórna.        

Warszawskie czasopismo Adama Tomasza Chłędow-
skiego (1790-1855), bibliografa, dziennikarza, współzało-
życiela „Pamiętnika Lwowskiego”, pierwszego we Lwowie 
pisma o charakterze literackim (1816-1819), wydawcy 
„Monitora Warszawskiego” (1824-1828). Pismo o cha-
rakterze magazynu społeczno-kulturalnego ukazywało 
się nieregularnie co 5 do 20 dni – od 1 grudnia 1825 r. 
do grudnia 1827 r. Miejscami zażółcenia w tekście, stan 
dobry. 

280

[RZEWUSKI Henryk] 350 Mieszaniny obyczajowe 
przez Jarosza Bejłę (pseud.). T. 1 (z 2). Wilno 1841 Na-
kład i druk Teofi la Glücksberga. 21,5 cm, s. [2], 293, [3], 
opr. współczesna: psk ze złoc. na grzbiecie, brzegi k. pró-
szone, zachowane okł. brosz. wyd. 

Wydanie 1. Kontrowersyjny zbiór szkiców i esejów 
obyczajowych zawierający krytykę ziemiaństwa, szlachty 
i arystokracji, przedstawiony przez Henryka Rzewuskie-
go (1791-1866) – publicystę, powieściopisarza, marszał-
ka szlachty żytomirskiej. W 1843 r. wydano tom drugi. 
Oprawa współczesna Jerzego Filipowicza. Okładki broszu-
rowe zdublowane na papierze, cztery ostatnie karty z uzu-
pełnionym górnym narożnikiem, poza tym stan dobry, 
oprawa w stanie bardzo dobrym. Rzadkie.

300

RYCHARSKI Lucyan Tomasz351  – Literatura polska 
w historyczno-krytycznym zarysie. Podług gruntownych 
badań napisał… T. 1 (z 2). (Część estetyczna – Dzieje Li-
teratury od najdawniejszych czasów do epoki jezuickiej 
włącznie). Kraków 1868 Nakład i własność Księgarnia 
J.M. Himmelblaua. 22 cm, s. XIII, [1], 319, opr. z epoki: 
pł. z tłocz. ze złoc. tytulaturą na grzbiecie i złoc. mono-
gramem A.M. w centralnej części lica.

120

SACHER-MASOCH L[eopold]352  – Demoniczne 
kobiety. Wydanie drugie. Lwów [przed 1920] Wydawnic-
two Kultura i Sztuka. 19,5 cm, s. [4], 164 [16 - reklama 
książek], brosz. wydawnicza. 

Zbiór opowiadań tłumaczonych z niemieckiego 
(Grausame Frauen, 1907), o uwodzących kobietach de-
monicznych (femmes fatales) i ich ofi arach – bezwol-
nych i skazanych na zagładę mężczyznach. Leopold von 
Sacher-Masoch (1836-1895), pisarz, nowelista i drama-
turg austriacki, od którego nazwiska pochodzi termin 
masochizm. Wsławił się literackim opisem eksperymentu, 
który przeprowadził w grudniu 1869 r. wraz z baronówną 
Fanny von Pistor, na mocy którego przez sześć miesięcy 
miał być jej niewolnikiem. Wydana rok później książka 
o charakterze na pół autobiografi cznym, opisująca ten 
eksperyment, Wenus w futrze, okazała się światowym 
sukcesem. Egzemplarz Stanisława Marczak-Oborskiego 
(podpis własnościowy). Uzupełniony grzbiet, oprócz tego 
stan dobry. 

150
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SCHNITZLER Artur353  – Taniec miłości i życia (Reigen). Przełożyła z upoważnieniem autora Speranza [?]. Kra-
ków 1905 Nakład główny w Księgarni Stefana Kavki. 18,5 cm, s. [4], 238, opr. wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi 
k. marmoryzowane.

Dziesięć dialogów w formie dramatu, autorstwa Artura Schnitzlera (1862-1931), austriackiego prozaika, drama-
turga, jednego z najważniejszych przedstawicieli wiedeńskiego modernizmu, mistrza krótkich form prozatorskich. 
W 1921 r. wytoczono mu proces z okazji premiery tego właśnie dramatu, z powodu wykroczenia przeciwko obyczajności. 
W reakcji na to cofnął zgodę na wystawianie sztuki. M.in. na kanwie jego noweli Oczy szeroko zamknięte (niem. Traum-
novelle) powstał fi lm Stanleya Kubricka o tym samym tytule, z udziałem Nicole Kidman i Toma Cruise’a. Winietki 
projektował A.S. Procajłowicz. Na grzbiecie złocona tytulatura i napis „Zbiór Kłosowskiego”. Egzemplarz Stanisława 
Marczaka Oborskiego (1921-1987) – poety, teatrologa, dziennikarza, tłumacza (podpis własnościowy). Doklejony na 
k. tyt. pasek papieru „Nakład główny w Księgarni…”. Nieznaczne otarcia oprawy, nieaktualna pieczątka własnościowa, 
stan dobry. Bardzo rzadkie.

300
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SHAKESPEARE William 354 –  … Pericles, Prince of 
Tyre. New York (Nowy Jork) 1940 The Limited Editions 
Club. Druk A. Colish. 33 cm, s. [4], [2], [8], 85, [1], tabl. 
ryc. 6 (drzeworyty), opr. wydawnicza: ppł., górne obcięcie 
k. złoc.    

Obcy ekslibris własnościowy. Jeden z tomów edycji 
dzieł Szekspira wydawanej przez The Limited Editions 
Club w Nowym Jorku (Perykles, książę Tyru), ilustrowany 
drzeworytami przez Stanisława Ostoję Chrostowskiego 
(1900-1947). Bardzo staranna edycja skolacjonowana 
z czterema pierwszymi wydaniami. Przed tekstem wklejo-
ny arkusz z przypisami i uwagami do tekstu. Drzeworyty 
Chrostowskiego mają w tym tomie swoją bolesną polską 
historię: klocki do nich wykonane jeszcze przed wojną dla 
nowojorskiego wydawcy zostały przekazane do Edynbur-
ga, do fi rmy drukarskiej R. i R. Clark, a następnie arku-
sze już wytłoczone przesłane do Stanów Zjednoczonych. 
Wydawca we wstępie ubolewa, że być może jeden Adolf 
Hitler wie co się dzieje z autorem tych znakomitych prac 
grafi cznych, gdyż wydawca nie otrzymał z okupowanej 
przez Niemców Polski żadnej odpowiedzi. Stan bardzo 
dobry. Efektowny egzemplarz.   

1 200

SHAKESPEARE William355  – The Works of… 
Carefully edited and Compared with the Best text. Com-
plete with Glossary and Short Biography in 40 Volumens. 
London b.r. [ok. poł. XX w.] Allied Newspapers Ltd. 

Kompletna edycja miniaturowa dzieł wszystkich Szek-
spira w 40 tomach o wymiarach 5,2 x 3,5 cm. 37 tragedii, 
kronik historycznych i komedii, tom „Sonetów”, tom po-
ematów ( „Wenus i Adonis” i „Porwanie Lukrecji”) oraz 
szkic biografi czny i słownik objaśniający wyrażenia trud-
ne i archaiczne (np., „Polacks [Hamlet 1. 1] = Poles”). 
Mimo zminiaturyzowania, teksty są dobrze czytelne bez 
szkła powiększającego. W każdym tomiku frontyspisowa 
ilustracja. Oprawa wydawnicza – pł. z tłocz. i napisem na 
grzbiecie. Całość mieści się na trzech półkach miniaturo-
wej biblioteczki (22 x 19,5 x 7 cm), oferowanej wraz z tą 
edycją. 

2 800
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SIENKIEWICZ Henryk356  – Krzyżacy. Powieść. T. 1-4. (Pisma w układzie Ign. Chrzanowskiego. Tom XXIII-
XXVI). Lwów 1932 Nakład Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. s. [4], 284; [4], 224; [4], 285; [1], 
[4], 295, [1]; oprawa artystyczna S. Radziszewskiego, współopr. skóra z tłocz., złoc. i barwieniami na okładzinach i na 
grzbiecie. 

Klasyczna, wielokrotnie wznawiana (wyd. 1 – 1900), powieść Henryka Sienkiewicza (1846-1916), w oprawie ar-
tystycznej Stefana Radziszewskiego (sygn. na tylnej okładzinie „S. Radziszewski”), korzystającego z tłoków działa-
jącego w Warszawie jego ojca – Franciszka Joachima Radziszewskiego (1876-1938). Oprawa: skóra o zabarwieniu sza-
rym, grzbiet podzielony zwięzami na sześć nierównych pól, w polach środkowych tytulatura, w dwóch innych złocony 
i barwiony tłok przedstawiający stylizowanego węża. W zwierciadle lica okalająca ramka z wpisanym w nią złoconym 
tekstem: „A wojny toczą ku rozpostarciu chciwości swej i dlatego przyjdzie czas iż wyłamane będą ich zęby prawa ręka 
ucięta i noga ochromieje (Pr. św. Brygidy)”. Środkową część wypełnia stylizowany motyw roślinny oraz wytłoczony 
z niewielkimi barwieniami powtórzony motyw z grzbietu. Na tylnej okładzinie powtórzono zdobienia z lica (zamiast 
ramki z tekstem złocona ramka z motywami roślinnymi). Górny brzeg kart z namalowanym czarnym kolorem moty-
wem miecza, tarczy i nieznacznie barwionego elementu roślinnego. Papier wyklejek marmurkowany. Egzemplarz prof. 
medycyny Stefana Wesołowskiego (pieczątka). Kilka kart z niewielkimi zabrudzeniami, ogólnie stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz. 
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SIENKIEWICZ Henryk357  – Par fer et par le 
feu, roman héroïque. Traduction du Comte Wodziń-
ski et de B. Kozakiewicz. Paris (Paryż) 1901 Éditions de la 
Revue Blanche. 19,5 cm, s. [8], 708, [2], tabl. ilustr. 1, opr. 
introligatorska: szeroki psk ze złoc. na grzbiecie, zachowana okł. 
brosz. wyd., piękne wyklejki w pawie oczka, górne obcięcia k. złoc. 

Egzemplarz nr 34 z 35 drukowanych na welinie ho-
lenderskim. Francuski przekład pierwszej części Trylogii: 
„Ogniem i mieczem”. Na ilustracji wizerunek zbroi hu-
sarskiej, w tekście szczegółowe objaśnienie dla czytel-
nika francuskiego nie znającego tej formacji wojskowej. 
Oprawa introligatorska: sygn. „Kauffmann & Hercolois”. 
Egzemplarz nieprzycięty z prawej strony. Stan bardzo do-
bry. Efektowny egzemplarz. Rzadkie. 

1 500

SIENKIEWICZ Henryk358  – Messire Wolodowski 
(!) roman héroïque. Traduction du Comte Wodziński et 
de B. Kozakiewicz. Paris (Paryż) 1902 Éditions de la Re-
vue Blanche. 19,5 cm, s. [4], 420, [4], opr. wtórna: szero-
ki psk ze złoc. na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd., 
piękne wyklejki w pawie oczka. 

Patrz poz. poprzednia. Egzemplarz nr 19 z 35 drukowa-
nych na welinie holenderskim. Francuski przekład trzeciej 
części Trylogii: „Pan Wołodyjowski” – o zdumiewająco, za-
pewne przez niechlujstwo wydawcy, zniekształconym nazwi-
sku głównego bohatera. Egzemplarz nieprzycięty z prawej 
strony. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz. Rzadkie. 

1 200

SIENKIEWICZ Henryk –359  Quo Vadis. Z dwudzie-
stoma heliograwiurami według obrazów Piotra Stachie-
wicza. Wydanie drugie. Warszawa 1910 Nakład Gebeth-
nera i Wolffa. 33,5 cm, s. [4], 218, tabl. ilustr. 21 (w tym 
20 heliograwiur), opr. wydawnicza: pł. z tłocz., złoc. na 
licu i grzbiecie, zachowane okł. brosz. wydawniczej. 

Dzieło wspaniałe edytorsko wydane przez Gebethnera i Wolf-
fa, posiadających do II wojny światowej praktycznie wyłączność 
na publikację dzieł Henryka Sienkiewicza (1846-1916). Powieść 
ta przyniosła autorowi nagrodę Nobla, którą otrzymał w 1905 r., 
jako pierwszy z polskich pisarzy. Utwór cieszył się niespotykaną 
popularnością, do 1939 r. sprzedano około 120 000 egzemplarzy 
(co było na ówczesne czasy zjawiskiem bez precedensu), nie li-
cząc wersji przeznaczonych dla młodzieży i przekładów na języki 
obce. Piękne wydanie z ilustracjami  Piotra Stachiewicza (1858-
1938), bardzo popularnego malarza i ilustratora krakowskiego. 
Oprawa wydawnicza: płócienna, koloru beżowego, sygnowana 
na tylniej okładce „Karol Wójcik / Introligator – Kraków”, z tło-
czeniami, ze złoconą tytulaturą na grzbiecie oraz barwieniami 
i złoceniami na licu. Niewielkie otarcia i uszkodzenia krawędzi 
grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. 

600

SIENKIEWICZ Henryk360  – Z pamiętnika korepe-
tytora ze wstępem Ign[acego] Chrzanowskiego. Kraków 
1926 Nakładem Gebethnera i Wolffa. 27,5 cm, s. 29, [2], 
opr. wtórna: imitacja pł. ze złoc. na grzbiecie, zachowane 
okł. brosz. wyd. 

Nakład 360 egz. numerowanych; nr 1-150 przezna-
czono dla uczestników drugiego zjazdu bibliofi lów (egz. 
nr 44). Stan bardzo dobry. 

150

SKARBIEC poezyi polskiej. 361 Zebrał i ułożył Or-Ot 
(A. Oppman). Z notatkami biografi cznemi zmarłych po-
etów. Wydanie drugie poprawione i znacznie powiększo-
ne. Warszawa 1903 Nakład Konstantego Treptego. 15 cm, 
s. 384, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, 
brzegi k. złoc.  

Kieszonkowe wydanie antologii poetów polskich 
uwzględniające również pisarzy współczesnych, zapo-
mnianych lub prawie nieznanych. Niewielkie otarcia 
oprawy i sporadyczne zażółcenia, pieczątka własnościo-
wa, ładny egzemplarz. 

150

SŁONIMSKI Antoni362  – Mętne łby. Warszawa 
[1929] Biblioteka Groszowa. 17,5 cm, s. 205, [1], opr. 
wydawnicza: ppł.  

Wydanie 1. Zbiór felietonów ukazujących absurdy 
i uprzedzenia naszego życia codziennego. Prowokująca do 
przemyśleń, dowcipnie i z ironią napisana książka Anto-
niego Słonimskiego (1895-1976), poety, prozaika, inicja-
tora i współzałożyciela (z J. Tuwimem, K. Wierzyńskim, 
J. Iwaszkiewiczem i J. Lechoniem) pisma i grupy „Ska-
mander”. Niewielkie uszkodzenie grzbietu, poluzowany 
blok, oprócz tego stan dobry. 

150
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SŁONIMSKI Antoni363  – Wieża Babel. Dramat 
w trzech aktach wierszem. Warszawa 1927 F. Hoesick. 
20,5 cm, s. 118, [2], brosz. wydawnicza.  

Wydanie 1. Pierwsza sztuka teatralna Antoniego Sło-
nimskiego (1895-1976), ukazująca wizję budowy nowej 
Wieży Babel, symbolizującej jedność i braterstwo ludów 
całej ziemi. Wystawiona w 1927 r. w Teatrze Polskim 
w Warszawie. Egzemplarz Stanisława Marczaka Obor-
skiego (ekslibris). Grzbiet po konserwacji, zabrudzenia 
i uszkodzenia brzegów okładek, ogólnie stan dobry. 

120

STACHOWSKI Franciszek [Ksawery]364  – Mowa 
w czasie żałobnego nabożeństwa za duszę ś.p. Jana Śnia-
deckiego, nauk wyzwolonych i fi lozofi i doktora ... miana 
dnia 26. listopada 1832 roku w Krakowie w kościele aka-
demickim s. Anny. Kraków [1832] Nakładem i drukiem 
Uniwersytetu. 20,5 cm, s. [2], 16, brosz. wydawnicza.          

Rys zasług dla nauki i społeczeństwa Jana Śniadeckiego 
(1756-1830), astronoma, matematyka, fi lozofa i geogra-
fa, założyciela Obserwatorium Astronomicznego i Stacji 
Klimatologicznej w Krakowie (1792-1803), autora m.in. 
Geografi i, czyli opisania matematycznego i fi zycznego Zie-
mi (1804), twórcę polskiej terminologii matematycznej 
i astronomicznej. Mowę wygłosił Franciszek Stachowski 
(1790-1850) – profesor Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz kanonik kapituły katedralnej 
krakowskiej. Tytuł na okładce: „Mowa na pochwałę ś.p. 
Jana Śniadeckiego”. Egzemplarz nieprzycięty do trochę 
mniejszego formatu okładki, grzbiet po konserwacji, ślad 
zalania na k. tyt., oprócz tego stan dobry. Rzadkie. 

100

[SZANDLEROWSKI Antoni] 365 Pisma Antoniego 
Szandlerowskiego. [T. 1]. Confi teor. Warszawa 1912 Skład 
Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa. 24 cm, s. [4], 
VII, [1], 234, portret 1, opr. z epoki: szeroki psk z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wyd.   

Skandalizujące dzieje miłości księdza Antoniego 
Szandlerowskiego (1878-1911), poety, dramatopisarza, 
z Żydówką Heleną Beatus z Wiśniewskich (1882-1916). 
„Książka ta zawiera listy księdza, kapłana-poety-artysty, 
który pokochał kobietę i przez nią tę miłość wyśpiewał. 
Ten, który był winien kochać Boga, ukochał twór Jego – 
kobietę”. W latach 1912-1914 H. Beatus własnym kosz-
tem wydała niemal wszystkie dzieła księdza poety. Książ-
kę zdobił Antoni Gawiński. Dołączony artykuł „Ksiądz 
buntownik” (Fakty i mity, nr 4, 28 II - 3 II 2005). Nie-
wielkie zbrązowienia na kilku kartach, stan dobry. Ładna 
oprawa z epoki. 

180

SZUJSKI Józef 366 – Zborowscy. Tragedya w pięciu 
aktach. Lwów 1869 Nakładem Karola Wilda. 20,5 cm, 
s. [18], 116, [2], opr. wtórna: pł.    

Wydanie 1 osobne (Dziennik Literacki, 1868, nr 36-
48). Dramat oparty na źródłach historycznych i przemy-
śleniach Józefa Szujskiego (1835-1883), historyka, bada-
cza dziejów politycznych Polski, autora dobrze ocenianego 
w historiografi i polskiej, syntetycznego czterotomowego 
dzieła Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane. Eg-
zemplarz z biblioteki Władysława Leśniewskiego (pie-
czątka i wpis własnościowy). Otarcia i niewielkie ubytki 
na grzbiecie. Stan dobry.       

150

[TARNOWSKI Stanisław] 367 Czyściec Słowackie-
go. Realistyczno-fantastyczny, Satyryczno-symboliczny, 
Dżwiękowo-kolorystyczny … poemat modernistycz-
ny. Wydanie drugie. Wiedeń 1903 Nakładem Manza. 
19,5 cm, s. 39, [1], opr. wtórna: brosz. wyd.  

Rymowana satyra na modernistów, w której występu-
ją m.in. Słowacki, Krasiński i Mickiewicz. Utwór wydany 
anonimowo przez Stanisława Tarnowskiego (1837-1917), 
historyka i krytyka literatury, publicysty, który za reda-
gowanie w 1863 r. (wraz z J. Szujskim) pisma konspira-
cyjnego „Naprzód”, został aresztowany i uwięziony przez 
władze austriackie na dwa lata we Lwowie i Ołomuńcu. 
Grzbiet reperowany. Podklejenie taśmą okładki, oprócz 
tego stan dobry. 

200

[TEATR] 368 CHEFS-D’OEUVRE des théâtres étran-
gers…: Chefs-d’oeuvre du théâtre polonais: Féliński, We-
nżyk, Niemcowitz, Ogińsky, Mowińsky, Kochanowsky. Pa-
ris (Paryż) 1824 Chez Ladvocat, Libraire. 20,5 cm, s. [6], 
550, [2], opr. z epoki: skóra, 2 szyldziki ze złoc i tłocz. na 
grzbiecie, brzegi k. barwione. 

Zawiera francuskie przekłady tragedii: Alojzego Fe-
lińskiego Barbara Radziwiłłówna (z błędem w nazwisku 
autora: Zeliński, potem poprawionym w erracie); tragedię 
Franciszka Wężyka Gliński; Juliana Niemcewicza (w tek-
ście: Niemcowitz) Wanda; komedię hrabiego M. Ogińskie-
go Imieniny; komedię A. Mowińskiego Ciosy losu oraz 
Jana Kochanowskiego, Odprawę posłów greckich. Drobne 
pęknięcie skóry opr. przy grzbiecie, poza tym stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.

900
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TETMAJER Kazimierz [Przerwa] 369 – Anioł śmier-
ci. T. 1-2. Warszawa [ok. 1925] Wydawnictwo „Bibljo-
teki Groszowej”. 19,5 cm, s. 188, [2]; 191, [1], brosz. 
wydawnicza.    

Wielokrotnie wznawiany (wyd. 1 – 1898) romans sa-
lonowo-obyczajowy Kazimierza Tetmajera (1865-1940), 
poety, nowelisty, powieściopisarza, przedstawiciela Mło-
dej Polski. Egzemplarz nierozcięty. Okładkę projektował 
Stefan Norblin (1892-1952), artysta, malarz, ilustrator, 
plakacista, jedne z czołowych przedstawicieli Art déco 
w sztuce polskiej. Niewielkie zażółcenia i naderwania na 
krawędziach okładek, oprócz tego stan dobry.

120

TETMAJER Kazimierz Przerwa370  – Maryna 
z Hrubego. „Legendy Tatr” część pierwsza. Warszawa 
1949 Państwowy Instytut Wydawniczy. 24,5 cm, s. 267, 
drzeworyty w tekście, opr. wtórna: pł. ze złoc. na grzbie-
cie, zachowana przednia okł. wyd. karton.; oraz:

TETMAJER-PRZERWA Kazimierz – Janosik Nędza 
Litmanowski. „Legendy Tatr” część druga. Warszawa 
1949 Państwowy Instytut Wydawniczy. 24,5 cm, s. 259, 
[2], drzeworyty w tekście, opr. wtórna: pł. ze złoc. na 
grzbiecie, zachowana przednia okł. wyd. karton.; 

Jedno z arcydzieł polskiej literatury górskiej ozdobio-
ne drzeworytami Władysława Skoczylasa (1883-1934) 
– malarza, grafi ka i rzeźbiarza, uważanego za twórcę pol-
skiej szkoły drzeworytu. Powieść tatrzańska poświęcona 
pamięci Seweryna Goszczyńskiego, pierwszego poety 
Tatr. Składa się z dwóch części: Maryna z Hrubego i Ja-
nosik Nędza Litmanowski. Obraz zwyczajów i obyczajów 
ludowych nawiązujący m.in. do autentycznych postaci 
historycznych (Napierski, Nędza Litmanowski), zabar-
wiony fantazją literacką autora, Kazimierza Przerwy-Tet-
majera (1865-1940), nowelisty, powieściopisarza, wybit-
nego przedstawiciela Młodej Polski. Okładkę projektował 
Andrzej Rudziński. Ekslibris Henryka Janczewskiego. 
Niewielkie spłowienie grzbietu, wewnątrz stan bardzo 
dobry.      

300

TETMAJER Kazimierz Przerwa 371 – O żołnierzu 
polskim 1795-1915. Oświęcim 1915 Nakładem Naczel-
nego Komitetu Narodowego. 19 cm, s. [4], 97, [3], opr. 
z epoki: skóra ze złoc. na licu, górny brzeg k. złoc., zacho-
wana przednia okł. brosz. wydawniczej.         

Wydanie 1. Rozważania na temat polskich dążeń do 
uzyskania niepodległości. Celne obserwacje Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera (1865-1940), jednego z najpopular-
niejszych poetów epoki Młodej Polski – zaniepokoiły 
cenzurę angielską w czasie II wojny światowej. W prze-
druku z 1945 r. (Glasgow) usunięto kilkanaście fragmen-
tów zawierających ostrą, lecz prawdziwą charakterystykę 
tradycyjnej polityki brytyjskiej opartej, jak się wyraził 
autor, na złocie i intrydze. Stan bardzo dobry. Ładny 
egzemplarz. 

180
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TYSZYŃSKI Aleksander372  – Wizerunki polskie. 
Zbiór szkiców literackich. [Biblioteka Najcelniejszych 
Utworów Literatury Europejskiej]. Warszawa 1875 Na-
kład i druk S. Lewentala. 20,5 cm, s. 302, [1], opr. z epo-
ki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.  

Szkice literackie o Wincentym Kadłubku, Marcinie 
Bielskim, Szymonie Szymonowiczu, Szymonie Staro-
wolskim, Elżbiecie Drużbackiej, Ludwiku Kondratowiczu 
i Wincentym Polu. Z biblioteki Augusta Grodzickiego 
(pieczątki). Aleksander Tyszyński (1811-1880), krytyk 
literacki, fi lozof, współzałożyciel Biblioteki Warszawskiej 
(1841). Brak k. przedtyt., otarcia oprawy, niewielkie ubyt-
ki na krawędziach grzbietu, podkreślenia kredką na kilku 
pierwszych kartach, miejscami zażółcenia w tekście, stan 
dobry. 

200

UJEJSKI Kornel –373  Poezje … Nowe wydanie z wy-
boru autora. (Biblioteka Pisarzy Polskich. T. 42-43). 
T. 1-2. Lipsk 1866 F. A. Brockhaus. 18,5 cm, s. VIII, 243, 
[1], VII, [1], 195, [1], współopr.: psk z epoki ze złoc. ty-
tulaturą i monogramem B.G. na grzbiecie, brzegi k. mar-
moryzowane.  

Zbiór poezji Kornela Ujejskiego (1823-1897) – poety, 
publicysty społecznego, nazywanego często „ostatnim 
wielkim poetą romantyzmu”. Zamieszczono: Skargi Jere-
miego (1846), Melodie biblijne (1852) oraz drobne utwo-
ry, m.in. Pogrzeb Kościuszki, Konfederat, Wieść o Adamie 
Mickiewiczu. W t. 2 – wiersze inspirowane muzyką Cho-
pina (s. 5-35). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Miejscami 
zażółcenia w tekście, stan dobry. 

180

WASILEWSKI Zygmunt 374 – Od romantyków do 
Kasprowicza. Studja i szkice literackie. Lwów-Warszawa 
1907 Nakładem Towarzystwa Wydawniczego. 18,5 cm, 
s. [2], 474, [4], opr. wtórna: pł. ze złoc. na licu i grzbie-
cie.  

Wydanie 1. M.in. o Sewerynie Goszczyńskim, Andrze-
ju Towiańskim, Juliuszu Słowackim, Adamie Mickiewiczu, 
Adolfi e Dygasińskim, Lucjanie Rydlu, Stanisławie Przyby-
szewskim, Stefanie Krzywoszewskim, Janie Kasprowiczu. 
Egzemplarz Maryi Stodółkiewiczówy – dedykacja z licz-
nymi podpisami, na pamiątkę ukończenia szkoły średniej 
(Warszawa, 20.VI.[1]909), złocenia na licu: monogram 
M.S. oraz lata 1905-1909. Zygmunt Wasilewski (1865-
1948), publicysta i krytyk literacki, polityk Narodowej 
Demokracji. Nieznaczne otarcia oprawy, stan dobry. 

200

WASYLEWSKI Stanisław375  – Historje lwowskie. 
Lwów-Poznań 1921 Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 
20,5 cm, s. [8], 171, [1], opr. wtórna: ppł. 

Wydanie 1. Zawartość: Bardzo przyjemne miasto; Zło-
śliwa pani z góry św. Jura; Hrabianka Lulu z orszakiem; 
Żywot i sprawy Jana Nepomucena; O Galileuszach i au-
striackim gadaniu; Czerwoni panowie w czarnych oku-
larach; Wtorki u pana marszałka; W mieście Kossaka 
i Grottgera; W redakcji lwowskiej anno 1860; Dziewcząt-
ko z orłem białym. Pieczątka: „Wypożyczalnia książek 
Księgarnia Opolska…”, ekslibris z monogramem wiąza-
nym SK, stan dobry. 

150

WASYLEWSKI Stanisław 376 – Pod urokiem zaświa-
tów. Lwów-Poznań 1923 Wydawnictwo Polskie. 20 cm, 
s. [4], IV, 139, [5], opr. współczesna: psk ze złoc. na 
grzbiecie, brzegi k. prószone. zachowane okł. brosz. wyd.        

Omówienie zagadnień związanych ze spirytyzmem 
i mediumizmem. Ruch ten zapoczątkowany został w Ame-
ryce w 1853 r. Jego zwolennikami w Polsce byli m.in. Zyg-
munt Krasiński, Adam Mickiewicz, Andrzej Towiański, 
Julian Ochorowicz, Bolesław Prus, Henryk Siemiradzki, 
Aleksander Kraushar, Władysław Reymont. W seansach 
w Paryżu z Eusapią Palladino brała udział Maria Skłodow-
ska-Curie. Żywo zagadnieniami metapsychicznymi intere-
sował się również marszałek Piłsudski, który kilkakrotnie 
brał udział w doświadczeniach ze sławnym jasnowidzem 
Stefanem Ossowieckim. M.in. Rozmowy z Almażenną, 
Najazd duchów na Polskę w roku 1853, Seans u państwa 
Mickiewiczów. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan bar-
dzo dobry. Ładna okładka wydawnicza. 

120

WASYLEWSKI Stanisław377  – Portrety pań wy-
twornych. Czasy stanisławowskie. Lwów 1924 Księgarnia 
Wydawnicza H. Altenberga. 28 cm, s. [4], 126, [2], tabl. 
ilustr. 12 (w tym 2 kolor.), liczne ilustr. w tekście (w tym 
całostronicowe i kolor.), opr. introligatorska (?): imitacja 
płótna ze złoc. na licu i grzbiecie, brzegi k. barwione.         

Wydanie 1. Portrety piórem i obrazem: Izabeli Czar-
toryskiej, Heleny Radziwiłłowej, Amalii Mniszech, Teresy 
Tyszkiewiczowej, Rozalii Lubomirskiej, Barbary Kossow-
skiej, Julii Potockiej, Salomei Deszner, Anny Rajeckiej, 
Elżbiety i Izabeli Grabowskiej. M.in. o świątyni Sybilli 
w Puławach, Arkadii, Krzeszowicach. Stanisław Wasylew-
ski (1885-1953), prozaik, krytyk literacki, autor popu-
larnych esejów i szkiców historycznych, m.in. Na dworze 
króla Stasia (1919), Romans prababki (1920), O miłości 
romantycznej (1921), Klasztor i kobieta (1923). Niewiel-
kie zabrudzenia k. przedtyt., ogólnie stan bardzo dobry. 
Ładny egzemplarz. 

200
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WEYSSENHOFF Józef 378 – Narodziny działacza. 
(Dni polityczne. Serya I). Warszawa 1906 Nakładem 
Gebethnera i Wolffa. 19,5 cm, s. [4], 176, opr. z epoki: 
psk ze złoc. na grzbiecie i wyciśniętym na licu napisem: 
„Cieląż”. 

Wydanie 1. Powieść polityczna wpisująca się w nurt 
ideologii narodowodemokratycznej Józefa Weyssenhof-
fa (1860-1932), przeciwnika pozytywizmu i moderni-
zmu, autora cieszącej się dużą popularnością powieści 
o myślistwie Soból i panna (1912). Oprawa Izy z Puzy-
nów Rylskiej (pieczątka tuszowa). Egzemplarz z bibliote-
ki dworskiej w Cielążu koło Sokala stanowiącej od 1905 
r. majątek posagowy Izabeli ze Ścibor Rylskich hrabiny 
Leopoldowej Koziebrodzkiej. Jej matka Izabela z kniaziów 
Puzynów Władysławowa Ścibor-Rylska (1857-1927) była 
pomysłodawczynią niniejszej oprawy, zapewne jednej 
z wielu spośród książek przeznaczonych do biblioteki cór-
ki. Otarcia i niewielkie odbarwienia okleiny papierowej 
części oprawy, poza tym stan bardzo dobry. Ładny, rzadko 
spotykany egz. z galicyjskiej biblioteki dworskiej.

300

WEYSSENHOFF Józef 379 – Soból i panna. Cykl 
myśliwski. Ozdobiono 85 barwnymi i czarnymi rysunka-
mi Henryka Weyssenhoffa. Kraków 1913 Nakład Gebe-
thnera i Wolffa. 29 cm, s. [6], 228, [4], tabl. ilustr. 13 
(w tym 5 kolor.), opr. introligatorska: pł. na tekturze, okle-
jone papierem, zachowane okł. brosz. wyd.  

Klasyka literatury myśliwskiej. Pięknie wydana, jedna 
z najważniejszych powieści Józefa Weyssenhoffa (1860-
1932), powieściopisarza, krytyka literackiego, bibliofi la. 
Nastrojowe opowieści myśliwskie z Litwy, ukazujące życie 
łowieckie, opisy przyrody, ozdobione ilustracjami według 
obrazów i rysunków brata autora, Henryka. Nakład 4162 
egzemplarzy numerowanych (egz. na welinie z nr 2534). 
Niewielkie otarcia krawędzi oprawy, ogólnie stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz w rzadkiej oprawie introligator-
skiej. 

480

WYSPIAŃSKI Stanisław 380 – Legenda. Wydanie 
drugie. Kraków 1904 Nakładem autora. 21 cm, s. 120, 
tabl. ilustr. 3 (rozkł.), opr. późniejsza: pł. ze złoc. szyldzi-
kiem skórzanym na licu.  

Dramat odwołujący się do mitu o Wandzie, ofi arowują-
cej – za cenę ocalenia ojczyzny – swoje życie bogini Żywii. 
Obraz ludzkiego cierpienia, zmagań człowieka z przeciw-
nościami i sensu życia wyłaniającego się z ofi ary. Stani-
sław Wyspiański (1869-1907), jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli Młodej Polski, dramaturg, poeta, malarz, 
grafi k, architekt. Oprawa sygnowana na tylniej wyklejce: 
„H. Forstreuter Buchb., Dorpat”. Brak k. przedtyt., kon-
serwacja na zgięciach dwóch ilustracji, stan dobry. 

250

WYSPIAŃSKI Stanisław 381 – Legenda. Wydanie 
trzecie. Kraków 1920 Nakład autora. 20,5 cm, s. 120, 
tabl. ilustr. 3 (w tym 2 rozkł.), opr. wydawnicza: tekt. 
oklejona papierem.    

Literackie ujęcie prastarego podania o królu Kraku 
i jego córce Wandzie. Całość dramatu skomponowana jest 
z fragmentów pieśni, dialogów, monologów, obrazów z mi-
tologicznymi odniesieniami. Składane tablice sygnowane 
„SW 1904”, zawierają rysunki do dekoracji teatralnych. 
Nieznaczne otarcia oprawy, wpis własnościowy, wewnątrz 
stan bardzo dobry. 

200

ŻEROMSKI Stefan382  – Biała rękawiczka. Warsza-
wa 1921 Towarzystwo Wydawnicze. 20 cm, s. 140, brosz. 
wydawnicza.  

Wydanie 1. Egzemplarz nierozcięty. Zażółcenia okład-
ki, stan dobry.

180

ŻEROMSKI Stefan383  – Międzymorze. Warszawa-
Kraków 1924 Wydawnictwo J. Mortkowicza. 20,5 cm, 
s. [8], 143, portret 1 (fotograwiura), brosz. wydawnicza.       

Wydanie 1. Wyraz zachwytu nad pięknem polskiego 
krajobrazu oraz troski poety o przyszłość i znaczenie tej 
niedocenianej przed Żeromskim części kraju. Uszkodzenia 
krawędzi okładki, ubytki k. przedtyt. (z niewielką stratą 
tekstu), oprócz tego stan dobry. 

180

ŻMICHOWSKA Narcyza384  – Kwiaty rodzinne. 
Wybór poezji polskiej. Wydanie drugie. Warszawa 1883 
Nakład Gebethnera i Wolffa. 18 cm, s. [2], XV, [1], 494, 
opr. z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie. 

Obszerna antologia poezji polskiej ułożona przez Nar-
cyzę Żmichowską (1819-1876), uwzględniająca oprócz 
wielu popularnych poetów również twórców zapomnia-
nych lub mało znanych. Oprawa z epoki. Stan dobry. 

200

ŻUŁAWSKI Jerzy385  – Gra. Tryptyk sceniczny. Wy-
danie drugie. Lwów 1912 Nakładem Towarzystwa Wy-
dawniczego. 19,5 cm, s. [6], 193, [3], opr. wydawnicza: 
tekt. ze złoc. na licu.   

Jerzy Żuławski (1874-1915) – pisarz, poeta i drama-
turg okresu Młodej Polski, jeden z prekursorów polskiej 
literatury fantastycznonaukowej, autor trylogii (Na srebr-
nym globie, Zwycięzca, Stara Ziemia), która zainspirowa-
ła m.in. Stanisława Lema. Otarcia i niewielkie zażółcenia 
oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry.

150
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ŻUŁAWSKI Jerzy386  – Ijola. Dramat w czterech ak-
tach z czasów średniowiecza. Lwów 1905 Nakładem Księ-
garni Narodowej. 23 cm, s. [4], 234, [1], opr. introliga-
torska: pł., górne obcięcie k. złoc., zachowane okł. brosz. 
wyd.   

Wydanie 1. Utwór Jerzego Żuławskiego (1874-1915) 
– poety i dramaturga okresu Młodej Polski, przedstawicie-
la dekadentyzmu i katastrofi zmu, jednego z prekursorów 
polskiej literatury fantastycznonaukowej, współzałożycie-
la Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Od 1910 r. mieszkał na stałe w Zakopanem, gdzie prowa-
dził w willi „Łada” otwarty dom literacki, w którym gościli 
Witkacy, Staff, Kasprowicz, Tetmajer. Oprawa sygnowana: 
„W. Kwaśniewicz, Introligator, Lwów” (suchy tłok na tyl-
nej okładce), przewiązana na boku sznurkiem, z czerwoną 
tytulaturą i autorem na licu. Okładkę projektował Jan Bu-
kowski (1873-1943), malarz i wybitny grafi k książkowy. 
Niewielkie zabrudzenia i otarcia oprawy, ubytek narożni-
ka na k. przedtyt. (bez straty tekstu), podklejone rozdar-
cie na s. 117-118, oprócz tego stan dobry. 

200

Książki dla dzieci
i młodzieży

ANDERSEN J. [Hans] Ch[ristian] 387 – Baśnie. Ilu-
strował J.M. Szancer. Warszawa 1957 Nasza Księgarnia. 
30 cm, s. 149, [3], tabl. ilustr. 16 (kolor.), opr. wydawni-
cza: ppł. 

Jedna z najpiękniejszych książek dla młodzieży z ilu-
stracjami Jana Marcina Szancera (1902-1973). M.in.: 
Świniopas, Dzielny cynowy żołnierz, Księżniczka na gro-
chu, Słowik, Latający kufer, Calineczka, Nowe szaty cesa-
rza, Dzikie łabędzie, Dziewczynka z zapałkami, Brzydkie 
kaczątko, Królowa śniegu. Stan bardzo dobry. 

150

BANDTKIE Jerzy Samuel388  – Nowy elementarz 
polski zawierający różne do pojęcia dzieci stosowne wia-
domości, powieści i nauki moralne, wypisy z historyi na-
turalney i wiersze wyborne z celnieyszych autorów ojczy-
stych. Z obrazkami. Wydanie drugie poprawne. Wrocław 
1808 Nakładem i drukiem Wilhelma Bogumiła Korna. 
19 cm, frontispis (miedzioryt kolor.), s. [10], VI, 199, 
tabl. ryc. 8 (miedzioryty kolor.), opr. z epoki: tekt. oklejo-
na papierem z szyldzikiem i złoc. na grzbiecie. 

E. I, 62; 462. Estreicher przy żadnym z trzech wydań 
nie wspomina o ilości rycin (1803, 1808, 1824); przy ofe-
rowanej edycji nie podaje również ilości stron. Egzemplarz 
znajdujący się w BN posiada 7 rycin; oferowany zawiera 
ich 9. Jerzy Samuel Bandtkie (1768-1835), orędownik 
polskości na Śląsku. Przez wiele lat prowadził polemikę 
z historykami niemieckimi oraz czeskimi na temat pol-
skich korzeni Śląska. Sprzeciwiał się przymusowej germa-
nizacji Polaków oraz zakazom używaniu języka polskiego 
w szkołach i podczas mszy. W czasie pobytu we Wrocła-
wiu w latach 1798-1810 pracował jako nauczyciel języka 
polskiego i bibliotekarz. Od 1802 r. współpracował z wy-
dawnictwem Kornów w zakresie publikacji polskojęzycz-
nych. „Nowy elementarz” wydał po raz pierwszy w 1803 r. 
Za wzór posłużył mu pod względem koncepcji niemiecki 
podręcznik Krzysztofa J. Meviusa – położył jednak nacisk 
na fonetykę polską i wprowadził teksty literatury polskiej. 
Edycja zawiera 9 miedziorytów ręcznie kolorowanych, 
które miały pełnić funkcje objaśniające, dydaktyczne, 
co było w owych czasach nowością. Elementarz stał się, 
zwłaszcza na Śląsku, popularną książką do nauki języka 
polskiego. Ryciny przedstawiają głównie zwierzęta; część 
z nich sygnowana: „G.G. Endner sc” (frontispis z datą 
1803). Gustaw Georg Endner (1754-1824), miedzioryt-
nik niemiecki. Wpis własnościowy piórem na przedniej 
wyklejce „1954, Bonn”. Otarcia krawędzi oprawy, ubytki 
papieru na grzbiecie i niewielki na rycinie trzeciej, oprócz 
tego wewnątrz stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. Bar-
dzo rzadkie. 
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BRONIEWSKI Władysław389  – Flet zaczarowany. 
Według tekstu Walta Disneya napisał… Warszawa 1948 
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 24,5 cm, s. 70, [2], 
liczne ilustr. w tekście (w tym kolor.), opr. wtórna: pł. 
z naklejonymi na oprawę okładkami brosz. wyd. 

Krassowska-Grefkowicz nie notuje (wyd. 1, 1936); 
Współcześni polscy pisarze… nie wspominają o tej edycji. Powojen-
ne wydanie nietypowego utworu w dorobku artystycznym Wła-
dysława Broniewskiego (1897-1962). Utwór powstał na kanwie 
tekstu Walta Disneya (1901-1966), jednego z największych pro-
ducentów fi lmów animowanych, laureata honorowych Oskarów 
za kreacje niezapomnianych postaci, m.in. Myszki Miki, Kaczo-
ra Donalda, psa Pluto, Królewny Śnieżki. Ilustracje Studio Wal-
ta Disneya. Kilka kart podklejonych taśmą i ze śladami małych 
dziurek, tylna okładka broszurowa po konserwacji, ogólnie stan 
dobry. Bardzo rzadkie wydanie. 

Literatura: Współcześni polscy pisarze i badacze lite-
ratury, słownik bibliografi czny. T. 1-10. Warszawa 1994-
2007, t. 1, s. 285. 

280

BRZECHWA Jan390  – Bajki i baśnie. Ilustrował 
Jan Marcin Szancer. Warszawa 1955 Nasza Księgarnia. 
29,5 cm, s. 66, [2], tabl. ilustr. 4 (kolor.), liczne ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Klasyka literatury dziecięcej. Pięknie wydana książka 
z ilustracjami Jana Marcina Szancera (1902-1973), grafi ka, 
malarza i ilustratora książek dla dzieci, przyjaciela i współ-
pracownika Jana Brzechwy. Zamieszczono wybór wierszy 
z cyklu: Żuraw i czapla (m.in. Pająk i muchy, Żuk, Dwie ga-
duły, Żaba, Rak) oraz Baśń o korsarzu Palemonie i Za króla 
Jelonka. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy i przebarwienia 
na tylnej okładce, wewnątrz stan bardzo dobry. 
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BURNETT Frances Hodgson 391 – Mały lord. Po-
wieść dla młodzieży. Tłumaczyła z angielskiego M[aria] 
J[ulia] Zaleska. Warszawa 1947 Nakład Gebethnera 
i Wolffa. 20,5 cm, s. 208, ilustr. w tekście, opr. wydaw-
nicza: ppł.     

Dzieje niezamożnego chłopca, który staje się nagle 
dziedzicem wielkiego majątku. Wielokrotnie wznawia-
na, popularna książka dla dzieci (wyd. 1 polskie, 1913), 
propagująca postępowe na owe czasy zasady wychowania, 
zalecające skromność i niewywyższanie się nad biednych 
lub gorzej urodzonych. Okładkę i ilustracje wykonał Teo-
dor Różankowski. Otarcia oprawy, wycięty narożnik na 
k. przedtyt. (bez staty tekstu), sporadyczne zażółcenia 
w tekście. 

120

JAROSŁAWSKI Mieczysław392  – Między Eufratem 
a Tygrysem. (Bibljoteka Iskier; 38, 39). T. 1-2. Lwów-War-
szawa 1931 Książnica-Atlas. 20 cm, s. [6], 216, [1], tabl. 
ilustr. 12, mapa 1 (rozkł.); [4], 204, tabl. ilustr. 12, mapa 
1 (rozkł.), opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie.      

Opis pełnej egzotyki podróży po Syrii, Mezopotamii 
i Iraku. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Niewielkie otar-
cia grzbietu i krawędzi oprawy, wewnątrz stan bardzo do-
bry. Ładna oprawa wydawnicza wg projektu J.T. [Józefa 
Toma?]. 
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KONOPNICKA Maria 393 – W domu i w świecie. 
Rysunki i okładkę wykonał Antoni Gawiński. Warszawa 
1931 Wydawnictwo M. Arcta. 20,5 cm, s. 58, [2], tabl. 
ilustr. 3 (kolor.), ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. ze 
złoc. na grzbiecie. 

Wiersze dla dzieci. M.in.: Jak to w naszym dworze; 
O Marysi sierotce; Jak szła Wisła do morza; Pogrzeb ptasz-
ka; Cichy wieczór; Wędrówka sieroty; Wstań, o dziecię…; 
Pacierz dzieci; Chrystus i dzieci. Rysunki i okładkę wyko-
nał Antoni Gawiński (1876-1954), malarz i ilustrator na 
stałe współpracujący z wydawnictwem Arctów. Niewielkie 
otarcia oprawy, wpis własnościowy (1984), wewnątrz stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie. 

300

KOSSAK-SZCZUCKA Zofi a394  – Ku swoim. 
Powieść dla młodzieży z licznemi ilustracjami Karola Kos-
saka. Poznań-Warszawa-Wilno [1931] Nakład Księgarni 
św. Wojciecha. 18,5 cm, s. [4], 159, liczne ilustr. w tek-
ście, opr. wydawnicza: ppł.  

Powieść dla młodzieży o zagładzie domu na Kresach 
Wschodnich (analogia do utraty przez pisarkę domu na 
Wołyniu) i o polskiej miłości do tych ziem. Wartka ak-
cja ukazująca okrutną prawdę o Rosji sowieckiej i wielką 
niechęć pisarki do komunizmu, jako zagrożenia dla war-
tości duchowych jak i materialnych. Nic więc dziwnego, 
że w PRL-u książka została skazana na zapomnienie. Ilu-
strował Karol Kossak. Pieczątka: „Teresa Kurłowicz”. Brak 
przedniej wyklejki. Grzbiet po konserwacji, otarcia opra-
wy, oprócz tego stan dobry. Rzadkie. 
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LUTOSŁAWSKI Witold395  – Piosenki dziecinne. Na głos z fortepianem; słowa Julian Tuwim. Kraków 1948 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 23,5 x 33,5 cm, s. 12, ilustr. kolor., brosz. wydawnicza. Cykl piosenek słynnego kom-
pozytora do sześciu utworów Tuwima (m.in. „Kotek”, „Ptasie radio”) powstałych w 1947 r., które na trwałe weszły do 
życia muzycznego. Okładki brosz. uszkodzone na krawędziach z ubytkami, grzbiet minimalnie uszkodzony, poza tym 
czysty egz. 
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PERZYŃSKI Włodzimierz 396 – Uczniaki. Z 4 ry-
sunkami i okładką Kamila Mackiewicza. Warszawa [1929] 
Nakład Gebethnera i Wolffa. 18 cm, s. 189, tabl. ilustr. 4, 
opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie.  

Jedna z najgłośniejszych powieści dla młodzieży Wło-
dzimierza Perzyńskiego (1877-1930), prozaika, poety, ko-
mediopisarza okresu Młodej Polski. Ilustracje i kolorową 
okładkę wykonał Kamil Mackiewicz (1886-1931) – ma-
larz, rysownik, karykaturzysta, wybitny międzywojenny 
ilustrator książek. Dedykacja z 1930 r. (na k. przedtyt.). 
Niewielkie otarcia oprawy i poluzowanie bloku, wewnątrz 
stan bardzo dobry. Ładna oprawa wydawnicza. 

240

PRZYGODY łowieckie397  w krajach dziewiczych. 
H[erbert] G[eorg] Wells, J.V. Jensen, R. de Haas, E[dward] 
Otto. Warszawa [1924] Instytut Wydawniczy „Zdrój”. 
23 cm, s. 93, [3], ilustr. w tekście, opr. współczesna: pł. 
z naklejoną na lico zachowaną okł. brosz. wyd. 

Krassowska-Grefkowicz nie widziały egzemplarza z au-
topsji (bibliografi a nie podaje formatu, wskazuje błędną 
liczbę stron i przekręca nazwisko tłumacza). Ilustrowane 
opowiadania łowieckie z polowań na bawoły, krokodyle, 
orangutany, niedźwiedzie, słonie, tygrysy, pantery, jagu-
ary. M.in. opowiadanie science fi ction angielskiego pio-
niera tego gatunku Herberta Georga Wellsa (1866-1946), 
o wymarłym ptaku z Madagaskaru (Wyspa Aepiornisa. 
Dziwna przygoda poszukiwacza na wysepce w pobliżu 
Madagaskaru). Tłumaczyli m.in. Paweł [Hulka] Laskow-
ski, Kazimierz Bukowski. Niewielkie przebarwienia przy 
zszywkach, oprócz tego ładny egzemplarz. Niezwykle 
rzadka pozycja również dla myśliwych oraz pasjonatów 
literatury fantastyczno-naukowej. 

300

SŁOŃSKI Edward 398 – Zatopione królestwo. Opo-
wieść o prawdziwych nieprawdach. Z ilustracjami B[ogda-
na] Nowakowskiego. Warszawa-Lublin-Łódź [1918] Na-
kład Gebethnera i Wolffa. 23,5 cm, s. [4], 167, [1], tabl. 
ilustr. 8, liczne ilustr. w tekście., opr. wydawnicza: ppł. ze 
złoc. na grzbiecie.

Wydanie 1 (jedyne). Opowiadania dla dzieci Edwar-
da Słońskiego (1872-1926), poety, prozaika, najwybit-
niejszego przedstawiciela poezji legionowej, propagatora 
tradycji wojska polskiego, trzykrotnie wydalanego z War-
szawy za działalność patriotyczną i rewolucyjną, przez 
dwa lata przebywającego na zesłaniu. Ilustracje Bogdana 
Nowakowskiego (1887-1945), karykaturzysty, rysowni-
ka, grafi ka ozdabiającego wiele popularnych książeczek 
dla dzieci i młodzieży. Otarcia oprawy, luźny blok, wpis 
i pieczątka własnościowa: „Andrzej Schuch”, stan dobry. 
Bardzo rzadkie. 
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[SPYRI Johanna]399  Spyri Joanna – Kornelli. Po-
wieść dla młodzieży. Przełożyła T. Barmińska. Nakład 
drugi. Kraków 1943 Księgarnia Powszechna. 21 cm, 215, 
[1], tabl. ilustr. 3, opr. wydawnicza: tekt. z tłocz. sygne-
tem Księgarni Powszechnej i złoc. na grzbiecie.

Przekład z niemieckiego jednej z głośniejszych ksią-
żek wybitnej szwajcarskiej autorki literatury dla dzieci 
i młodzieży Johanny Spyri (1827-1901), w Polsce znanej 
również jako Joanna Spyri. Otarcia i niewielkie zabrudze-
nia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. Rzadka edycja 
okupacyjna (wyd. 1, 1934). 

180

SZELBURG ZAREMBINA Ewa400  – Legendy 
Warszawy. Warszawa 1938 Nakład Gebethnera i Wolf-
fa. 23 cm, s. [4], 75, [3], opr. późniejsza: pł. ze złoc. na 
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej.           

Wydanie 1. Utwór zaliczany do klasyki literatury dzie-
cięcej z ilustracjami wg drzeworytów Stefana Mrożewskie-
go (1894-1975). Zawiera: Wróżba panny wodnej; Kocur 
z kamienicy książąt mazowieckich; Widmo; Złota kaczka; 
Burmistrz i śmierć; Pan Jezus u fary; Płaszcz matki; Cud 
u św. Anny; O Basi Giżance; Przestroga. Ewa Szelburg-Za-
rembina (1899-1986), powieściopisarka, poetka, eseistka. 
Ekslibris Henryka Janczewskiego, dedykacja (1938). Stan 
bardzo dobry. Ładna okładka wydawnicza. 

240

WIECZORY Polskie.401  Rocznik dla starszej mło-
dzieży pod redakcją Tadeusza Piniego … Z 6 koloro-
wemi tablicami … Lwów [1909] Nakładem Księgarni 
H. Altenberga. 23 cm, s. [4], 363, [3], tabl. ilustr. 7 (w tym 
6 kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 
ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Bogato ilustrowana antologia tekstów literackich i po-
pularno-naukowych. Zamieszczono utwory: Stefana Że-
romskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysława Łozińskiego, 
Cypriana Norwida, Marii Konopnickiej, Rudyarda Kiplin-
ga, Władysław Orkana, Leopolda Staffa, Ludwika Kubali, 
Bronisława Piłsudskiego. Zawiera m.in.: Broń w dawnej 
Polsce; Z tragedii życia owadów; Z głębin; Żegluga napo-
wietrzna; Przygoda w Tatrach; Przechadzka po Muzeum 
Narodowem w Krakowie; Jak powstają ilustracye. Otarcia 
oprawy, nieznaczny ubytek narożnika na przedniej wy-
klejce, dedykacja (29 I 25 r.), stan dobry. 

240

ZAŁUSKI Stefan402  – Wędrówki górskie. Warsza-
wa 1939 Nakładem Wydawnictwa „Godziemba”. 15 cm, 
s. VII, [1], 219, [3], liczne ilustr. i ogłoszenia w tekście, 
brosz. wydawnicza.        

Autograf autora (Warszawa 1942). Ogólne zasady 
organizowania dla harcerzy obozów wędrownych lub 
wycieczek w góry, przedstawione przez doświadczonego 
podharcmistrza. Na końcu katalog książek i broszur o te-
matyce harcerskiej Wydawnictwa „Godziemba”. Okładkę 
i rysunki w tekście wykonał Władysław Czarnecki. Dołą-
czono jedną kartę prospektu Wydawnictwa. Stan dobry. 
Ładna okładka wydawnicza. 

80

ZECHENTER Witold 403 – Basia z puszystym ogon-
kiem. Ilustr. Leszek Górski. Wydanie 2. Warszawa-Kra-
ków [1948] Wydawnictwo Bronisława S. Szczepskiego. 
14 x 19,5 cm, s. [12], liczne ilustr. kolor. w tekście, opr. 
wydawnicza: karton.

Bajka wierszowana dla dzieci Witolda Zechentera 
(1904-1978), poety, prozaika, publicysty, autora popu-
larnych utworów dla dzieci i młodzieży. Tytuł okładkowy. 
Nadpęknięcie grzbietu, pieczątka własnościowa, stan do-
bry. Bardzo rzadkie. 
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Książka ilustrowana
CHIMERA. Miesięcznik poświęcony sztuce i litera-

turze. Warszawa 1901-1907. Redaktor i wydawca Zenon 
Przesmycki (Miriam). Nakład około 620 egzemplarzy. 

Tom II, kwiecień 404 – czerwiec 1901, zeszyty 4-5, 6. 
22 cm, s. 526. Okładki Edwarda Okunia (z. 4-5) i Mariana 
Wawrzenieckiego (z. 6), tychże ilustracje, winiety, inicjały 
– także St. Dębickiego, J. Mehoffera, K. Krzyżanowskie-
go, J. Stanisławskiego. Inicjały i rysunki Gustawa KLIM-
TA, Kolo MOSERA, Felixa VALLOTONA. Pierwodruki 
wariantów „Króla Ducha” J. SŁOWACKIEGO, „Próchna” 
W. Berenta [c.d. w tomie III], J. Kasprowicza („Salve Re-
gina”), St. Przybyszewskiego (fragmenty „Synów ziemi”), 
wierszy Leopolda Staffa, Stanisława K. Brzozowskiego, 
Bronisławy Ostrowskiej. Opr. wtórna, pł. z szyldzikiem, 
oryginalne okładki zeszytów zachowane. Stan dobry.

700
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Tom III, lipiec405  – wrzesień 1901, zeszyty 7-8 i 9. 
24,5 cm, s. 494. Okładki Stanisława Dębickiego (z. 7-8) 
i Konrada Krzyżanowskiego (z. 9). Ilustracje A. Beard-
sleya, J. Mehoffera, E. Okunia, M. Wawrzenieckiego, Jana 
Stanisławskiego autolitografi a barwna „Topole”. Ciąg dal-
szy „Próchna” Berenta, „Krucjata dziecięca” M. Schwoba 
i „Filoktet” A. Gide’a. Pierwodruk „Hymnu do św. Fran-
ciszka z Asyżu” J. Kasprowicza. Opr. wtórna, pł. ze złoc. 
na grzbiecie, oryginalne okładki zeszytów zachowane. 
Okł. z. 7-8 uszkodzona, reperowana. Brak reprodukcji 
F. Ropsa. Poza tym stan dobry; egz. nieprzycięty. 
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Tom V, lipiec406  – wrzesień 1902, zeszyty 13, 14, 
15. 24,5 cm, s. 508, [4]. Okładki Józefa Mehoffera 
(z. 13, z. 14) i Edwarda Okunia (z. 15), tychże ilustracje 
i winiety. Pierwodruki „Milczenia” Cypriana NORWI-
DA, „W mroku gwiazd” T. Micińskiego. Poezje M. Ko-
mornickiej, B. Leśmiana, K. Zawistowskiej. Przekłady 
G. d’Annunzia, Ch. Baudelaire’a, J. Zeyera. Opr. wtórna, 
pł. ze złoc. na grzbiecie, oryginalne okładki zeszytów za-
chowane. Brak światłodruku wg rysunku K. Tichego. Stan 
bardzo dobry; egz. nieprzycięty.

600

Tom VI, październik 407 – grudzień 1902, zeszyty 
16, 17, 18. 24,5 cm, s. 488. Okładki – Józefa Mehoffera 
(z. 16 – litografi a i z. 18), Edwarda Okunia (z. 17), tych-
że – inicjały i rysunki , jak też E. Burne-Jonesa, F. Ropsa, 
M. Wawrzenieckiego, F. Wojtali. Pierwodruki Cypriana 
NORWIDA („Tajemnica Lorda Singelworth”; „Ostatnia 
z bajek”), Tadeusza Micińskiego – „Dolina mroku”, Be-
renta przekład „Z psychologii sztuki” Nietzschego. Opr. 
wtórna, pł. ze złoceniami, oryginalne okładki zeszytów 
zachowane. Egz. nieprzycięty, stan bardzo dobry. Brak 2 
plansz z reprodukcją światłodrukową akwaforty Norwida 
i obrazu Luki Della Robbia. Okładka z. 17 reperowana, 
z drobnymi ubytkami. W z. 18 s. 375-376 uzupełnione 
kserografi cznie.
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Tom X (ostatni), 408 1907, zeszyty 28-29 i 30. 24,5 cm, 
s. 606, [2]. Okładka Józefa Mehoffera (do t. X), tegoż – au-
totypia „Muza”, frontispis „Marchołta” i winiety zdobnicze; 
„Portret” w cynkotypii i okładka Edwarda Okunia; rysun-
ki A. Beardsleya, St. Dębickiego, G. Moreau, O. Redona, 
D. G. Rossettiego, Fr. Siedleckiego, J. Stanisławskiego. Pier-
wodruki: pierwszej części „Marchołta… „J. Kasprowicza, 
noweli Reymonta „Ostatni”; „Upaniszady” w przekładzie 
Berenta, wiersze Leśmiana, ale też Kornela Makuszyńskiego 
(„Żądza”) oraz Zofi i Nałkowskiej „Znużenie”. Fragment 
„Bojaźni i drżenia” S. Kierkegaarda.

 Opr. wtórna, pł. oryginalne, okładki zeszytów zacho-
wane. Egz. nieprzycięty. Brak 2 plansz z czarnobiałymi 
reprodukcjami głowy Chrystusa z „Ostatniej Wieczerzy” 

Leonarda da Vinci i obrazu Ignacego Pieńkowskiego 
„Zwiastowanie”.

Nowatorskie pismo imponujące najwyższym pozio-
mem sztuki typografi cznej. „Chimera” stworzyła polską 
odmianę stylu secesji w ilustracji książkowej i grafi ce, 
dzięki współpracy z artystami tej miary, co Wyspiański, 
Mehoffer, Okuń i Stanisławski. Świetny smak literacki 
redaktora zapewnił pismu pierwodruki Kasprowicza, Be-
renta czy Reymonta, a także zapomnianych do tego cza-
su arcydzieł Norwida. Zarazem „Chimera” udostępniała 
łamy młodym poetom jak Leśmian czy Staff. Pierwszy raz 
w Polsce publikowano też w „Chimerze” najlepszą poezję, 
prozę,  a także ilustracje z całego świata.

1 000
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DUMONT d’Urville Jules [Sebastien César]409  
– Podróż malownicza około świata. Porządny zbiór naj-
ciekawszych wiadomości i odkryć z Byrona, Wallis, Kar-
tereta, Bougainvilla, Kooka, Laperouza, Vancouvera, 
d’Entrecasteux, Baudina, Freycineta, Duperrey, Krusen-
sterna, Kotzebuego, Bechey, Dumont d’Urville, Laplace 
… Na polskie przełożona przez F.S. Dmochowskiego. 
Z rycinami na miedzi przez F. Dietrich. Rok drugi. [T. 2 
(z 2)]. Warszawa 1836 Drukarnia przy ulicy Nowo-Sena-
torskiej Nro 476 Lit: D. 26,5 cm, [2], 208, [4], tabl. ryc. 
54 (akwaforty), opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. monogra-
mem A.B. na grzbiecie. 

Relacje z podróży dookoła świata wydane przez Towarzy-
stwo Podróżników i Uczonych pod kierownictwem Dumont
d’Urville’a (1790-1842) – francuskiego żeglarza, najwybitniej-
szego obok Jamesa Cooka badacza Oceanii, zasłużonego dla po-
znania wybrzeży Antarktydy, podróżnika, który podczas jednej 
ze swych ekspedycji, wykonując prośbę ambasadora francuskiego 
w Turcji markiza de Riviere, kupił w 1820 r. na wyspie Milos 
posąg greckiej bogini Afrodyty – podarowany Ludwikowi XVIII, 
od 1821 r. w muzeum w Luwrze (Wenus z Milo). Barwne opi-
sy poznawanych krajów, ludności, zwyczajów i obyczajów, m.in. 
Japonii, Nowej Gwinei, Kuby, Kolumbii, Brazylii, Urugwaju, 
Paragwaju, Chile, Boliwii, Peru, Meksyku, Stanów Zjednoczo-
nych, wyprawy do bieguna Północnego oraz Oceanii.

54 akwaforty wykonali wybitni warszawscy rytowni-
cy Fryderyk Krzysztof Dietrich (1779-1847) i jego syn 
Adolf Fryderyk Dietrich (1817-1860). Są one wiernymi 
kopiami stalorytów z wydania francuskiego Voyage pit-
toresque autor du monde (Paris 1834-35, 2 t.). Przedsta-
wiają widoki miast, obiekty architektoniczne, mieszkań-
ców poszczególnych części świata, sceny rodzajowe oraz 
rośliny i egzotyczne zwierzęta. M.in. widoki Buenos Aires, 
Nowego Yorku, Sidney, Vera Cruz, Palenque. Konserwacja 
kilku kart i grzbietu (z przetartymi złoceniami i niewielki-
mi ubytkami), miejscami zbrązowienia i zażółcenia w tek-
ście i na rycinach. Rzadkie. 

1 200

[FAJANS Maksymilian] 410 KWIATY i poezye. War-
szawa 1858 Wykonał własnym nakładem Maxymilian 
Fajans. 25 cm, s. [36 – chromolitografi e], opr. wtórna: pł. 
z naklejonymi na okładziny pozostałościami oryginalnych 
złoc. okładek z mory.

Banach nie notuje. Dzieło w całości litografowane wg 
rysunków Maksymiliana Fajansa (1825-1890) – polskie-
go rysownika żydowskiego pochodzenia, specjalizującego 
się w litografi i i fotografi i. Karta tytułowa z tekstem od-
bitym złotem i litografowaną kolorową kompozycją kwia-
tów. Zamieszczono odbite złotem wiersze, m.in. Adama 
Mickiewicza, Deotymy, Wincentego Pola, Władysława 
Syrokomli, Antoniego Edwarda Odyńca, Bogdana Zale-
skiego, Włodzimierza Wolskiego, Seweryny Pruszakowej 
– przeplatane piętnastoma całostronicowymi wizerunka-
mi kwiatów. Piękny przykład polskiego kunsztu edytor-
skiego w XIX w. Kilka kart luźnych, wewnątrz stan więcej 
niż dobry. Bardzo rzadkie. 

800

410

409

www.portolan.pl


159

410

www.portolan.pl


160

KRASICKI Ignacy411  – Satyry. Wstępem poprzedził 
Jan Kott, ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1952 
Książka i Wiedza. 33,5 cm, 92, [4], tabl. ilustr. 11 (ko-
lor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Pięknie wydana książka z ilustracjami Jana Marcina 
Szancera (1902-1973), ukazującymi plastyczny obraz 
szlacheckiego i magnackiego życia w drugiej połowie 
XVIII w. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy, stan bardzo 
dobry. 

90

KRASZEWSKI Józef Ignacy 412 – Dziad i baba. Ilu-
strował drzeworytami E. Bartłomiejczyk. Warszawa 1922 
Wydał Ludwik Fiszer. 18 x 17 cm, s. [17], liczne ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza.

Nakład 600 egz. numerowanych na papierze czer-
panym dąbrowickim (egz. bez numeru). Druk ksylogra-
fi czny wykonał Edmund Bartłomiejczyk (1885-1950), 
jeden z najwybitniejszych polskich grafi ków, profesor war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Luźne składki (brak 
sznurka łączącego przy grzbiecie składki), stan dobry.

900

LOUŸS Pierre413  – Les Aventures du Roi Pausole. 
28 bois originaux de Foujita. Paris (Paryż) 1925 Arthème 
Fayard. 24 cm, s. 174, [2], tabl. ryc. 28 (drzeworyty), 
brosz. wydawnicza. 

Zabawne dzieło ilustrowane mistrzowskimi drzewo-
rytami autorstwa Leonarda Foujity (Leonard Tsuguharu 
Foujita). Polski przekład tego dzieła patrz poz. 315.

1 000
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[MAKOWSKI Tadeusz]414  Les colonies françaises. Paris (Paryż) 1931 Éditions de la Giraffe. 40 cm, s. [51], 
21 ilustr. w tekście (litografi e ręcznie kolorowane), opr. wydawnicza: karton. z obwolutą.       

Wydano w nakładzie 921 egz., oferowany nosi nr 735, na papierze z Arches. Teka opracowana pod redakcją No-
ela Bureau i Georgesa Pillementa zawiera 21 tekstów rożnych autorów poświęconych koloniom francuskim (m.in. 
Algieria, Tunezja, Maroko, Madagaskar, Tahiti). Każdemu rozdziałowi towarzyszy niemal całostronicowa ilustracja, 
zaprojektowana przez znakomitych artystów francuskich (m.in. Jean Dufy, Marcel Gromaire). Tekst szósty, poświę-
cony Mauretanii i Senegalowi ozdobiony litografi ą Tadeusza Makowskiego (1882-1932), malarza i grafi ka polskiego, 
od 1908 r. mieszkającego we Francji. Makowski od 1928 r. przyjaźnił się z krytykiem sztuki Louisem Leon-Martinem 
(który napisał jeden z tekstów do albumu), należał także do grupy zaprzyjaźnionych artystów (spośród których wielu 
pracowało przy ilustracji albumu – Marcel Gromaire, Pierre Dubreuil, Edouard Georg, Per Krohg). Ilustrację 15 „Ton-
kin-Annam-Laos” zaprojektował Leopold Gottlieb (1879-1934), malarz i grafi k, od 1904 r. (z przerwami) mieszkający 
i tworzący we Francji. Reprodukcja litografi i T. Makowskiego: W. Jaworska, Tadeusz Makowski polski malarz w Paryżu, 
Ossolineum 1976, il. 128.
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[KANAREK Eliasz] 415 Mr. PICKWICK in Timber-
land. 14 drawings by Elias Kanarek with a preface by Ja-
mes Laver. Warsaw (Warszawa) 1937 Published by the 
Polish State Forests. 23 cm, s. 12, [2], k. tabl. ilustr. 14, 
brosz. wydawnicza przewiązana na grzbiecie ozdobnym 
sznurkiem.      
Żartobliwe wydawnictwo reklamowe Lasów Państwo-

wych z ilustracjami Eliasza Kanarka (1902-1969), mala-
rza, członka Bractwa św. Łukasza, współautora siedmiu 
obrazów historycznych przeznaczonych do sali honoro-
wej pawilonu polskiego na Wystawie Światowej w No-
wym Jorku w 1939 r. Po wybuchu wojny pozostał w USA 
i kontynuował działalność artystyczną. Wstęp James La-
ver. Miejscami zażółcenia w tekście i na okładkach, tablice 
z ilustracjami w stanie bardzo dobrym. Rzadkie.

1 200

PAWLIKOWSKI Jan Gwalbert Henryk416  – Bajda 
o Niemrawcu. Z drzeworytami Wł. Skoczylasa. (Biblio-
teki Medyckiej opus 5). Medyka 1928 Nakł. „Bibliote-
ki Medyckiej”. 23 cm, s. 149, drzeworyty w tekście, opr. 
współczesna: psk ze złoc. tyt., zachowana przednia okł. 
oryg. z drzeworytem. Wydanie bibliofi lskie słynnej ofi -
cyny wydawniczej. Zawiera 5 całostronicowych drzewo-
rytów autorstwa  Władysława Skoczylasa, winietkę i fi -
nalik odbite z oryginalnych klocków. Według Polskiego 
Słownika Biografi cznego „książka ta, całkowicie swoista 
zarówno w realistycznym, jak i legendarnym zobrazowa-
niu ludu podhalańskiego i przyrody tatrzańskiej, zosta-
ła przyjęta entuzjastycznie przez licznych recenzentów 
i uznana za jedną z czołowych pozycji w całym piśmien-
nictwie tatrzańsko-podhalańskim”. Autorowi przyniosła 
też w 1931 r. członkostwo honorowe Związku Górali 
w Zakopanem. Stan bardzo dobry.
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PLEJADA Polska417 , wydana staraniem Bolesława 
Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. 
Petersburg 1857 Nakładem i drukiem wydawcy. 26,5 cm, 
s. [8], 218. tabl. ryc. 6 (drzeworyty), liczne drzeworyty 
w tekście, opr. wydawncza: pł. z tłocz. i bogatymi złoc. na 
licu i grzbiecie. 

Wydanie 1. Jedno z najwybitniejszych polskich osią-
gnięć edytorskich XIX w., w którym tekst i drzeworytowe 
ilustracje łączą się harmonijnie w artystycznie dopracowa-
ną całość. Jak napisał Banach: „Jest to może najładniejsza 
polska książka ilustrowana stulecia”. Liczne drzeworyty 
(w tym całostronicowe) wg rysunków wybitnych artystów: 
Maksymiliana Fredry, J, Kossaka, Franciszka Kostrzewskie-
go, L. Straszyńskiego. Antologia zawiera utwory Kazimie-
rza Brodzińskiego (Wiesław), Juliusza Słowackiego (Jan 
Bielecki); Bohdana Zaleskiego (Luli niemowlęciu Iwoni); 
Edmunda Wasilewskiego (Wiązanie Anielce); Władysława 
Syrokomli (Lirnik wioskowy); Wincentego Pola (Przygo-
dy JP. Benedykta Winnickiego); Edwarda Odyńca (Wese-
le, łzy Antoniego); Ks. Ignacego Hołowińskiego (Sierota); 
Seweryna Goszczyńskiego (Sobótka). Oprawa sygnowa-
na: „H. Sperling / Buchbinderei / Leipzig” (naklejka na 
przedniej wyklejce). Brak ostatniej karty (objaśnień do 
Sobótki), grzbiet po konserwacji, niewielkie zabrudzenia 
oprawy, miejscami zażółcenia i nieznaczne ubytki i kon-
serwacja stron (bez straty tekstu), błędy w paginacji (po 
s. 140; ciągłość tekstu zachowana). Rzadkie. 

1 000

SCHEFFEL Viktor von418  – Das Hildebrandlied. 
Gezeichnet u. in Holz geschnitten von Willi Harweth. 
Offenbach 1926 Gerstung Verlag. 19,5 x 17,5 cm, k. [4], 
k. tabl. [4] (drzeworyty). opr. wydawnicza: karton. 

Humorystyczne przygody rycerza Hildebranda z sy-
nem Hadubrandem. Książka o łączeniu kieszeniowym 
(fukuro toji). Drzeworyty czarno-białe opisane czerwoną 
czcionką. Na okł. satyra na herb rycerski. Niewielki ślad 
zalania i dwa przecięcia łączenia kart, poza tym stan bar-
dzo dobry.
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SKARŻYŃSKI Stanisław419  – Na RWD-5 przez 
Atlantyk. Warszawa 1934 Nakładem Lucjana Złotnickie-
go. 24,5 cm, s. 192, tabl. ilustr. 6 (w tym 4 kolor. i 2 cz.-b. 
rozkł.), opr. wydawnicza: pł. z naklejonym na lico drze-
worytem.

Bogato ilustrowane wspomnienia kapitana Stanisława 
Skarżyńskiego z historycznego, pierwszego przelotu na 
samolocie sportowym nad Oceanem Spokojnym (1933). 
Układ książki, okładkę i inicjały w drzeworycie wykonał 
Stanisław Ostoja Chrostowski (1897-1947), rzeźbiarz, 
malarz i grafi k, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Wkładki barwne wykonał Bohdan Nowa-
kowski. Otarcia krawędzi oprawy, niewielkie ślady zabru-
dzeń i zalania na marginesach kilku ostatnich kart. 

250

TOMASZEWSKI H[enryk] 420 – Książka zażaleń. 
Warszawa 1961 Wydawnictwo Artystyczno-Grafi czne. 
30 cm, k. [4], tabl. ilustr. 46 (w tym 6 rozkł.), opr. wy-
dawnicza: pł. 

Album zawierający felietony rysunkowe publikowane 
w latach 1956-1962 w „Przeglądzie Kulturalnym”. „Toma-
szewski bawi się i poucza – zadziwia cudowną fanfaronadą 
pomysłu, ale i piętnuje to i owo z narodowego charakteru”. 
Zaskakujące, pełne niezwykłych skojarzeń prace Henryka 
Tomaszewskiego (1914-2005), rysownika, grafi ka, wybit-
nego plakacisty, prowadzącego cieszącą się międzynaro-
dową sławą pracownię plakatu w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Wstęp równolegle w języku angielskim 
i francuskim. Przedmowa Andrzej Osęka. Brak obwoluty, 
otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo dobry. 
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Erotyki
[ANONIM]421  Émilienne ou les amours ambiguës, 

par un Académicien passionné. Gravures originales de 
F. Dannat. Paris (Paryż) [lata 60-te XX w.] Au Cercle du 
Livre Precieux. 25 cm, s. 129, [6], tabl. ilustr. 12, egz. 
w luźnych składkach wydawniczych, opr. pł. ze złoc. tyt. 
na grzbiecie, futerał ochronny, pł. Egzemplarz na weli-
nie nr 232 dla subskrybentów z Cercle du Livre Précieux 
(z Klubu Cennej Książki), opublikowany przez Jacques 
Haumonta. Księga o tematyce erotycznej, z grafi kami do-
tyczącymi przede wszystkim miłości lesbijskiej. Egz. czę-
ściowo nierozcięty. Stan bardzo dobry. 

300

[ANONIM] 422 LES SONNETS du toubib. Bois origi-
naux de Stéphane Mrożewski. Paris (Paryż) 1946 Éditions 
de la Tournelle. 19,5 cm, s. 43, [3], 37 winiet w drzewory-
cie, brosz. wydawnicza. 

Anonimowo wydane sonety o tematyce lekarskiej, woj-
skowej i erotycznej. Tytułowe francuskie słowo toubib to 
argotyczny zwrot na określenie lekarza. Winiety w drze-
worycie autorstwa Stefana Mrożewskiego. Stan bardo do-
bry.
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FLAUBERT Gustave 423 – La tentation de Saint An-
toine. Cinq compositions originals en couleurs d’ Edouard 
Chimot reproduites en heliogravure. Paris (Paryż) 1935 
Wyd. Rombaldi. 20,5 cm, s. [8], 254, [4], tabl. ilustr. ko-
lor. 5 (heliograwiury), brosz. wydawnicza. 

Skasowane pieczęcie biblioteczne. W serii: Collection 
Baldi. Dedykacja wydawcy. Egz. nr 758. 5 barwnych he-
liograwiur erotycznych ilustrujących pokusy zsyłane na 
św. Antoniego Pustelnika na pustyni egipskiej. Gustaw 
Flaubert (ur. 12 grudnia 1821 roku w Rouen, zm. 8 maja 
1880 roku w Croisset) – powieściopisarz francuski.

Zadebiutował dwoma utworami młodzieńczymi o treści 
erotycznej: „Les memories d’un fou” (1838) i „Novembre” 
(1842; przekład pol. W. Mitarskiego: „Listopad”, 1920). Pierw-
szym dojrzałym dziełem Flauberta jest „Madame Bovary” 
(1857). Druga jego historyczno-archeologiczna powieść „Sa-
lammbó” (1862) przedstawia życie dawnej Kartaginy za cza-
sów Hamilkara Barka. Dialog „La Tentation de saint Antoine” 
(1874; przekład pol. Ant. Langego: „Kuszenie św. Antoniego”, 
1907) jest utworem fi lozofi cznym i historyczno-erudycyjnym. 

Wyznawca hasła „Sztuka dla sztuki”, dążył do naj-
wyższej doskonałości formy, przy możliwie największym 
obiektywizmie opisu. Był jednym z największych mi-
strzów literatury francuskiej XIX. w. Egzemplarz nieroz-
cięty. Stan bardzo dobry. 

450

[OWIDIUSZ] 424 Publius OVIDIUS Naso – Lekar-
stwa na miłość (Remedia amoris). Tłomaczył z łaciny Jerzy 
Rościszewski. Warszawa 1922 Nakładem Spółki Wydaw-
niczej „Vita Nouva”. 17,5 cm, s. 55, brosz. wydawnicza. 

Utwór o tematyce miłosnej rzymskiego poety Owi-
diusza (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.), autora głośnej Sztuki 
kochania (Ars amatoria), Pieśni miłosnych (Amores) i po-
ematu epickiego Metamorfozy. Niewielkie zabrudzenie 
okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.
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RÉGNIER Henri de425  – Le bon plaisir. Eaux-fortes 
originales de Maurice Leroy. Paris (Paryż) 1945 Presses 
de la Cité. 24 cm, s. 265, [7], 36 akwafort w tekście, opr. 
z epoki: szeroki psk, grzbiet pięciopolowy, górne obcię-
cie k. złoc., wyklejki marmoryzowane. Wydano w nakła-
dzie 500 egz. Oferowany egz. nosi nr 206 i jest odbity 
na patynowanym welinie z Lana. Wydawcami tego tomu 
byli S. Nielsen oraz Robert Meiffredy. Zawiera w tekście 
36 kompozycji satyrycznych w akwaforcie Maurice’a 
Leroya, częściowo o charakterze delikatnie erotycznym. 
Pełne anegdot dzieje i obyczaje mieszkańców zamku 
Aspreval, w kantonie Vircourt–sur–Meuse, we francuskim 
departamencie Ardenów. Opowieść osadzona w realiach 
historycznych XVII-wiecznej Francji, czasów Ludwika 
XIV. Król zresztą odwiedził w 1677 r. zamek, w którym 
rozgrywa się akcja, i którego klatka schodowa była ozdo-
biona później freskiem przedstawiającym uroczysty wjazd 
monarchy. Drobne otarcia skóry na zwięzach. Stan bardzo 
dobry. Efektowny egzemplarz.     

900

WINOGRADSKI Wiktor 426 – Herbapol czyli ziel-
nik polski. Berlin 1998 Mordellus Press. 15 cm, s. 75, [4], 
liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: karton, obwolu-
ta. 

Nakład 30 egz. numerowanych (egz. nr 24). Liczne 
frywolne ilustracje do limeryków o zabarwieniu erotycz-
nym. Błąd w oprawieniu dwóch kart (po s. 16 wprawiono 
s. 21-24), oprócz tego stan bardzo dobry.  
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Ofi cyna wydawnicza 
Stanisława Gliwy

AGORRIZ-MELGAR José 427 –. Poussière mienne. 
Southend-on-Sea 1965 Ofi cyna Stanisława Gliwy. 20 cm, 
s.27 [5]. Na s.nlb. 2 [28] – portret autora w linorycie, sy-
gnowany “s.gliwa”. Nakład 250 egz., z czego 222 ręcznie 
numerowanych; egzemplarz nr 191 sygnowany przez au-
tora.

180

BRONIEWSKI Władysław428  – Komuna paryska. 
Fragmenty poematu. Londyn 1975 nakładem i drukiem 
Ofi cyny Stanisława Gliwy. 9 drzeworytów i 1 linoryt Kon-
stantego Marii Sopoćki. 21,5 cm, s. 18, nlb. 2. Nakład 
333 egz. numerowanych; egz. nr. 292.

150

CZEREŚNIEWSKI Wawrzyniec429  – Pielgrzym pod 
Troją. „Motywów greckich” zeszyt piąty. Southend-on 
Sea 1967 Ofi cyna Stanisława Gliwy. Linoryty St. Gliwy. 
21,5 cm, s. 28, [4]. Nakład 250 egz.

180

FRAJLICH Anna430  – Aby wiatr namalować. [Wstęp 
Henryk Grynberg]. Londyn 1976 Ofi cyna Stanisława 
Gliwy. 21,5 cm, s. 54, [2] fot. autorki. Nakład 300 egz. 
numerowanych; egz. „specimen”.

140 429
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[GODLEWSKA] 431 Nagroda im. Anny Godlewskiej 
ufundowana przez syna Juliana 1963-1973. Opraco-
wał Kazimierz F. Vincenz. Autorzy: Wiesław Wohnout, 
Tadeusz Nowakowski, Joh. Arnold Wirth, Jan Fryling. Lon-
don-Solura 1974 Nakładem Fundacji Nagrody im. Anny 
Godlewskiej, drukiem Ofi cyny Stanisława Gliwy. Linoryt 
St. Gliwy. 24 cm, s. 79, 6 fot, kolofon. Nakład 500 egz.

150

[GODLEWSKA] 432 Przyczynek do historii nagrody 
imienia Anny Godlewskiej 1963-1976. Muzeum Polskie 
w Rapperswilu [1976] Nakładem Fundacji Społeczno 
– Kulturalnej im. Anny Godlewskiej. 23,5 cm, s. 27, [1]. 
Broszura wydawn.; okładkę projektował Juliusz L. Englert. 
Broszurę stanowią odbite metodą fotooffsetową strony 
[13 -37] z książki „Historia nagrody…”, wydanej w Londy-
nie w 1974 r. drukiem Ofi cyny Stanisława Gliwy. Na ostat-
niej stronie dodano kronikę nagrody w latach 1974-1976.

90

IWANIUK Wacław433  – Nemezis idzie pustymi dro-
gami. Londyn 1978 Ofi cyna Stanisława Gliwy. 22 cm, 
s. 93, [3], il. (linoryty St. Gliwy). Opr. wtórna, psk; tylna 
okł. broszury oryg. zachowana. Nakład 350 egz. numero-
wanych; egz. nr 149.

200

JANTA [POŁCZYŃSKI] Aleksander434  – Po samo 
dno istnienia. Londyn 1972 Ofi cyna Stanisława Gliwy. 
22 cm, s. 23, [5]. Linoryty na okładce, wyklejkach i w tek-
ście – Stanisław Gliwa. Nakład 300 egz. numerowanych + 
9 egz. autorskich; egz. autorski.

200
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PRZYŁUSKI Bronisław435  – Listy z pustego domu. 
Wiersze. Southend-on-Sea 1964 Wydawnictwo Ofi cyny 
Stanisława Gliwy. 22,5 cm, s. 68, [4], 12 linorytów St. 
Gliwy. Opr. wydawnicza, pł. z napisami złoconymi. Na-
kład 309 egz. numerowanych. Egz. prasowy. 

200

RACZYŃSKI Edward436  – Rogalin i jego mieszkań-
cy. Londyn 1964 Wydawnictwo „The Polish Research 
Centre”. W Ofi cynie Stanisława Gliwy. 23 cm, s. [8], 227, 
[5], tablic ilustr. 20 z 32 fotografi ami z kolekcji autora. 
Drzeworytniczy ekslibris Edwarda Raczyńskiego – z ory-
ginalnego klocka Stefana Mrożewskiego. Opr. wydawni-
cza, pł. tłocz., napisy na grzbiecie i okładce złocone, ob-
woluta z linorytem St. Gliwy. Drobne ubytki obw. na licu 
i grzbiecie.

180

ROSTWOROWSKI Jan437  – Poezje 1958-1960 
z ilustracjami Marka Rostworowskiego. Portret autora 
wg rysunku Mariana Bohusz-Szyszko. Londyn 1963 Wy-
dawnictwo „Wiadomości”. W Ofi cynie Stanisława Gli-
wy. 24 cm, s. 248, [2], il. Opr. wydawnicza, pł. ze złoc. 
Nakład 800 egz. numerowanych; egz. bez nr. Pieczątka 
„Z Księgozbioru Teresy Lechickiej Affeltowicz”.

120

STANKIEWICZ Władysław Józef438  – A Guide To 
Democratic Jargon. Londyn 1976 Ofi cyna Stanisław Gli-
wa. 20 cm, s. 29, [3]. Linoryty St. Gliwy. Nakład 275 egz. 
numerowanych; egz. „out of series specimen”. Sygnatura 
(ołówkiem) St. Gliwy.

160
436
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ŻYCZENIA na Boże Narodzenie 1978 i Nowy 439 
Rok 1979. Druk Ofi cyny z autografem Marii i Stanisława 
Gliwów. Na odwrocie linoryt „Private Press”, 21 x 26 cm, 
sygnowany l.d. ołówkiem „St. Gliwa”.

150

ŻYCZENIA na Nowy Rok 1986.440  Druk Ofi cyny 
z autografem Marii i Stanisława Gliwów. Na odwrocie 
linoryt „Koty”, 19 x 24 cm, sygnowany l.d. ołówkiem 
„StGliwa”. 

200

[GLIWA] The Private Library. 441 Quartely Journal 
of the Private Libraries Association. Spring 1979. Obszer-
ny artykuł R. T. Riska „Stanisław Gliwa, private printer”, 
linoryty artysty, cztery fot., spis 37 wydawnictw Ofi cyny 
do r. 1977 oraz reprodukcje kilku stron wybranych z jego 
książek. Na okładce czasopisma – sygnet drukarski Stani-
sława Gliwy. 

100

GLIWA Stanisław442  – W drukarni, linoryt na pa-
pierze żeberkowym, 24,5 x 31,5 cm, sygnowany l.d. „g”.

150
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BUCZKOWSKI Kazimierz, SKÓRCZEWSKI 443 
Witold – Dawne szkła polskie. (Wnętrze i sprzęt). War-
szawa 1938 Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej 
i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. 29 cm, s. 44, 
[1], tab. ilustr. 2 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, brosz. 
wydawnicza. 

Malarstwo polskie na szkle, głównie z XVI-XVII w. Ty-
tuł i streszczenie również w języku niemieckim. Niewiel-
kie zabrudzenie tylniej okładki, oprócz tego stan bardzo 
dobry. 

100

HAMEL Maurice 444 – Corot et son oeuvre. T. 1-2. 
Paris (Paryż) 1905 Goupil et Cie. Manzi, Joyant et Cie. 
35 cm, s. 39, [5], frontispis z portretem Corota w t. 1, 
tabl. ilustr. 98 (winno być 100), naklejonych na podkład-
ki kart., opr. z epoki: psk (wzmocniony przy grzbiecie), 
wyklejki marmoryzowane, brzegi k. barwione.  

Wydano w nakładzie 1000 egz. na papierze holen-
derskim Van Gelder Zonen. Egzemplarz nienumerowany. 
Dwutomowy album znakomicie wydanych reprodukcji 
obrazów Jean-Baptiste Camille Corota (ur. 26 lipca 1796 
w Paryżu, zm. 22 lutego 1875 w Ville-d’Avray) – fran-
cuskiego malarza, przedstawiciela kierunku realistyczne-
go. Malował głównie pejzaże, ponadto sceny historyczne 
i portrety. Jego rodzice byli dobrze sytuowanymi krawca-
mi na dworze Napoleona I, posiadali również salon mody. 
Ojciec chciał go przygotować do zawodu kupca tekstylne-
go, lecz zrezygnował z planów i umożliwił synowi karierę 
artystyczną. W latach 1825-1828 przyszły artysta prze-
bywał we Włoszech, studiował dzieła starych mistrzów, 
odwiedził Rzym, Neapol i Wenecję. Do Włoch wracał 
jeszcze dwukrotnie w 1834 r. i w 1843 r. Plonem wyjaz-
du było ponad 200 rysunków i 150 obrazów. Po powro-
cie do Francji Corot zamieszkał w Paryżu, jednak stale 
podróżował w poszukiwaniu inspiracji dla obrazów. Pod 
koniec życia malarz cieszył się dużym uznaniem, osiągnął 
też znaczny sukces materialny. Wg współczesnych odzna-
czał się niezwykłą hojnością wspierając ubogich i począt-
kujących artystów. Wśród jego uczniów i malarzy, którzy 
ofi cjalnie uznawali się za kontynuatorów jego dziedzictwa 
artystycznego byli m.in. Camille Pissarro, Eugène Boudin, 
Berthe Morisot. Skądinąd, jest podobno najczęściej fał-
szowanym malarzem w dziejach. Brak tablic: 6, 48. Bibuł-
ki przedzielające obrazy miejscami postrzępione, otarcia 
luster opr. poza tym stan dobry. 

800

HITZIG Fr[iedrich] 445 – Ausgeführte Bauwerke. 
Bd. 1. Heft 1-4. Berlin [1850-1854] Ernst & Korn. Folio 
(51 cm), s. [18], tabl. ryc. 24 (litografi e i chromolitogra-
fi e), opr. z epoki: psk (podniszczony). 

Friedrich Heinrich Hitzig (1811-1881), architekt nie-
miecki, uczeń Karla Schinkla, członek Pruskiej Akademii 
Sztuki. Autor m.in. projektu Banku Rzeszy i Uniwersytetu 
Technicznego w Berlinie oraz szeregu budynków ambasad. 
Według jego projektu wzniesiono w Warszawie w latach 
1868-1871 monumentalny pałac Kronenberga (rozebra-
ny przez władze PRL). Praca wydawana w zeszytach (tom 
1 z 3) stanowi dokumentację architektonicznych projek-
tów Hitziga, które zdobiły Berlin i okolice, miejscowości 
w Meklemburgii, Turyngii, na Śląsku oraz Gdańsk. Każdy 
z tych budynków został zrealizowany, wiele z nich zostało 
zniszczonych podczas II wojny światowej. Przedstawiają 
różnorodne obiekty architektoniczne od prostych budyn-
ków wiejskich poprzez wille, domy miejskie, pałace, zam-
ki i budynki użyteczności publicznej. Każdy projekt od-
wzorowano za pomocą litografi i z widokiem ogólnym oraz 
szczegółowym planem. Dominuje charakterystyczny dla 
prac Hitziga styl romantyzmu włoskiego albo neoklasycz-
ny. Tekst objaśniający w języku niemieckim, angielskim 
i francuskim. Naturalne zbrązowienia na kartach opi-
su i na obrzeżach litografi i, drobne przybrudzenia, brak 
grzbietu opr., karty poluzowane. Ładne litografi e i chro-
molitografi e (Anst v. W. Loeillot, Berlin). 

3 000
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HUSARSKI Wacław446  – Le style romantique. 
87 reproductions en héliogravure. Paris (Paryż) 1931 Édi-
tions du Trianon. 22 cm, s. 153, [9], tabl. III-LXII, z fi g. 
1-87, opr. współczesna: pł., zachowane okł. brosz. wyd.      
120,-

Wydano w nakładzie 2000 numerowanych egz., ofe-
rowany ma numer 1438. Dedykacja i autograf autora da-
towane 5 II [19]35. Monografi a artystyczna stylu roman-
tycznego w sztuce europejskiej, z uwzględnieniem sztuki 
na ziemiach polskich w okresie od końca XVIII do 2 poł. 
XIX wieku. Tom omawia architekturę, malarstwo i rze-
miosło artystyczne. Komplet tablic mimo ich liczbowania 
od III. Marginalia ołówkiem. Stan bardzo dobry.

120

[KATALOG monet] 447 Führer durch die Austellung 
„Geprägte” Geschichte Schlesiens. Münzen als Zeugen 
schlesicher Geschichte und Kultur. 11. Februar bis 19. 
März 1939. (Kunstsammlungen der Stadt Breslau). [Wro-
cław] 1939 Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und 
Altertümer. 20 cm, s. [2], 14, tabl. ilustr. 4, brosz. wydaw-
nicza. 

Katalog wystawy monet zorganizowanej we Wrocła-
wiu w Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności 
otwartej w dniach 11 lutego – 19 marca 1939 r. Stan bar-
dzo dobry. 

150

KATALOG448  ofi cjalny działu polskiego na między-
narodowej wystawie w Nowym Jorku 1939. Warszawa 
1939 Drukarnia Polska. 21 cm, s. 505, [1], liczne tabl. 
ilustr. w ramach paginacji (w tym kolor.), opr. współcze-
sna: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.

Rzadki katalog Pawilonu Polskiego na Wystawie Świa-
towej w Nowym Jorku w roku 1939. Polskojęzyczna wer-
sja jednego z najcenniejszych źródeł dokumentujących 
ekspozycję 11 tysięcy obiektów, które po wybuchu II woj-
ny światowej nie wróciły do Polski i pozostały w USA do 
dziś. Podobny los spotkał większość egzemplarzy katalo-
gu; wersja polska stanowiła jedynie 20% nakładu. Boga-
ty dział sztuki ukazujący wszechstronny obraz osiągnięć 
kulturalnych Polski. Opracował grafi cznie Henryk Mund. 
M.in. ilustracje przedstawiające prace: Stanisława Ostoji
-Chrostowskiego, Tadeusza Kulisiewicza i Janiny Konar-
skiej oraz spis wystawców, artystów i wykonawców. Pie-
czątka: „Biblioteka Ambasady Polskiej w Waszyngtonie”. 
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
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[KATALOG] Sztuka ludowa w Polsce. 449 Przewod-
nik po wystawie zorganizowanej przy współudziale Mu-
zeum Narodowego w Warszawie. Opracował dr Józef Gra-
bowski. Warszawa 1937 [Instytut Propagandy Sztuki]. 
20,5 cm, s. 29, [2], tabl. ilustr. 6, brosz. wydawnicza.      

Ogólnopolska wystawa ludowego malarstwa, drzewo-
rytu i rzeźby fi guralnej uwzględniająca również eksponaty 
z terenów kresowych. Stan dobry. 

90

KATALOG wystawy sztuki ludowej. 450 1930 wrze-
sień-listopad. Warszawa 1930 [Instytut Propagandy Sztu-
ki]. 17 cm, s. 16, tabl. ilustr. 16, brosz. wydawnicza.       

Pierwsza wystawa zorganizowana przez utworzony 
w 1930 r. Instytut Propagandy Sztuki, powstały z inicja-
tywy artystów i historyków sztuki, w celu, jak sama na-
zwa wskazuje, propagowania nowoczesnej sztuki polskiej. 
Przedmowa Władysława Skoczylasa. Stan bardzo dobry. 

90

KATALOG wystawy451  zbiorów historycznych Bibl-
joteki Narodowej w Warszawie. (Katalogi wystaw I). War-
szawa 1933 [Biblioteka Narodowa]. 24,5 cm, s. 147, [8], 
tabl. ilustr. 25, brosz. wydawnicza.   

Dzieje, charakterystyka zbiorów oraz opis eksponatów 
wystawy zorganizowanej w 1933 r. przez Bibliotekę Naro-
dową. Tytuł oraz tekst równolegle w języku polskim i fran-
cuskim. Nieznaczne poluzowanie składek, stan dobry. 

120

KOPERA Feliks, Pagaczewski Julian 452 – Polskie 
muzeum czyli zbiór sześćdziesięciu czterech podobizn na-
szych zabytków. Wraz z ilustrowanym tekstem, obejmu-
jącym szkice z zakresu historyi sztuki… Kraków b.r. [ok. 
1901-1911] Nakładem St. Zarewicza i Spółki. 35,5 cm, 
s. [2], 8, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, tabl. ilustr. 64, ilustr. w tek-
ście, opr. introligatorska: ppł. ze złoc. na licu.

Bardzo rzadka książka o zabytkach Muzeum Narodo-
wego w Krakowie, wydana najprawdopodobniej podczas 
wspólnej pracy współautorów (1901-1910). PSB nie wspo-
mina w ich biogramach o tej pracy. Zamieszczono artyku-
ły: Jan z Kulmbachu (1476?-1522); Wit Stwosz; Szymon 
Czechowicz (1689-1775); O drzeworytach XV i XVI w.; 
Thorwaldsen (1770-1844); O miniaturach; O malarstwie 
bizantyńskim w Polsce. Pięknie wydany egzemplarz: na pa-
pierze kredowym, w oprawie półpłóciennej ze złotem tłoczo-
nym tytułem i herbami Polski i Litwy na licu. Feliks Kopera 
(1871-1952) – historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum 
Narodowego w Krakowie (1901-1950, z przerwą w latach II 
wojny światowej). W okresie okupacji brał udział w ratowa-
niu zbiorów muzealnych; wielokrotnie przesłuchiwany przez 
gestapo, nigdy nie zdradził miejsca ukrycia obrazu Jana Ma-
tejki „Hołd pruski”. Julian Pagaczewski (1874-1940) – hi-
storyk sztuki, w latach 1901-1911 kustosz w Muzeum Na-
rodowym w Krakowie. Brak tablic 26-30 oraz tekstu do nich 
– zamiast tego drugi raz wprawiono artykuł o miniaturach 
i ilustracje do niego (tablice 31-36). Jedna z tablic (w arty-
kule o malarstwie bizantyńskim) z doklejonym podpisem. 
Otarcia i ubytki na krawędziach oprawy, stan dobry.

400

[KRAKÓW] 453 Kościoły krakowskie wydanie auto-
grafi czne przez F[ilipa] Pokutyńskiego Arch. i Prof. Bud. 
w Instytucie Technicznym. Zeszyt 1-3. Kraków 1864-
1866 Nakład F. Pokutyńskiego. Drukarnia „Czasu” W. 
Kirchmayera w Krakowie. 59,5 cm, s. [2], tabl. ryc. 6 
(litografi e); [2], tabl. ryc. 5 (litografi e); [2], tabl. ryc. 5 
(litografi e), współopr., opr. współczesna: psk ze złoc. szyl-
dzikiem ze skóry na licu, zachowane okł. brosz. wyd.

Banach nie notuje trzeciego zeszytu. Estreicher wspo-
mina o trzech zeszytach, lecz nie precyzuje ilości stron, ry-
cin oraz błędnie podaje, że wszystkie zeszyty ukazały się 
w 1864 r. Imponujące wydawnictwo w formacie grand folio 
zawierające szkice z krakowskich kościołów. 16 tablic lito-
grafi i wykonał Filip Pokutyński (1829-1879) – architekt, 
twórca projektów krakowskich kościołów i kaplic, m.in. 
grobowej dla rodziny Kirchmayerów na cmentarzu w Ple-
szowie. Pracę nad tym dziełem rozpoczął pod patronatem 
Instytutu Technicznego w 1859 r. Zeszyty ukazywały się od 
1864 r. i były do nabycia w księgarni D.E. Friedleina. Ze-
szyt 1 – Kościół św. Piotra w Krakowie w sześciu tablicach. 
Litogr. „Czasu” Wincentego Kirchmayera w Krakowie. Ze-
szyt 2 – Kaplica Zygmuntowska w katedrze krakowskiej 
w pięciu tablicach. Litogr. „Czasu” W. Kirchmayera w Kra-
kowie. Zeszyt 3 – Kaplica Zygmuntowska w katedrze kra-
kowskiej w pięciu tablicach (dokończenie). Litogr. „Czasu” 
M. Salba w Krakowie. Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie. 

2 400
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LUDWIG Emil (właśc. Kohn Emil) 454 – Trzej tyta-
ni. Michał Anioł, Rembrandt, Beethoven. Warszawa 1938 
Instytut Wydawniczy „Plan”. 24,5 cm, s. 299, tabl. ilustr. 
4, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.         

Wydanie 1. Zbeletryzowane biografi e Michała Anioła, 
Rembrandta i Beethovena napisane przez niemieckiego pi-
sarza Ludwiga Emila (1881-1948) – autora znanych bio-
grafi i, m.in. Goethego, Napoleona, Wilhelma II, Bismarc-
ka, Roosevelta, Stalina. Przełożyli z upoważnienia autora 
Marceli Tarnowski i Eustachy Zawiejski. Przetarte złocenia 
i niewielkie przebarwienie na grzbiecie, stan dobry. 

150

MYCIELSKI Jerzy, Wasylewski St[anisław]455  – 
Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 24 ry-
cin [!] w heljograwjurze na osobnych tablicach. Lwów-Po-
znań 1927 Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 29 cm, 
s. XIV, [2], 148, 16, tabl. z reprodukcjami światłodruko-
wymi 24, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.

Luksusowa edycja Wydawnictwa Polskiego Wegnera 
wydrukowana w nakładzie 1100 egzemplarzy numero-
wanych na papierze czerpanym z heliograwiurami. Papier 
ręcznie czerpany (ze znakami wodnymi Wydawnictwa 
Polskiego) pochodził z Mirkowa, heliograwiury wykonano 
w Wiedniu, a druk w Drukarni „Poradnika Gospodarcze-
go”. Układ literniczy karty tytułowej projektował Ernest 
Czerper. Drobne przetarcia oprawy, brak dwóch bibułko-
wych przekładek, stan dobry.  

300

OPIEŃSKI Henryk 456 – Chopin. Z 58 ilustracjami. 
Wydanie drugie. (Nauka i Sztuka. Tom X). Lwów-Warsza-
wa 1925 Książnica Atlas. 25 cm, s. [4], 160, [2], liczne 
ilustr. w tekście, opr. wtórna: pł. ze złoc. tytulaturą i mo-
nogramem TS na grzbiecie. 

Przystępnie napisana, bogato ilustrowana biografi a 
Fryderyka Chopina (1810-1849). Na końcu zamieszczo-
no bibliografi ę oraz chronologiczny spis dzieł. Nieznacz-
ne otarcia krawędzi oprawy, stary wpis własnościowy, stan 
dobry. 

120

PLASTYKA 457 [Organ Bloku Zawodowych Artystów 
Plastyków]. Wydawnictwa rok II-i. Nr 1 (8-9). Warsza-
wa styczeń 1936 Eugenjusz Arct. 25 cm, s. 149-188, tabl. 
ryc. 1 (drzeworyt), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: karton.

Warszawskie czasopismo środowiska plastyków uka-
zujące się od czerwca 1935 do 1939. Na uwagę zasługuje 
obszerny artykuł Tadeusza Cieślewskiego syna „Z dzie-
jów Rytu” (s. 149-180) oraz kronika wydarzeń bieżących, 
w której znalazło się m.in. ogłoszenie konkursu na pomnik 
marszałka Piłsudskiego oraz doniesienia o polskich i mię-
dzynarodowych wystawach. Zeszyt zawiera oryginalny 
drzeworyt rylcem na sztorcu grabowym Tadeusza Cieślew-
skiego „Śpiąca” (1935; 24,5 x 16,5 cm). Tytuł okładkowy. 
Grzbiet po konserwacji, wewnątrz stan bardzo dobry. 

120

RUSZCZYC Ferdynand 458 – Liść wawrzynu i płatek 
róży. Przemówienia, wykłady, odczyty, artykuły w języku 
polskim i francuskim. Wydanie pośmiertne pod redak-
cją i z ilustracjami Jana Bułhaka. Rysunki Ferdynanda 
Ruszczyca. Wilno 1937 Nakładem Stanisława Turskiego. 
23 cm, s. 213, [1], XVIII, tabl. ilustr. 8, ilustr. i ozdobniki 
w tekście, opr. wtórna: pł. ze złoc., zachowane okł. brosz. 
wyd.  
Ładna edytorsko książka zawierająca zbiór krótkich 

tekstów malarza, grafi ka i rysownika Ferdynanda Ruszczy-
ca (1870-1936), poświęconych głównie dawnej i współ-
czesnej sztuce wileńskiej. Książka ozdobiona inicjałami 
oraz fi nalikami projektu artysty, jak również podwójnymi 
całostronicowymi reprodukcjami jego rysunków tuszem 
(„Drzwi Katedry Wileńskiej”, „Odlatujące żurawie”). 
Na końcu „Spis prac i dat z życia i działalności” zawiera-
jący kompletną listę książek, czasopism, albumów, kata-
logów i innych druków ilustrowanych lub opracowanych 
grafi cznie przez Ruszczyca. Tytuł, wstęp i trzy przemówie-
nia w języku francuskim. 8 tablic z fotografi ami J. Bułha-
ka. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Niewielkie zabrudze-
nia oprawy i przetarcia złoceń na grzbiecie, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 

400

458
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SIEDLECKI Franciszek459  – Fragmenty. Warszawa 
[1934] Dom Książki Polskiej. 18 cm, s. 252, [4], brosz. 
wydawnicza. 

Analiza twórczości wybranych artystów i eseje o sztuce 
autorstwa Franciszka Siedleckiego (1867-1934) – malarza 
i grafi ka, kierownika artystycznego czasopisma „Sztuka”. 
M.in.: Pierwszy konkurs projektów architektonicznych na 
kościół „Opatrzności” – wotum dziękczynne za uchwale-
nie Konstytucji 3 Maja, Wpływy sztuki wschodu, Znacze-
nie sztuki ludowej, Mieczysław Szczuka, Julian Fałat, Ja-
cek Malczewski, Józef Rapacki, Tadeusz Cieślewski, Karol 
Frycz, Leon Wyczółkowski. Omówiono również wystawy 
obrazów: Stanisława Wyspiańskiego, Ignacego Łopień-
skiego, Władysława Skoczylasa, Wojciecha Kossaka. Eks-
libris Lecha Kokocińskiego. Grzbiet po konserwacji, stan 
dobry.

100

SMOLIK Przecław460  – Jana Bukowskiego prace gra-
fi czne. Zebrał i opracował… Łódź 1930 Nakładem Tow. 
Bibljofi lów. 32 cm, s. 47, [1], tabl. ilustr. 42, liczne ilustr. 
w tekście, opr. współczesna: szeroki psk z tłocz. i barwie-
niem na grzbiecie, zachowane okł. karton. wyd. 

Nakład 650 egz. numerowanych. Egz. nr 508. Pięknie 
wydana książka w układzie grafi cznym Przecława Smo-
lika (1877-1947), literata, publicysty, bibliofi la, jednego 
z założycieli w 1922 r. Towarzystwa Miłośników Książki 
w Krakowie. Najważniejsza praca ukazująca dokonania 
artystyczne Jana Bukowskiego (1875-1943), dbającego 
o grafi czną i typografi czną szatę książki. Obok Stanisława 
Wyspiańskiego, najbardziej przyczynił się do odrodzenia 
estetyki książki polskiej w okresie Młodej Polski. Liczne 
barwne, bogato iluminowane okładki, karty tytułowe, ilu-
stracje, zdobniki, sygnety wydawnicze. Książka oprawiona 
w ładną współczesną oprawę. Pieczątka: „Dom Książki”. 
Przedsiębiorstwo Państwowe…”. Zabrudzenia okładek, 
ślady niewielkiego zalania na marginesach kilku kart, stan 
dobry. 

1 200

SMOLIK Przecław 461 – Jana Piotra Norblina prace 
rytownicze. Opracował i chronologiczno-opisowym wy-
kazem prac opatrzył … Łódź 1934 Nakładem Tow[arzy-
stwa] Bibljofi lów w Łodzi. 25 cm, s. 53, [5], tabl. ilustr. 
14, brosz. wydawnicza.  

Nakład 300 egz. Nieoceniony katalog prac najwybit-
niejszego polskiego rytownika XVIII w., zawierający szcze-
gółowy opis 98 rycin i reprodukcje niektórych z nich. 
Stan bardzo dobry. 

180

460

453
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STARE ryciny. 462 Katalog wystawy urządzonej na 
dochód Tow. Dzieciątka Jezus staraniem Eleonory Ks. 
Lubomirskiej we Lwowie 1918 roku. Lwów 1918 Z dru-
karni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. 
19,5 cm, s. 40, brosz. wydawnicza.

Katalog obejmuje 290 pozycji – portrety królów 
polskich i członków rodzin królewskich z XVI-XVIII w. 
Zabrudzenia okładki, ślad zalania na okładce i na kilku 
pierwszych stronach. 

80

STERLING Mieczysław463  – Malarstwo włoskie. 
Giotto, Masaccio, Uccello, Verrocchio, Botticelli, Ghirlan-
daio, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Giorgione, 
Tycjan, Tintoretto. (Sześć wieków Malarstwa Europejskie-
go. T. 1). Warszawa [po 1933] Wydawnictwo Zakładów 
Wydawniczych M. Arcta S.A. i Instytutu Wydawnicze-
go „Biblioteka Polska”. 24,5 cm, s. [14], 112, tabl. ilustr. 
119 (w tym 7 kolor.), opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie.  

Oprawa projektu A. Wajwóda wykonana w Zakładach 
Introligatorskich B. Zjawińskiego w Warszawie. Grzbiet 
po konserwacji (z nieznacznymi ubytkami), ogólnie stan 
dobry. 

180

[SZTUKA polska] 464 Catalogue offi ciel de la Section 
Polonaise à l’Exposition Internationale Arts et Techni-
ques dans la vie moderne Paris 1937. – Varsovie [1937] 
Galewski & Dau. 21,5 cm, s. 295, s. tabl. [32], [1] k. 
tabl. (kolor.), pl. 2 (w tym jeden kolor.), liczne fot., ilustr. 
i mapki w tekście. Opr. karton. wyd. ze srebrnym tłocz. 
na licu. Projekt katalogu Edmund Bartłomiejczyk (1895-
1950), profesor ASP, jeden z najwybitniejszych polskich 
ilustratorów i wszechstronny grafi k. Obszerny katalog 
działu polskiego na Wystawie Powszechnej w Paryżu pre-
zentujący nasze dokonania na polu malarstwa, grafi ki, ty-
pografi i, sztuki użytkowej, a także techniki i przemysłu. 
Niewielkie odbarwienia, otarcia względnie zagięcia okł., 
wewnątrz stan dobry. 

250

[SZTUKA POLSKA] 465 DĘBICKI Stanisław (1866-
1924) – Anioł grający na harfi e w secesyjnym obramo-
waniu o charakterze roślinnym. Okładka do zeszytu 
wydawnictwa Sztuka polska: malarstwo. Pod kierownic-
twem Feliksa Jasieńskiego i Adama Łady Cybulskiego. 
36 x 27 cm w świetle passe-partout. 

Wydawnictwo zawierało 65 reprodukcji dzieł najwy-
bitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. Wyda-
wane było we Lwowie w latach 1903-1904, przez Księgar-
nię Hermanna Altenberga. Całe wydawnictwo ukazywało 
się w prenumeracie w 15 zeszytach, głównie z okładkami 
wg projektu Józefa Mehoffera., Okładka według projektu 
Stanisława Dębickiego, sygnowana monogramem wią-
zanym SD. Stanisław Mieczysław Dębicki (ur. 1866 r. 
w Lubaczowie, zm. 1924 r. w Krakowie), polski malarz 
i ilustrator książek. Studiował malarstwo w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława 
Łuszczkiewicza, następnie w Akademii monachijskiej, 
w latach 1890-1891 w Akadémie Colarossi w Paryżu.
Początkowo pracował jako nauczyciel rysunku w Szkole 
Przemysłu Ceramicznego w Kołomyi, potem przyjął po-
sadę w prywatnej Szkole Rysunku Marcelego Harasimo-
wicza we Lwowie. Od listopada 1909 r. był zatrudniony 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, początkowo 
jako asystent, od 1910 r. docent, a od 27 października 
1911 r. na stanowisku profesora, obejmując osieroconą po 
śmierci Stanisława Wyspiańskiego katedrę malarstwa reli-
gijnego i dekoracyjnego. W okresie krakowskim Stanisław 
Dębicki był również pedagogiem w Szkole Sztuk Pięk-
nych dla Kobiet, prowadzonej przez Marię Niedzielską. 
Tworzył m.in. w stylu secesji. Malował niewiele, poświę-
cając się głównie pracy pedagogicznej. Uprawiał głównie 
zdobnictwo książki. 

Odbitka na grubym papierze. Stan bardzo dobry.
360

465
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WALICKI Michał 466 – Kolegiata w Tumie pod Łęczy-
cą. Łódź 1938 Wydawnictwo Łódzkiego Obywatelskiego 
Komitetu Ratowania Kolegiaty w Tumie. 25 cm, s. [6], 78, 
tabl. ilustr. 12, [2], tabl. ilustr. 32 (rotograwiury), ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza. 

Obszerna monografi a napisana przez warszawskiego 
historyka sztuki Michała Walickiego (1904-1966), au-
tora prac o polskiej sztuce współczesnej oraz artykułów 
poświęconych malarstwu obcemu i polskiemu. Dołączo-
no artykuł o kolegiacie i zaproszenie na wystawę „Alfabet 
architektury romańskiej”. Ekslibris Lecha Kokocińskiego. 
Stan bardzo dobry. 

120

WAWEL przeszłości skarbnica467 , siedziba Piastów 
i Jagiellonów. Według oryginałów Stanisław Tondosa i Woj-
ciecha Kossaka. Ze wstępem i objaśnieniami Kazimierza 
Bartoszewicza. Wydanie trzecie. Kraków [przed 1939]. 
Nakładem Wydawnictwa Salonu Malarzy, 29,5 cm, [2], 
25, [1], tabl. ilustr. 20 (kolor.), opr. wydawnicza: z grzbie-
tem późniejszym, z ilustr. kolor. na licu.  

Dzieje katedry wawelskiej ilustrowane wg cyklu 
21 obrazów namalowanych w roku 1910 przez Stanisła-
wa Tondosa (1854-1917), we współpracy z Wojciechem 
Kossakiem (1857-1942). Na akwarelach Tondosa przed-
stawiających architekturę Kossak – temperą lub gwaszem 
– domalowywał postacie historyczne – królów, hetmanów, 
wodzów. Szeroko spopularyzowały ten cykl także barwne 
pocztówki, wydrukowane przez fi rmę L. Anczyca (1910), 
nakładem krakowskiego wydawnictwa Salonu Malarzy 
Polskich Henryka Frista. Podpisy pod ilustracjami rów-
nolegle w języku francuskim. Ekslibris: „Roma i Anatol 
Gupieńcowie”. Uzupełniony współcześnie grzbiet, nie-
wielki ubytek górnej krawędzi na tylnej okładce, wewnątrz 
ładny czysty egzemplarz. 

200

WIERCIŃSKA Janina 468 – Katalog prac wystawio-
nych w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie w latach 1860-1914. (Źródła do dziejów sztuki 
polskiej pod redakcją Andrzeja Ryszkiewicza. Tom XIV). 
Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 Zakład Narodowy imie-
nia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 
23,5 cm, s. X, 483, [3], brosz. wydawnicza.  

Podstawowy katalog artystów polskich i obcych wy-
stawiających swoje prace w TZSP w latach 1860-1914. 
Niewielkie zabrudzenia okładki, stan dobry. 

300

WINTHER F[ritz] H. 469 – Körperbildung als Kunst 
und Pfl icht. Mit 106 Abbildungen und zwölf Zeichnun-
gen von Hermann Gehri. München (Monachium) 1919 
Delphin-Verlag. 23 cm, s. 103, [9], tabl. ilustr. 77, opr. 
wydawnicza: tektura, górny brzeg k. barwiony.

Wielokrotnie wznawiana (wyd. 1, 1914), bogato ilu-
strowana praca z kręgu popularnych w Niemczech ruchów 
poszukujących harmonii człowieka z naturą. Artystyczne 
zdjęcia ukazują poprzez taniec i ćwiczenia gimnastyczne 
piękno nagiego, wysportowanego ciała. Oprawę projek-
tował Egon Schiele (1890-1918), austriacki malarz i gra-
fi k, wybitny ekspresionista (sygn. na licu: „Esch”). Grzbiet 
po nieznacznej konserwacji, wewnątrz stan bardzo dobry. 

900

WARNOD A., WORONIECKI E. 470 – Georges Ein-
beck. Paris (Paryż) 1929. Nakład Le Triangle. 28,5 cm, 
s. 24, [2], tabl. 32 (fototypie), [4], brosz. wydawnicza.     

Egz. okazowy dla prasy. Dedykacja Edwarda Woro-
nieckiego (1886-1960), krytyka literackiego. Zawiera 
32 fototypie z dziełami malarza, artysty i fotografi ka, uro-
dzonego w Polsce – Georgesa Einbecka (1871-1951). Stan 
bardzo dobry. 

300
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WYSTAWA drukarska 471 urządzona staraniem To-
warzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w dawnym Pałacy-
ku hr. Czapskich w Krakowie. Od dnia 24 grudnia 1904 r. 
do 10 lutego 1905 r. Kraków 1904 Nakładem Tow. „Pol-
ska Sztuka Stosowana”. 22,5 cm, s. 66, liczne ozdobniki 
w tekście, 22,5 cm, brosz. wydawnicza.  

Piękny druk bibliofi lski, odbity na papierze żeberko-
wym w Drukarni W.L. Anczyca w Krakowie. Okładkę 
i układ drukarski książki wykonał Jan Bukowski (1873-
1938) – wybitny typograf i ilustrator; tekst napisał Jerzy 
Warchałowski. Na pierwszych dwunastu stronach znaj-
duje się kalendarz na rok 1905, w którym każdy miesiąc 
ujęty jest w dekoracyjną bordiurę, wykonaną przez: Jana 
Bukowskiego (styczeń-kwiecień), Józefa Mehoffera (maj-
sierpień), Edwarda Trojanowskiego (wrzesień-grudzień). 
W dalszej części zamieszczono katalog 464 najpiękniej-
szych, artystycznych druków polskich oraz dokonania 
typografi czne polskich drukarni i księgarni. Tekst na każ-
dej stronie ozdobiony dużymi, sygnowanymi ilustracjami 
i winietami autorstwa artystów Młodej Polski, m.in.: Teo-
dora Axentowicza, Jana Bukowskiego, Eugeniusza Dąbro-
wy, Józefa Mehoffera, Stanisława Dębickiego, Antoniego 
Procajłowicza, Tadeusza Rychtera, Jana Stanisławskiego, 
Edwarda Trojanowskiego, Henryka Uziembły, Jerzego 
Warchałowskiego i Wojciecha Weissa. Ekslibris Lecha Ko-
kocińskiego. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

300

471

470
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CZARKA Z DEKORACJĄ PATRIOTYCZNĄ472  
w formie Orła Białego.

 Szkło rubinowe, malatura naszkliwna. Wysokość 
4,2 cm. Przetarcia złocenia, minimalna szczerba wewnątrz 
wylewu. Przełom XIX/XX w. 

800

FILIŻANKA DO KAWY 473 z dekoracją patriotyczną 
w formie Orła Białego na tarczy herbowej.

 Porcelana biała, szkliwiona, złocona, malowana ręcz-
nie – z nieokreślonej wytwórni europejskiej. Wysokość 
8,5 cm, średnica spodka 12,4 cm. Przełom XIX/XX w.

Tego rodzaju przedmioty, dekorowane motywami pa-
triotycznymi były popularne w społeczeństwie polskim 
już od 2. połowy XIX w. [po Powstaniu Styczniowym]. 
Niekiedy stanowiły jedyny sposób zamanifestowania pol-
skości. Doskonały stan zachowania, nieznaczne przetarcia 
złoceń.

900

KRAJKA z Orłem Białym i napisem474  „Boże 
zbaw Polskę” oraz monogramem właściciela „M. B.”, 
ok. 1910 r. 

Szklane, biało-czerwone koraliki tkane na osnowie, 
w formie wojskowego proporca, 13,5 x 3,5 cm.

400

Pamiątki historyczne

472

473

474
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[Orzeł legionowy]475  Srebrny kieliszek patriotycz-
ny. Aplikacja z orłem legionowym. Korpus srebro z zabo-
ru pruskiego, próba 800, po 1888 r.,  wewnątrz złocone. 
Wysokość 4,2 cm; średnica 3,2 cm.

1 000

[Wojsko Polskie – Polska wyprawa na Ki-476 
jów, śladami Bolesława Śmiałego] PUZDERKO ZE 
SREBRA NA ZAPAŁKI. Pamiątka szczęśliwego powrotu 
ofi cera z wyprawy kijowskiej – w czasie ofensywy Wojska 
Polskiego i armii URL na Kijów w kwietniu 1920, pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej. Ofi cerski, pamiątkowy 
pojemnik na zapałki, z draską od spodu. Polska po 1920. 
Aplikacje patriotyczne: na froncie orzeł jagielloński w ko-
ronie, na verso herb ziemi kijowskiej Archanioł Michał 
walczący ze smokiem – herb ziem ruskich. Stan zachowa-
nia bardzo dobry.

Ważną przesłanką wyprawy kijowskiej podjętej przez 
Piłsudskiego było utworzenie niepodległego państwa 
ukraińskiego. Plan operacji kijowskiej na polecenie Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego przygotowali: Julian 
Stachiewicz, Bolesław Wieniawa-Długoszowski i adiutant 
Piłsudskiego – Stanisław Radziwiłł. Operacja przeciw bol-
szewikom rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 r. 3 maja żoł-
nierze wojska polskiego wjechali do Kijowa zdobycznym 
tramwajem. 9 maja odbyła się w centrum Kijowie wspólna 
polsko-ukraińska defi lada.

1 900

[Biżuteria patriotyczna] 477 Broszka. Polska. Koniec 
XIX w. 

Metal srebrzony, emalia, 1,5 x 2,5 cm.
W centrum, na emalii w kolorze czerwonym nałożo-

ny Orzeł z czasów Powstania Listopadowego. Stan bardzo 
dobry.

400

475

476

477
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[Herb Branickich] KABARET SREBRNY DO 478 
PRZYPRAW, prawdopodobnie jeden z elementów zasta-
wy stołowej hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego 
i Aleksandry Engelhardt [naturalnej córki carycy Katarzy-
ny II].

Na podstawie aplikacja w formie kartusza: na górze 
korona hrabiowska, pod nią herby Korczak i Engelhardt. 
Francja, punce srebra stosowane w latach 1819-1832. Kie-
liszki ze srebrnymi podstawkami dorabiane w 2. połowie 
XIX w. Ślady dawnej naprawy na uchwycie. 

3 000

[ks. Józef Poniatowski] 479 ŁYŻECZKA UPAMIĘT-
NIAJĄCA ŚMIERĆ KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO, 
1816-1821. 

Na trzonku: medalion z popiersiem wodza i poniżej 
wyciśnięty napis: „Powierzony mi honor Polaków nie od-
dam, chyba że Bogu…”.

Poznań, złotnik Blau, długość 15,3 cm.
Por. reprodukcję analogicznej łyżeczki w Poradniku pol-

skiego kolekcjonera (wyd. Kluszczyński), s. 227.
1 500

[Powstanie Styczniowe] „PAMIĘCI STRACO-480 
NYCH I POLEGŁYCH 1863/4 Lwów 1909.”. Zawiesz-
ka w formie trójkąta. Na rewersie  sylwetka Powstańca 
ze sztandarem oraz sygnatura „E. M. Usner”. Metal, 
3 x 2,4 cm.

300

478

479
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[Biżuteria patriotyczna] BROSZKA. 481 Z symbola-
mi Wiary, Nadziei i Miłości, koniec XIX w.

Metal złocony, dwie perełki umieszczone na sercu 
i kotwicy. Wysokość 2,5 cm. Niewielkie przetarcia na po-
wierzchni.

700

[Biżuteria patriotyczna] BROSZKA 482 z symbola-
mi Wiary, Nadziei i Miłości. 

Metal złocony, z syntetycznym rubinem na sercu i pe-
rełką na kotwicy. Rzadka odmiana biżuterii popowstanio-
wej  utrzymana w konwencji  secesji wiedeńskiej.

900

[Straż pożarna, II Rzeczypospolita] BRELO-483 
CZEK z miniaturkami: hełmem, skrzyżowanymi topor-
kami i lirą ozdobioną turkusikiem połączonymi kółkiem. 
Zawieszka z plecionego druciku w formie strażackiej liny. 
Srebro, długość 5,5 cm. Rzadkość antykwaryczna.

1 000

481

482

483
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[KOŚCIUSZKO Tadeusz]484  PLAKIETA PATRIO-
TYCZNA, 1894 (?)

W ozdobnej ramce z napisem u dołu „Kościuszko” 
popiersie wodza wykonane według jednego z najbardziej 
znanych wizerunków Naczelnika – na podstawie obrazu 
pędzla Józefa Grassiego. Sygnowana p.d. [trudno czytel-
nie].

Mosiądz srebrzony, 9 x 4,5 cm. Najprawdopodobniej 
powstała z okazji 100 rocznicy insurekcji kościuszkow-
skiej.

600

[KOŚCIUSZKO Tadeusz] ODZNAKA – BROSZ-485 
KA  „W setną rocznicę zgonu”, 1917.

Na awersie popiersie Naczelnika na tle kopca Ko-
ściuszki. 

300

[Konstytucja 3 Maja] MEDAL PAMIĄTKOWY486   
w setną rocznicę Konstytucji 3 Maja, 1891. 

Na awersie: trójpolowa tarcza pod koroną z Orłem, 
Pogonią i Michałem Archaniołem oraz napisem: „Naród 
z Królem Król z Narodem 1791.” Na rewersie: „Na pa-
miątkę setnej rocznicy Konstytucji 3 Maja. Wdzięczna 
potomność 3 Maja 1891.”

Biały metal, średnica 3,5 cm, częściowo zachowane 
pierwotne złocenia, drobne uszkodzenia powierzchni.  

200

484

485

486
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[Mickiewicz] 487 MEDALION w formie secesyjnego 
wisiorka z portretem Adama Mickiewicza. Biały metal, 
3 x 2,5 cm. Polska, początek XX w. 

200

[Odznaczenia wojskowe II Rzeczypospolitej] 488 
„MEDAL PAMIĄTKOWY ZA WOJNĘ 1918-1921”.

Mosiądz, średnica 3,5 cm.
Na awersie orzeł w koronie ( godło państwowe wg 

wzoru z 1927 r.), na którego piersi zawieszony na szyi 
Krzyż Orderu Virtuti Militari. Po obu stronach godła 
daty: „1918” i „1921”. Na rewersie wieniec z liści dębo-
wych, wewnątrz rozpisany w kolumnie napis: „Polska swe-
mu Obrońcy”.

Medal został wprowadzony rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 października 1928 roku dla osób cy-
wilnych i wojskowych, dla wyróżnienia uczestników walk  
o niepodległość od 1 listopada 1918 do 18 marca 1921 
roku. Przyznawany był również cudzoziemcom współ-
działającym z wojskiem. Współcześnie, w miejsce tego 
medalu wprowadzono „Krzyż za udział w Wojnie 1918-
1921” [od 10 sierpnia 1990 r.].

800

[Odznaczenia, II Rzeczypospolita] 489 Brązowa 
Odznaka „Za ofi arną pracę.., 1931”.

Awers: stylizowana postać kobieca na tle kłosów zboża 
z napisem „Za ofi arną pracę /9. XII. 1931”; rewers: „II Po-
wszechny spis ludności”. Brąz patynowany, średnica 3 cm. 
Nakrętka oryginalna, sygnowana „ST. REISING /Warsza-
wa”. Całość kompozycji utrzymana w stylu art déco. 

200

487

488

489
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[Mickiewicz Adam] 490 Wacław SZYMANOW-
SKI – MEDAL z portretem Adama Mickiewicza pro-
fi lem, napis po lewej:”ADAM MICKIEWICZ”, po 
prawej „WACŁAW”. Rewers: stylizowana postać poety 
z płaczącymi muzami i napis: „TERAZ DUSZĄ IAM 
W MOJĘ OICZYZNĘ WCIELONY”. Brąz srebrzony, 
średnica 6 cm, sygnowany „Wacław” [Szymanowski]. 
Przetarcia srebra na awersie.

700

[Powstanie Styczniowe] PLAKIETA491  „Cieniom 
członków Rządu Narodowego w hołdzie”, 1864-1916. 
Srebro, 2,3 x 3,7 cm.

Na awersie symboliczny grób  z Orłem, koroną cier-
niową, sylwetką Zamku Królewskiego z Kolumną Zyg-
munta oraz u dołu inicjały „WW”. Na rewersie punca 
i sygnatura „Wiśniewski”.

600

490

491
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[I i II Rzeczpospolita [1382-1932]492  RYNGRAF 
z okazji 550-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, 1932.

Biały metal, 3,3 x 3,5 cm.
Na awersie na tle klasztoru Paulinów wizerunek „Czar-

nej Madonny” z Dzieciątkiem, poniżej Orzeł w Koronie, 
po lewej wizerunek Władysława Opolczyka w zbroi, herb 
miasta Bełz i herb kardynalski archidiecezji lwowskiej. 
Dookoła napis: „Potężnej Opiekunce Zamku Bełzkie-
go Królowej Kor.[ony] Pol.[skiej] Bełz i Archidiec.[ezja] 
Lwowska”. 

W 1932 roku  władze państwowe niezwykle uroczy-
ście obchodziły rocznicę odnalezienia i ponownego spro-
wadzenia w 1382 roku, przez Władysława Opolczyka,  
obrazu ukrywanego na zamku w Bełzie w czasie walk 
Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego.

600

[Harcerstwo, II Rzeczpospolita] KRZYŻ HAR-493 
CERSKI ORGANIZACJI HARCEREK, model  z 1937 
roku. Na odwrocie wycisk: „D 1725”, powyżej litery 
„M P”. Metal, 2,5 x 2,5 cm.

200

PLAKIETA OKOLICZNOŚCIOWA 494 „XIII Ogól-
nopolskie Zawody Modeli Latających, Katowice 27-30 VI. 
1948”. Plakieta metalowa w kształcie tarczy, 7 x 5,3 cm.

200

494

493

492
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[ART déco] NÓŻ KOLEKCJONERSKI 495 do papie-
ru z wbudowaną na rękojeści lupką. Sygnowany na ręko-
jeści „PFWH Toruń”, na ostrzu „1936”. Mosiądz, długość 
27 cm. 

360

ŚWIECZNIK PRZENOŚNY TRÓJRAMIENNY, 496 
Polska XIX w. Z ruchomym uchwytem. Odlew mosiężny, 
długość 22 cm, szerokość 17 cm.

300

[Piłsudski] PIÓRO WIECZNE 497 marki Par-
ker w oryginalnym etui. Model Duofold Junior D-lux 
CZARNY. Oprawka z czarnej lanej żywicy akrylowej z wy-
razistymi wykończeniami platerowanymi 23 karatowym 
złotem. Na skuwce sygnatury: „PAT. SER. 5-16 /PARKER” 
oraz wygrawerowany napis: „Marszałek 28. IX. 1928”. 
Złota stalówka sygnowana: „WARRANTED /WING-
FLOW /U.S.A /4”. Pióro było prezentem od Marszałka 
Józefa Piłsudskiego dla wyższych ofi cerów Wojska Pol-
skiego.

Już od pierwszego modelu z 1922 roku pióro Duofold 
Junior było symbolem elegancji. Stworzony w erze jazzu 
i art déco, Duofold obrazuje przepych i symbolikę tego 
okresu. Pióro o wyjątkowym charakterze, emanujące luk-
susem i najwyższej jakości kunsztem. Rzadkość kolekcjo-
nerska.

1 500

495

496

497
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KAMIEŃ WĘGIELNY POD KOŚCIÓŁ OPATRZNOŚCI BOŻEJ. 498 Olej na płótnie, 29 x 19,5 cm, niesygno-
wany; na odwrocie, na płótnie, stary napis atramentem: „Pamiątka założenia Kamienia węgielnego pod Kościół Opatrz-
ności zbudować się mający po ogłoszeniu Konstytucyi 3 Maja 1791 roku w ogrodzie Botanicznym znajdująca się”. 
Na krośnie pieczątka „Karol Sommer/ w Warszawie/Miodowa 4”. 

Historia budowy Świątyni Najwyższej Opatrzności liczy ponad 200 lat i wiąże się z Konstytucją 3 Maja, kiedy to 
uchwałą posłów Sejmu Czteroletniego podjęta została decyzja o wybudowaniu Świątyni, jako wotum wdzięczności za 
Ustawę Rządową.

O podjętym zobowiązaniu przypomniał na posiedzeniu Izby w dniu 15 marca 1792 r. marszałek Stanisław Mała-
chowski. Ruszyły prace przygotowawcze i przez półtora miesiąca, między 19 marca a 3 maja, osiem tysięcy robotników 
i żołnierzy wyrównywało teren i przygotowywało wykopy pod fundamenty przyszłej świątyni. Kamień węgielny wmu-
rowano na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego UW dnia 3 Maja 1792 podczas wielkich uroczystości obchodów 
pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji. Przebieg uroczystości ustalił sam król. Rozpoczęto ją mszą i sesją sejmową 
w kościele św. Krzyża z udziałem króla, senatorów i ówczesnego korpusu dyplomatycznego. Po odśpiewaniu Te Deum 
uroczysta procesja podążyła do Łazienek ulicą Ujazdowską. Było to barwne i podniosłe widowisko. Brały w nim udział 
wszystkie stany, cechy z chorągwiami, wojsko, kadeci, orkiestry i niezmierne tłumy. 

Wypadki polityczne uniemożliwiły kontynuację budowy. Przerwano ją ostatecznie w dniu 16 czerwca 1792 r. Posta-
wionym już zrębom kościoła na życzenie Stanisława Augusta nadano formę kaplicy. Filar w czasowej symbolicznej postaci 
kaplicy z czterema przybudówkami został uwieczniony na późniejszych rysunkach Jana Griesmayera oraz Zygmunta 
Vogla. Zrąb zaledwie rozpoczętej budowli przyjęto nazywać Świątynią (Świątynką) Opatrzności. W jej otoczeniu przez 
następne dwa wieki odbywały się uroczystości, a w jej ściany wmurowywano różnego rodzaju tablice pamiątkowe.

2 000
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[EUROPA] 499 Tabula Europae IIII. [Wenecja 1561 
Vincenzo Valgrisi]. Miedzioryt. Arkusz 22 x 30,5 cm (odcisk 
płyty 18,5 x 26 cm). Mapa obejmuje część północną Nie-
miec i kraje nadbałtyckie (Danię, część Szwecji i ziemie pol-
skie). Nad ramką tytuł i numer mapy. Zaznaczono niektóre 
rzeki, lasy i góry. Jedna z najstarszych map ukazujących 
Polskę. Na obszarze Polski (Sarmatia Europea pars) wyróż-
niono Wisłę (Vistula) i Kalisz (Calisia) oraz występują tu 
wizerunki imaginacyjne zwierząt (żubr, tur i łoś oraz „ptak, 
którego pióra świecą nocą”). Pochodzi z dzieła Ptoleme-
usza (Claudius Ptolemaeus), La Geographia, t. 3, w edycji 
Girolamo Ruscelliego ze sztychami autorstwa Giulia i Livia 
Sanutich. Ślad atlasowego złożenia, podklejony, na odwrocie 
krótki opis. Ładny sztych o głębokim ryciu. Rzadkie.

1 400
[EUROPA – SARMACJA]500  Europae Tabula VIII. 

[Wenecja 1561 Vincenzo Valgrisi]. Miedzioryt. Arkusz 
23 x 31,5 cm (odcisk płyty 19,2 x 26 cm). Antyczna mapa 
Ptolemeusza przedstawiająca sarmacką Europę, w tym zie-
mie dzisiejszej Polski, Litwy, Ukrainy i Rosji, od Morza Bał-
tyckiego po Morze Azowskie i Czarne. Na odwrocie krótki 
opis w jęz. łacińskim. Pochodzi z dzieła Ptolemeusza (Clau-
dius Ptolemaeus), La Geographia, t. 3, w wyd. Girolamo 
Ruscelliego ze sztychami autorstwa Giulia i Livia Sanutich. 
Ślad centralnego złożenia, podklejony, zbrązowienia w czę-
ści środkowej, stan ogólny dobry. Rzadkie.

900

499

501

Kartografi a
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[EUROPA – ROSJA] 501 Moscoviae seu Russiae Ma-
gnae Generalis Tabula qua Lapponia Norvegia Suecia, 
Dania, Polonia, Hungaria, Maximaeq partes Germaniae, 
Tartariae, Turcici Imperii aliaeque Regiones adjacentres 
simul ostenduntur de novo correcta et edita per Matth.
(ias) Seutter Chalc. Augusta Vind. [Augsburg ok. 1725]. 
Miedzioryt częściowo kolorowany liniowo. Arkusz 
48,5 x 58 cm (odcisk płyty: 43,5 x 55 cm). Mapa Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej z krajami skandynawskimi, 
Polską, Węgrami, Bałkanami pod panowaniem tureckim 
oraz Rosją do Uralu i Morza Kaspijskiego. Z prawej stro-
ny dekoracyjny kartusz tytułowy z wizierunkami dzikich 
zwierząt, podziałka liniowa w części górnej mapy pod 
ramką. Centralny ślad złożenia, drobne przybrudzenia na 
krawędziach marginesów, stan dobry. 

2 000

[KŁODZKO – ZIĘBICE] 502 La Comte de Glatz avec 
le Principauté de Mvnsterberg, dressèe sur des dessins Au-
tographes/par Tob[ias] Mayer aux depans des Héritiers de 
Homann à Nüremberg [Norymberga] 1747. Miedzioryt 
kolorowany liniowo i powierzchniowo. Arkusz 53 x 63 cm 
(odcisk płyty 50 x 57,5 cm). Szczegółowa mapa hrabstwa 
kłodzkiego i księstwa ziębickiego na Dolnym Śląsku. Ty-
tuł nad górną ramką, w lewym górnym rogu ozdobny ale-
goryczny kartusz z tytułem w języku łacińskim, w lewym 
dolnym rogu legenda wraz z podziałką liniową. Ślad cen-
tralnego złożenia, podklejony, drobne przybrudzenia na 
krawędziach marginesu, stan ogólny dobry.

1 200

502
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[LITWA]503  Magni Ducatus Lituaniae in suos Palatinatus et Districtus Divisus delineatus ... Joanne Nieprec-
ki... Societas Jesu simulque exactiore locorum positione quantum fi eri potuit correctus a Tobia Majero. Norimbergae 
[Norymberga] 1749 Homannianorum Heredum. Miedzioryt kolorowany liniowo i częściowo płaszczyznowo. Arkusz 
54,5 x 62 cm (odcisk płyty 50,5 x 58,5 cm). Mapa autorstwa wybitnego astronoma Tobiasa Mayera (1723-1762) po-
dług warszawskiego jezuity i matematyka Jana Nieprzeckiego (1719-1754) wydana u Spadkobierców Homanna. Treść 
w języku łacińskim i polskim. W lewym dolnym rogu kartusz z tytułem mapy i herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego; 
pod nim skala, w prawym górnym rogu objaśnienie podziału administracyjnego i kościelnego (z rozróżnieniem kościoła 
rzymsko-katolickiego i grecko-katolickiego) Litwy. Nad górną ramką tytuł mapy w jęz. franc.: CARTE DU GRAND DU-
CHE DE LITUANIAE...”. Mapa prezentuje podział na poszczególne województwa: brześciańskie (brzeskie), infl anckie, 
mińskie (z powiatami mozyrskim i rzeczyckim), mścisławskie, nowogródzkie (z powiatami słonimskim i wołkowyskim 
oraz księstwem słuckim), połockie, trockie (z powiatami grodzieńskim, kowieńskim i upickim), wileńskie (z powiatami 
brasławskim, lidzkim, oszmiańskim i wiłkomirskim) i witebskie (z powiatem orszańskim) oraz księstwa kurlandzkie 
i żmudzkie. Poszczególne województwa i księstwa kolorowane z zaznaczeniem granic. Wyróżniono lasy, rzeki, wody 
z poleskimi bagnami. Każdemu miastu przypisano określony symbol grafi czny w zależności od wielkości. Zaakcento-
wano miejsce jednego z największych zwycięstw polskiego oręża pod Kircholmem (1605). Ślad po złożeniu atlasowym, 
drobne zagniecenia, przybrudzenia na krawędziach, poza tym stan bardzo dobry.

2 000
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[LITWA] 504 Magnus Ducatus Lithuaniae in suos Palatinatus et Castellanias divisa… Ryt. Georg Frederich Lotter. 
Aug. Vind. [Augsburg 1770] Tob. Conr. Lotter. Miedzioryt kolorowany liniowo. Arkusz 53,5 x 61 cm. Bardzo szcze-
gółowa mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego obejmująca województwa, miasta i miasteczka, rzeki, lasy, jeziora etc. 
W lewym górnym rogu ozdobny kartusz z wyobrażeniami dzikich zwierząt i wojownika, podziałka liniowa przy ramce 
w części centralnej, sygnatura sztycharza w prawym dolnym rogu pod ramką. Po konserwacji.

1 600
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[POLSKA – LITWA]505  Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Nova et exacta tabula ad mentem Staro-
volcii descripta… [Norymberga] 1739 Johann Baptist Homann. Miedzioryt kolorowany liniowo i częściowo płasz-
czyznowo. Arkusz 50,5 x 60,5 cm (odcisk płyty 48,5 x 57 cm). Dekoracyjna mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w rozległych granicach. Efektowny i alegoryczny kartusz z herbem Rzeczypospolitej, puttami i żołnierzem. Ślad cen-
tralnego złożenia, drobne przybrudzenia na obrzeżach, stan ogólny więcej niż dobry.

1 800
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[POLSKA]506  Regnum Poloniae divisum in Magnum Ducatum Lithuaniae, magnam parvam que Poloniam Prus-
siam, albam et rubram Russiam, Volhyniam, Podoliam, Ukraniam: Accedit omnium distributio in suos Palatinatus, cum 
circumiacentibus regnis… Amst. [Amsterdam] Gerard et Leonard Valk [ok. 1700]. Miedzioryt kolorowany liniowo 
i płaszczyznowo. Arkusz 50 x 60 cm. Tytuł nad górną ramką. Zaznaczono obrazkowo główne, większe i mniejsze miasta 
oraz archidiecezje, diecezje i akademie. Pochodzi z dzieła „Nova Totius Geographica Telluris Projectio”. Drobne prze-
barwienia na obszarze Rosji. Centralny ślad złożenia, podklejony, na odwrocie ślady po naklejkach na narożnikach oraz 
zbrązowienia, stan ogólny dobry.

2 000
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[POLSKA]507  Les Etats de la Couronne de Pologne sous le quels sont compris La Grande et La Petite Pologne, 
Le Grand Duché de Lithuanie, Les Prusses et La Curlande, Divisez en Provinces et Palatinats. Tirez de Plusieurs Auteurs 
par N. de Fer... Paris 1716 Chez l’Auteur. Skala ok. 1 : 4 200 000. Miedzioryt kolorowany 49,8 x 67 cm (odcisk płyty 
47 x 58,5 cm). Efektowna mapa, wzorowana na opracowaniach G. Delisle’a, francuskiego kartografa Nicholasa de Fer 
(1646-1720). W prawym górnym rogu kartusz tytułowy z podziałkami, adresem wydawcy, spisem 14 miejscowości 
z ich położeniem geografi cznym oraz herbami Polski, Litwy, Prus, Kurlandii i Rusi; w prawym dolnym rogu sygnatura 
sztycharza: ryt. P. Starckman. Ciekawostką jest opisanie na mapie porohów na Dniestrze i projektowanego kanału 
Wisła – Dniepr (przez Bug i Prypeć). Centralny ślad złożenia, podklejony. Naddarcia na krawędziach marginesu (pod-
klejone). Stan ogólny dobry.

2 000
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[POLSKA] 508 Poland and other the Countries belonging to the Crowne According to the Newest Observation. 
London 1719 John Senex. Miedzioryt kolorowany liniowo. Arkusz  52 x 61 cm (odcisk płyty 49 x 56 cm). Szcze-
gółowa mapa Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Infl antami autorstwa angielskiego kartografa. Zaznaczono granice 
województw, miasta, miasteczka, osady, stolice diecezji etc. W prawym górnym rogu kartusz ozdobny z myśliwym 
i niedźwiedziem oraz dedykacją i podziałką liniową. Centralny ślad złożenia, podklejony, niewielkie przybrudzenia na 
krawędziach marginesów oraz zbrązowienia, stan ogólny dobry.

2 000
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[POLSKA]509  La Pologne. Dressée sur ce qu’en ont 
donné Starovolsk, Beauplan, Hartnoch [ !], et autres Au-
teurs. Rectifi ce par les Observations d’Hevelius etc. G. De-
lisle. Paris [ok. 1735-1742]. Skala: ok. 1 : 2 600 000. 
Miedzioryt częściowo kolorowany liniowo. Arkusz 
55 x 74,5 cm (odcisk płyty 49 x 63 cm). Mapa Rzeczy-
pospolitej (Polski, Litwy i Ukrainy) oprac. i wydana przez 
Guillaume’a del’Isle’a (Delisle’a) (1675-1726), kartografa 
i pierwszego geografa króla Francji. Rokokowy kartusz ty-
tułowy w lewym dolnym narożniku, w centrum nad dolną 
ramką 4 podziałki liniowe we wspólnym kartuszu. Pierw-
sza edycja tej mapy była w 1702-1703 r. Mapa pocho-
dzi zapewne z „Atlas Nouveau”, Paris 1742. Na odwrocie 
odręczny napis atramentem „La Pologne”. Ślad złożenia 
atlasowego, podklejony. Stan ogólny dobry.

2 000

[POLSKA]510  Reise Charte durch das Königreich 
Polen mit allen darzu gehörigen Laendern verfertiget von 
J[ohann] G[eorg] Schreibern. Leipzig [ok. 1749]. Mie-
dzioryt 18,5 x 26,5 cm. Mapa drogowa Polski lipskiej ofi -
cyny Schreiberów z charakterystycznym brakiem Półwy-
spu Helskiego. W lewym górnym rogu kartusz tytułowy 
z herbem, poniżej podziałka; na prawym marginesie poza 
ramką legenda objaśniająca podział administracyjny. Po-
chodzi z „Atlas Selectus von allen Königreichen und Län-
dern der Welt zum bequemen Gebrauch in Schulen, auf 
Reisen und bei dem Lesen der Zeitungen”. Sztych w kilku 
miejscach nieudolnie kolorowany liniowo kredką, drobne 
naddarcie legendy, poza tym stan dobry. 
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[POLSKA]511  A new map of the Kingdom of 
Poland with its Dismembered Provinces and the King-
dom of Prussia. London 1794 Laurie & Whittle. Mie-
dzioryt kolorowany liniowo i częściowo płaszczyznowo. 
Arkusz 53,8 x 71 cm (odcisk płyty 48 x 66,5 cm). Mapa 
Rzeczypospolitej z zaznaczonymi podziałami rozbioro-
wymi. W owalnej ramce, pod tytułem, dane statystyczne 
dotyczące ludności na terenach zaanektowanych przez 
zaborców w wyniku pierwszego rozbioru. W lewym dol-
nym rogu podziałka liniowa. Ślad złożenia centralnego 
(podklejony), nieznaczne zagięcia oraz zbrązowienia na 
obrzeżach, poza tym stan bardzo dobry.

1 800
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[POLSKA]512  Charte von Polen. Nach den bewähr-
testen Hülfsmitteln und dem Theilungs-Tractat vom Jahr 
1795. Entworfen von F[ranz] L[udwig] Güssefeld. We-
imar 1796. Verlag des Industrie Comtoirs. Miedzioryt 
kolorowany liniowo i płaszczyznowo, 50 x 55 cm. Mapa 
rozbiorów Polski (1772, 1793 i 1795). Tytuł w owalu 
w lewym dolnym rogu, obok podziałka liniowa. W dol-
nej części pod ramką legenda podziałów terytorialnych 
podczas trzech rozbiorów. Centralny ślad złożenia, stan 
ogólny więcej niż dobry.

1 200

[POLSKA]513  Poland as divided. Ryt. J. & G. Men-
zies. Edynburg [1817]. Miedzioryt ręcznie kolorowany 
liniowo i płaszczyznowo. Arkusz 54,8 x 72,5 cm  (odcisk 
płyty 45 x 49,5 cm). Skala 1 : 2 500 000. Mapa rozbiorów 
Polski. W lewym górnym rogu tytuł i oznaczenia kolo-
rów, z prawej strony, pod ramką, sygnatura rytowników, 
u  góry z prawej numer mapy „32”, w dolnym rogu trzy 
podziałki liniowe. Pochodzi z „Thomson’s New General 
Atlas”. Ślad atlasowego złożenia, podklejony, drobne za-
gniecenia i zbrązowienia (na odwrocie), stan dobry, ładna 
kolorystyka.

700

[POLSKA] 514 – Królestwo Polskie. (Ryt. Pierre Char-
les). Brussels [Bruksela] 1833 Etablissement géographi-
que de Brussels. Litografi e kolorowane liniowo. 4 arku-
sze 59 x 84,5 cm (mapy kolorowe 48,5 x 64 cm ). Skala 
1 : 600 000. Mapa wieloarkuszowa Królestwa Polskiego 
obejmująca województwa augustowskie (brak północnego 
skrawka na arkuszu), kaliskie, krakowskie, mazowieckie, 
płockie i podlaskie. Nad arkuszem nr 34 napis nad ram-
ką: „Partie de la Prusse” (obejmuje m.in. regencje gdań-
ską, królewiecką i malborską). Arkusze 35 i 36 zawierają 
również gubernię grodzieńską. Pochodzą z wielomapowe-
go „Atlas de l’Europe Fondé par P.H. Vandermaelan en 
1830”, nr 34, 35, 44, 45. Gdzieniegdzie drobne zbrązo-
wienia papieru na obrzeżach, poza tym czyste mapy.

600
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[POLSKA] 515 – Carte du–ci–devant Royaume de Pologne dans son état actuel. Dressée d’apres les Cartes, de 
Gilly, Liesganig, Mayer, Schroetter et Textor, et d’après l’atlas de L’Empire Russse, du Géneral Suchtelen. Par A. P. 
H. Nordmann, Ingénieur Géographe. Vienne chez Artaria et Compagnie: 1830 augmentée des Chemins de fer en 1862. 
Miedzioryt kolorowany akwarelą, podzielony na sekcje, 166 x 142 cm. W oprawie.

Monumentalna mapa Polski w jej granicach sprzed 1. rozbioru. Obejmuje również ziemie sąsiednie t.j. Śląsk, Po-
morze i Prusy. Wydana w Wiedniu w 1830 roku , tuż przed wybuchem powstania listopadowego. Egzemplarz odbity 
w 1862 roku na kilka miesięcy przed powstaniem styczniowym. Uzupełniono wówczas nowe linie kolejowe. Zwraca 
uwagę niezwykła dokładność kartografi czna i umieszczenie kilkunastu tysięcy miast, miasteczek i wiosek. Właśnie ze 
względu na tę jej cechę oraz poręczność (9 osobnych sekcji),  mapą chętnie posługiwali się powstańcy z terenów Króle-
stwa Polskiego. 

Centralny Katalog Zbiorów Kartografi cznych w Polsce, Warszawa 1983, zeszyt 5, poz. 137 wymienia jedynie 7 zna-
nych egzemplarzy w zbiorach publicznych. Jedna z największych map Polski. Duża rzadkość antykwaryczna. 
Stan dobry. Mapa po konserwacji. 

 
8 000
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[POMORZE – INFLANTY – KSIĘSTWO OŚWIĘCIMSKO-ZATORSKIE]516  Pomeraniae Wandalicae Regionis 
Typ. Ducatus Oswieczensis Et Zatoriensis Descriptio Livoniae Nova Descriptio. Antwerpia [1612]. Miedzioryt koloro-
wany liniowo i płaszczyznowo. Arkusz 41,4 x 54,5 cm (odcisk płyty 39 x 51cm). Mapy na jednym arkuszu z kartuszem 
lub reliefami zawierającymi tytuły. Mapa Pomorza (16 x 49 cm) wzorowana na drzeworytniczej wersji pierwszej mapy 
Pomorza z Cosmografi i S. Münstera, obejmuje obszar od Rugii do Zatoki Gdańskiej; mapa Infl ant (21,8 x 24,6 cm) 
na podstawie zaginionej mapy Joannesa Portantusa, kartografa z Antwerpii; mapa księstwa oświęcimsko-zatorskiego 
(21,8 x 24,6 cm) Stanisława Porębskiego z 1563 r. Nazwy w języku łacińskim, na odwrocie opisy w jęz. niemieckim. 
Pochodzą z atlasu Abrahama Orteliusa (1527-1598) „Theatrum orbis terrarum”. Niewielkie przebarwienia i przybru-
dzenia, stan dobry.

1 900
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[ŚLĄSK] 517 Ducatus Silesiae Tabula Geographica Prima Inferiorem Eius Partem, seu Novem Principatus, quorum 
insignia hic adjecta sunt, secundum statum redentissimum complectens : Ad mentem Hasani avtographi majoris legiti-
me delineata et edita curis. [Norymberga] 1745 Homann Heredum. Miedzioryt kolorowany liniowo i płaszczyznowo 
42 x 57,4 cm (arkusz 54 x 62 cm). Mapa Dolnego Śląska stanowiąca kompilację szczegółowych map księstw Johanna 
Wolfganga Wielanda i Matthäusa Schubartha, autorstwa Johanna Mathiasa Hassa (1684-1742). Treść w języku łaciń-
skim i niemieckim. W prawym górnym rogu mapy tytuł łaciński obramowany u dołu i z lewej strony herbami 9 księstw, 
ułożonych łukowo: Schweidnitz, Iaver, Glogav, Breslav, Lignitz, Brieg, Wolav, Oels, Sagan [Świdnica, Jawor, Głogów, 
Wrocław, Legnica, Brzeg, Wołów, Oława i Żagań]. Obok tytułu po lewej, pod górną ramką fragment udrapowanej 
materii trzymanej przez putta z „Explicatio Signorum” [legenda]. Nad górną ramką tytuł mapy w jęz. franc.: La Basse 
Silesie, qui comprend les Principauté de Schweidnitz …”. Mapa prezentuje administracyjny podział Dolnego Śląska na 
11 księstw (wrocławskie, brzeskie, głogowskie, jaworskie, legnickie, ziębickie, nyskie, oławskie, żagańskie, świdnickie 
i wołowskie) oraz miasto Wrocław i cztery wolne państwa stanowe: Syców, Milicz, Żmigród i Siedlisko z przynależnymi 
doń ważniejszymi miastami i informacjami o rzekach przezeń płynących. Poszczególne księstwa kolorowane z zazna-
czeniem granic. Wyróżniono lasy i główne drogi; rzeźbę terenu odwzorowano za pomocą kopczyków. Ślad po złożeniu 
atlasowym, drobne przybrudzenia poza mapą, poza tym stan bardzo dobry. Mapa wchodziła w skład „Atlas Silesiae...” 
wydanego w Norymberdze w 1750 r. przez spadkobierców Homanna – jednego z największych osiągnięć kartografi cz-
nych epoki.
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[ŚLĄSK]518  Silesia Inferior. Sereniss. ac celsiss. 
Principibus ac Dominis Dn. Georgio, Dn. Ludovico, Dn. 
Christiano, Fratribus. Ducibus Silesiae Ligniciens[is] ac 
Bergensibus, Dominis gratiosissimis dicata a Iona Sculte-
to Sprotta-Silesio. [Amsterdam ok. 1640]. Joh. Et Corn. 
Blaeu. Miedzioryt 43 x 53 cm. Tytuł i legenda w ozdob-
nych kartuszach w lewym górnym rogu. Nad kartuszem 
tytułowym orzeł śląski. Podziałka liniowa po lewej u dołu, 
również w zdobionym kartuszu. Mapa Dolnego Śląska 
dedykowana książętom legnickim z rodu piastowskiego. 
Autor Jonas Scultetus (1603-1664) ze Szprotawy. Język 
łaciński. Bogata w symbolikę mapa obrazująca nie tylko 
stosunki geografi czne, ale również obiekty gospodarcze 
i osadnicze. Obraz Śląska stworzony na mapach Sculte-
tusa funkcjonował przez kolejne sto lat. Ślad centralnego 
złożenia, minimalne przybrudzenia, stan ogólny więcej 
niż dobry.

1 600

[ŚLĄSK] 519 Silesia Inferior. [Jonas Scultetus. Oxford 
ok. 1680]. Miedzioryt kolorowany liniowo i częściowo 
płaszczyznowo. Arkusz 52,5 x 56,5 cm (odcisk płyty 
40,5 x 42 cm). Mapa Dolnego Śląska stanowiąca przerób-
kę mapy M. Pitta wcześniej wydanej przez J. Janssoniu-
sa i W. Blaeua (1638). W stosunku do wersji pierwotnej 
zmieniono orientację ze wschodniej na północną, dodano 
również siatkę geografi czną. Kartusz  tytułowy kolorowy 
z herbem Śląska zawiera puste miejsce (odbitka próbna?), 
w lewym górnym rogu w kartuszu podziałka liniowa. Ślad 
atlasowego złożenia, podklejony, uszkodzenia górnego 
marginesu, drobne plamki brązowe na obrzeżach, stan 
ogólny dobry.  

1 000
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mapy wojskowe 
[GDAŃSK – Puck]520  Danzig – Putzig. Berlin 1941 

Reichsamt für Landesaufnahmen. Mapa 89,5 x 78 cm 
(dwubarwna). Skala 1 : 100 000. Mapa topografi czna 
okolic Gdańska i Pucka wydawana w ramach map Nie-
miec z zaznaczeniem na czerwono zmienionych nazw 
miejscowości polskich wcielonych do Rzeszy. Karte des 
Deutschen Reiches (Großblatt 13). Nazewnictwo niemiec-
kie i częściowo polskie. Ślad po złożeniu, pieczątka polska 
wskazująca na użytkowanie po 1945 r., stan dobry. 

120

[MALBORK – Stargard Gdański – Tczew]521  MA-
RIENBURG (Westpr.) – Preußische Stargard [– Dirschau]. 
Berlin 1941 Reichsamt für Landesaufnahmen. Mapa 
70 x 90 cm (trójbarwna). Skala 1 : 100 000. Mapa topo-
grafi czna okolic Malborka i Stargardu Gdańskiego wyda-
wana w ramach map Niemiec z zaznaczeniem na czerwo-
no zmienionych nazw miejscowości polskich wcielonych 
do Rzeszy. Karte des Deutschen Reiches (Großblatt 27). 
Nazewnictwo niemieckie i częściowo polskie. Zagniecenia 
na górnej krawędzi, niewielki ślad po złożeniu, pieczątka 
polska wskazująca na użytkowanie po 1945 r., stan do-
bry. 

120

NOWOGRÓDEK522 . B.m. [19]40 [OKH/Gen St d. 
H]. Mapa 72,5 x 82 cm (jednobarwna). Skala 1 : 100 000. 
Mapa lotnicza okolic Nowogródka Wojskowego Instytutu 
Geografi cznego przedrukowana w czasie wojny przez nie-
miecki Sztab Generalny (Großblatt Nr. 337). Nazewnic-
two polskie. Nieznaczny ślad po złożeniu, pieczątka pol-
ska wskazująca na użytkowanie po 1945 r., stan bardzo 
dobry. 

140

[PŁOCK – Włocławek – Kutno – Łęczyca – So-523 
chaczew – Koło] SCHRÖTTERSBURG – Leslau… B.m. 
1944 OKH / GenStdH. Neu bearbeitet. Mapa 50 x 64,5 
cm (kolor). Skala 1 : 300 000. Niemiecka mapa topo-
grafi czna okolic Płocka wydana przez Sztab Generalny 
według stanu z 1941. Deutsche Heereskarte (Q53). Na-
zewnictwo niemieckie. Nadruk anulowania (beżowe prze-
kreślenie), ślad po złożeniu, stan bardzo dobry.

100

[PUŁAWY524  – Kozienice – Zwoleń – Kazimierz 
Dolny]. B.m. [19]40 [OKH/Gen St d. H]. Mapa 72 x 95 
cm (kolor.). Skala 1 : 100 000. Mapa topografi czna okolic 
Puław Wojskowego Instytutu Geografi cznego przedruko-
wana w czasie wojny przez niemiecki Sztab Generalny 
(Großblatt Nr. 367). Nazewnictwo polskie. Nieznaczny 
ślad po złożeniu, pieczątka polska wskazująca na użytko-
wanie po 1945 r., stan bardzo dobry. 

100

SEJNY [– Druskieniki]. 525 B.m. [19]40 [OKH/Gen 
St d. H]. Mapa 72 x 90 cm (kolor.). Skala 1 : 100 000. 
Mapa topografi czna okolic Sejn Wojskowego Instytu-
tu Geografi cznego przedrukowana w czasie wojny przez 
niemiecki Sztab Generalny (Großblatt Nr. 331). Nazew-
nictwo polskie i litewskie. Nieznaczny ślad po złożeniu, 
pieczątka polska wskazująca na użytkowanie po 1945 r., 
stan bardzo dobry. 

120

[TORUŃ – GOLUB – LIPNO] 526 THORN – Golub 
– Leipe. Berlin 1943 Reichsamt für Landesaufnahmen. 
Mapa 70 x 88 cm (jednobarwna). Skala 1 : 100 000. 
Mapa lotnicza  Torunia, Golubia i Lipna wydawana w ra-
mach map Rzeszy Niemieckiej. Karte des Deutschen Re-
iches (Großblatt 57). Nazewnictwo niemieckie. Ślad po 
złożeniu, pieczątka polska wskazująca na użytkowanie po 
1945 r., stan dobry. 

120

[TYLŻA] TILSIT.527  B.m. 1944 OKH / GenStdH. 
Mapa 70 x 90 cm (kolor.). Skala 1 : 100 000. Mapa topo-
grafi czna okolic Tylży wydana przez niemiecki Sztab Ge-
neralny. Deutsche Heereskarte. Nazewnictwo niemieckie. 
Nieznaczny ślad po złożeniu, pieczątka polska wskazują-
ca na użytkowanie po 1945 r., stan dobry.

100
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Widoki miast
[BOLCZÓW] 528 Das Bolzenschloss. Staloryt według 

rysunku Th. Blätterbauera, ryt. Hüber. Glogau [Głogów 
1885] Verlag v. C. Flemming, 23,5 x 16,5 cm. Ruiny zam-
ku Bolczów w Rudawach Janowickich. Rycina pochodzi 
z dzieła Schroller Franz, Schlesien. Eine Schilderung des 
Schlesierlandes, t. 1. Stan dobry.

100

DROHICZYN nad Bugiem. 529 Rys. z natury 
T[eodor] Nakielski. Warszawa 1879 Lit[ografi a] M[ak-
symilian] Fajans. Litografi a kolorowa 43,5 x 53,5 cm. 
Panorama podlaskiego miasta od strony Bugu z Górą 
Zamkową, kościołem pobenedyktyńskim, kościołem far-
nym i klasztorem pojezuickim, kościołem i klasztorem 
pofranciszkańskim oraz cerkwią prawosławną. 

Sztafaż ze spacerowiczami nad Bugiem i dobijającą do 
brzegu barką. W dolnej części litografi i wkomponowany 
w owal widok ratusza w Siedlcach. Rycina dedykowana 
„Nestorowi przodowników powieściopisarzy polskich 
Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w 50tym roku jego li-
terackiego zawodu (1879) – Podlasianie”. Teodor Nakiel-
ski, malarz i rysownik, współpracownik „Tygodnika Illu-
strowanego” i „Kłosów” w latach 1872-1876, jego obrazy 
i rysunki przedstawiają m.in. dworki, krajobrazy i pejzaże. 
Autor co najmniej trzech rysunków związanych z Drohi-
czynem nad Bugiem. Uszkodzenia papieru w dolnej części 
grafi ki w trzech miejscach bez uszczerbku dla obrazu, tuż 
przy podpisie fi rmowym, naddarcia krawędzi w dwóch 
miejscach oraz minimalne zbrązowienia na obrzeżach. 
Stan ogólny dobry. Wielka rzadkość (nie było dotąd na 
aukcjach). 

1 500
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[ELBLĄG] 530 „Wahre contraffactur der Statt Elbing 
wie dieselbe von Königl: Maÿ. Zu Schweden bestiget 
worden. Anno 1626”. Mateusz Merian (1593-1650), 
ok. 1652. Miedzioryt 37,7 x 32 cm (31,8 x 23,2 cm). 
Widok miasta Elbląga z lotu ptaka, z herbem, murami 
obronnymi i fortyfi kacjami. Pod grafi ką podpisane naj-
ważniejsze obiekty miejskie (od A do S). Pochodzi z dzie-
ła „Topographia Electorat, Brandenburgici et Ducatus 
Pomeraniae...”. Ślad po centralnym złożeniu, podklejony, 
zażółcenia na krawędziach i minimalny zaciek poza szty-
chem, stan dobry.

1 400

[GDAŃSK] 531 Dantiscum – Dantzig. Mateusz Me-
rian, ok. 1652. Miedzioryt 29 x 40 cm (21,5 x 31). Wi-
dok miasta z herbem i podpisanymi pod grafi ką nazwami 
najważniejszych miejsc, w tle widok na Zatokę Gdańską. 
Pochodzi z dzieła „Topographia Electorat, Brandeburgici 
et Ducatus Pomeraniae”. Centralne złożenie, ze śladami 
podklejenia, zażółcenia krawędzi, stan dobry. 

1 800

[GDAŃSK]532  Dantzigt. G. Braun, F. Hogenberg, 
1575. Miedzioryt kolorowany 35 x 50,6 (32,3 x 48 cm). 
Panorama miasta od strony północno-zachodniej. Na tle 
nieba tytuł w kartuszu oraz herby Polski i Gdańska. 
Na pierwszym planie postacie mieszczan różnych stanów, 
w oddali żaglowce na morzu i Wiśle, zdążające do gdań-
skiego portu. U dołu z lewej w kartuszu tekst objaśniający, 
iż rysunek ten został wykonany sumptem gdańszczanina 
Adama Wachendorffa. Pochodzi z dzieła Brauna i Ho-
genberga „Civitates Orbis Terrarum”, t. 2, Kolonia 1575. 
Na odwrocie opis miasta. Podklejenia w części centralnej 
i przy prawej krawędzi, drobne przybrudzenia, poza tym 
stan dobry. 

2 500
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[GDAŃSK] 533 Długie Pobrzeże (Długi Most) nad 
Motławą z bramami wodnymi i Żurawiem, lata 20. XX w. 
Sygn. Panckreisel (?). Akwaforta kolorowana gwaszem 
24 x 31 cm. U dołu z prawej strony odręczny podpis; z le-
wej strony: „Lange Brücke – Danzig / Original Radierung, 
Handkoloriert”. Stan bardzo dobry. Ładna barwna grafi ka 
oddająca piękno gdańskiego nadbrzeża.  

1 000

[GDAŃSK]534  La Ville de Dantzic dans la Prus-
se Royale. [P. Van de Aa?], 1 poł. XVIII w. Miedzioryt 
30,5 x 34 cm (22 x 27 cm). Panorama miasta od strony 
południowo-zachodniej, z bogatym sztafażem na pierw-
szym planie, w ozdobnych ramkach. Kartusz tytułowy 
przy górnej ramie. Ślady dwukrotnego składania, poza 
tym stan bardzo dobry.  

1 600

[GDAŃSK]535  Plan de la ville Faubourg et environs 
de Dantzick. Paris [1731-1744] Chez Crepy. Miedzioryt 
36,7 x 46 (35 x 43,6 cm). Skala ok. 1 : 25.000. Plan przed-
mieść i okolic miasta Gdańska, z uwzględnieniem jego for-
tyfi kacji, systemu fortów, twierdzą Wisłoujście, zarysem 
ulic miasta i ważniejszych obiektów. Zaznaczono stosunki 
wodne, ujście Wisły z odnogami, sieć kanałów i rzeczek 
wraz z częścią Zatoki Gdańskiej. W lewym górnym rogu 
legenda wraz ze skalą. W prawej górnej części napis: „Par-
tie du Golfe de Dantzick sur la Mer”. Wydawca Etienne 
Louis Crepy (ok. 1700-1759) był aktywnym rytownikiem 
i wydawcą paryskim, specjalizującym się w mapach i geo-
grafi cznych książkach. Ślad centralnego złożenia, drob-
ne zagięcia i zagniecenia na obrzeżach, u dołu niewielkie 
zalanie, poza tym stan dobry. Rzadko spotykany plan 
topografi czny okolic Gdańska. 

1 600
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[GDYNIA] SZPINGIER Zygmunt 536 – „Port 
w Gdyni. Widok ogólny z Kamiennej Góry”. Litografi a, 
24,5 x 37,5 cm. Sygnowana na kamieniu l.d. „Z. Szpin-
gier”.

Z teki „XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich 
w Poznaniu 1933”.

300

[GRUDZIĄDZ] 537 TARANCZEWSKI Wacław – 
„Stare spichrze w Grudziądzu.” Litografi a, 26,3 x 37 cm. 
Sygnowana na kamieniu l.d „W. Taranczewski”.

Z teki „XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich 
w Poznaniu 1933”. 

300

[KRAKÓW]538  DRETLER-FLIN Stefania (1909-
1994) – „Kraków”, 1945. Drzeworyt, 11,5 x 10 cm. Sy-
gnowany pod klockiem ołowkiem „Kraków 1945 St. Dre-
tler”. Grafi ka z rodzinnych zbiorów artystki. 

360

[KRAKÓW]539  THÉRIVE André – Blason de la Polo-
gne. Paris (Paryż) 1929 Wydawnictwo Émile-Paul Frères. 
21 cm, s. [6], 93, [8], brosz. wydawnicza w celofanowej 
obwolucie. 

Wydanie 1. Egz. nr 518 z 1500 na welinie Lafuma. 
Z frontispisem w litografi i autorstwa Mojżesza Kislinga 
(1891-1953), przedstawiającym widok na Zamek Wawel-
ski. Tom należy do serii „Ceinture du Monde”. Opis histo-
rii i atrakcji turystycznych Polski Odrodzonej od Bałtyku 
do Tatr dla francuskojęzycznych pasjonatów podróżowa-
nia. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.         

900
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[KRAKÓW] 540 WOJNARSKI Jan – Wawel. Kaplica 
Zygmuntowska. Akwaforta, 17,5 x 24,5 cm [na arkuszu 
26,8 x 34,3 cm]. Sygnowana na płycie l.d. monogramem 
„JW” oraz pod płytą p.d. „Jan Wojnarski”. 

700

[KRAŚNIANY – dwór]541  Dwór w Kraśnianach. Rys. 
Szymon Nebelski, 1900. Rysunek ołówkiem 27,5 x 35,5 
cm. Kraśniany – majątek w pow. Wilejka (dwór Janiszew-
skich, według Aftanazego, który prezentuje jego stare fo-
tografi e, już nieistniejący). 

1 000

[LUBLIN]542  „Tipus Civitatis Lublinensis in Regno 
Poloniae…”. G. Braun, F. Hogenberg, 1617. Miedzioryt 
kolorowany, 35 x 50 cm, Panorama miasta wraz z najbliż-
szymi okolicami. Na tle nieba kartusz tytułowy w manie-
rystycznych ramkach oraz kolorowane herby Polski i Lu-
blina. Pod widokiem objaśnienia ważniejszych gmachów. 
Pochodzi ze słynnego atlasu miast świata Brauna i Hogen-
berga, Kolonia 1572-1617. Przebarwienia papieru, drobne 
uszkodzenia.  

1 900

[NICEA I SABAUDIA] 543 DESSAIX Joseph, EYMA 
Xavier - Nice et Savoie. Sites pittoresques, monuments, 
description et histoire des départements de la Savoie, de 
la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes. Paris (Paryż) 
1864. Henri Charpentier, folio (55 x 38,5 cm), t. 2-3, t. 2: 
[4], 62, tabl. ryc. 37 (litografi e z tintą); t. 3: [4], VI, 42, 
tabl. ryc. 27 (litografi e z tintą). Opr. psk. z epoki, grzbiet 
siedmiopolowy ze złoc., wyklejki z epoki w pawie oczka

Brak tomu pierwszego z trzech wydanych. Ekslibris 
heraldyczny barona Jamesa de Rothschilda (ur.15 maja 
1792 r. we Frankfurcie nad Menem, Niemcy – zm. 15 li-
stopada 1868 r. w Paryżu, Francja).

James de Rothschild był piątym synem i najmłodszym 
dzieckiem Amschela Mayera Rothschilda (1744-1812). 
Rothschild przeniósł się do Paryża w 1811 r. i rozszerzył 
w 1817 r. rodzinny interes poprzez otwarcie banku w Pa-
ryżu - de Rothschild Frères. Był doradcą dwóch królów 
Francji, stał się najpotężniejszym bankierem w kraju i po 
wojnach napoleońskich, odegrał znaczącą rolę w fi nanso-
waniu budowy kolei i przedsiębiorstw górniczych, które 
pomogły dokonać Francji przemysłowego postępu. Pomi-
mo tego swoją przedsiębiorczość wykorzystywał w inwe-
stowaniu w import herbaty i zakup winnic przez co stał się 
najbogatszym człowiekiem w ówczesnym świecie.

W 1822 r. James Rothschild wraz z czterema braćmi 
został nobilitowany do tytułu barona przez Franciszka II 
Habsburga. W tym samym roku został mianowany kon-
sulem generalnym w Austrii, zaś w 1823 r. odznaczony 
został francuską Legią Honorową.

W dniu 11 lipca 1824 r. we Frankfurcie nad Menem, 
James de Rothschild ożenił się z Betty Salomon von Roth-
schild (1805-1886); córką swego brata, Salomona Mayera 
von Rothschilda (1774-1855).

543

543
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Zbiór 64 (na ogólną liczbę 90) plansz litografowa-
nych w zakładzie Henri Charpentiera w Paryżu przez 
Eugeniusza Ciceri na podstawie rysunków z natury wy-
konanych w 1860 r. przez Feliksa Benoist (winietki ry-
sował Bayot i Pannemaker), ukazujących piękno Górnej 
Sabaudii i Departamentu Alpes Maritimes (byłej Prowin-
cji Nicei) z jej letnią i zimową stolicą Niceą. Brakujący do 
kompletu tom I ukazywał piękno Dolnej Sabaudii. Tomy 
z tej serii są tak rzadkie i poszukiwane, że w 1995 r. do-
konano w Lyonie reprintu na razie tylko cz. I, której i tu 
niestety brakuje. Pozostałe tomy są bowiem w Europie 
niemal nieosiągalne, a pojedyńcze plansze osiągają ceny 
powyżej 500 USD.

Drobne rdzawe plamki na planszach, otarcia krawę-
dzi oprawy. Imponujący zestaw widoków południowej 
Francji i Prowansji z arystokratyczną proweniencją. 
Stan więcej niż dobry. Rzadkie.

18 000
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[NYSA] 544 Kaemmerei und Rathaus in Neisse. Stalo-
ryt według rysunku Th. Blätterbauera, ryt. Hüber. Glogau 
[Głogów 1885] Verlag v. C. Flemming, 23,5 x 16,5 cm. 
Kamera i ratusz miejski w Nysie. Rycina pochodzi z dzie-
ła Schroller Franz, Schlesien. Eine Schilderung des Schle-
sierlandes, t. 1. Stan dobry.

100

[OLEŚNICA – Zamek] 545 Das Herzogliche Schloss 
in Oels. Staloryt według rysunku Th. Blätterbauera, ryt. 
Hüber. Glogau [Głogów 1888] Verlag v. C. Flemming, 
23,5 x 16,5 cm. 

Widok zamku piastowskiego w Oleśnicy. Rycina po-
chodzi z dzieła Schroller Franz, Schlesien. Eine Schilde-
rung des Schlesierlandes, t. 3. Stan dobry.

100

ORDA NAPOLEON546  – Album sztuczny 31 x 41 cm 
zawierający 121 litografi i z tintą, wykonanych na podsta-
wie oryginalnych rysunków Napoleona Ordy przez za-
kład Litografi czny Maksymiliana Fajansa w Warszawie. 
opr. pełna skóra (lata 70-te XIX – 20-te XX w.) ze ślepymi 
tłocz. na przednim licu, grzbiet reperowany.

Napoleon Orda (ur. w Worocewiczach k. Pińska 1807;  
zmarł w Warszawie 1883 r.). Akwarelista i rysownik amator. 
Po 1831 r. przebywał we Włoszech, Szwajcarii a głównie 
w Paryżu, gdzie uczył się rysunku. Przyjaźnił się z Chopi-
nem. Od 1856 r. w Polsce, w licznych wędrówkach po kraju 
zgromadził wiele rysunków przedstawiających widoki miast 

i zabytków architektury. Wydał je na 260 tablicach zawar-
tych w Albumie widoków Polski, który ukazywał się w ośmiu 
seriach w latach 1873-1883. Tablice wydawano bez żadnego 
porządku topografi cznego, z tym, że jedynie piąta, siódma 
i ósma seria dotyczyły obecnych ziem rdzennej Polski. Ofe-
rowany album sztuczny zawiera natomiast wybrane z tego 
zbioru tablice odnoszące się do gubernii dawnych Polskich 
Kresów, tym rzadsze, że ukazują głównie rozbite i rozgra-
bione w ciągu niecałych pięćdziesięciu lat od daty publikacji 
tych plansz kresowe rezydencje szlacheckie i magnackie, tak 
znakomicie opracowane w Dziejach Rezydencji Aftanazego. 
Podpisy i teksty objaśniające w języku polskim i francuskim: 
12 tabl. z widokami z terenów Gubernii Grodzieńskiej; 2 tabl. 
z Wilna; 13 tabl. z Gubernii Wileńskiej; 9 tabl. z Gubernii 
Mińskiej; 14 tablic z Gubernii Kowieńskiej; 23 tabl. z Gu-
bernii Wołyńskiej; 18 tabl. z Gubernii Podolskiej; 24 tabl. 
z Gubernii Kijowskiej, 1 tabl. z widokiem Liszkowa nad Nie-
mnem, 1 tabl. z widokiem Homla nad Sożą, 1 tabl. z pomni-
kiem bitwy pod Cecorą na stepach Besarabii i 3 tabl. z wi-
dokami z Gubernii Witebskiej. Tablice miejscami mniej lub 
bardziej zażółcone, co było wadą użytego przez M. Fajansa 
ówczesnego papieru, kilka tablic podklejonych na odwrociu 
papierem, 1 tabl. z uzupełnionym fragmentem prawego na-
rożnika. Kilka zbyt mocno przyciętych u dołu z minimalną 
stratą tekstu legendy. Rzadki komplet oryginalnych tablic ilu-
strujących dzieje rezydencji na Kresach Wschodnich dawnej 
Rzeczypospolitej. Stan dobry. Bardzo rzadkie w komplecie. 

18 000
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[POZNAŃ]547  BURKIEWICZ Franciszek – „Po-
znań od strony Warty”, 1954. Drzeworyt, 12,3 x 21,8 cm 
[na arkuszu 21,5 x 30,5 cm]. Sygnowany pod klockiem 
ołówkiem „Poznań od strony Warty – drzeworyt Fr. Bur-
kiewicz/1954”. 

400

[POZNAŃ] 548 WYCZÓŁKOWSKI Leon – „Ratusz 
w Poznaniu”. Litografi a na kamieniu, 37,5 x 26,3 cm. Sy-
gnowana na kamieniu p.d. „L. Wyczół. 1933”

Z teki „XIV Zjazdu Lekarzyi Przyrodników Polskich 
w Poznaniu 1933”.  

400

[STAWISZCZE – Ukraina]549  „Eigentliche abbildung 
der Belägerte Statt Stawischze welche durch dass Koenigs 
in Polen…”  C.(aspar Merian). Miedzioryt 30 x 37,5 cm, 
zielone passe-partout 40,5 x 49,5 cm. Plan topografi czny 
oblężenia miasta Stawiszcze na Ukrainie w dn. 8 X 1664 
r. podczas krwawego tłumienia buntu kozackiego przez 
wojska królewskie pod dowództwem Stefana Czarniec-
kiego, zakończonego zniszczeniem doszczętnym miasta 
i wymordowaniem jego mieszkańców. W prawym rogu ty-
tuł na wstędze, w dolnej części wizerunki jazdy polskiej. 
Sztych pochodzi z dzieła  M. Meriana „Theatrum Europa-
eum”, t. 9, 1672. Ślady składania, stan dobry. 

800

[STRZEGOM] 550 Staloryt według rysunku Th. Blät-
terbauera, ryt. Hüber. Glogau [Głogów 1887] Verlag v. C. 
Flemming, 23,5 x 16,5 cm. Widok ogólny miasta ze sceną 
orki i kościołem farnym. Rycina pochodzi z dzieła Schrol-
ler Franz, Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes, 
t. 2. Stan bardzo dobry.

100

[ŚWIDNICA]551  Schweidnitz. Widok miasta z lotu 
ptaka z poł. XVII w. z niezidentyfi kowanego wydawnic-
twa (Mateusz Merian?). Miedzioryt 28 x 34,6 cm. Tytuł 
na wstędze pod górną ramką, nieco z prawej. W górnych 
narożnikach dwa herby: Śląska i Świdnicy. W obu dol-
nych narożnikach, na zwojach objaśnienie ważniejszych 
obiektów w mieście (ozn. A-Q). Centralne złożenie, mar-
ginesy przycięte, stan dobry.

900
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[ŚWINY – ruiny zamku] 552 Burgruine Schwein-
haus. Staloryt według rysunku Th. Blätterbauera, ryt.  
Hüber. Glogau [Głogów 1887] Verlag v. C. Flemming, 
23,5 x 16,5 cm. 

Widok ruin w Świnach koło Jawora. Rycina pochodzi 
z dzieła Schroller Franz, 

Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes, t. 2. 
Stan dobry..

100

[TYNIEC] 553 Klasztor w Tyńcu, 1912. Akwarela, 
13,5 x 23 cm w świetle passe-partout. Sygnowana p.d. 
„JM /912”.

2 800

„UJAZD-KRZYSZTOPOR zwany”.554  Gubernia 
RADOMSKA. Rys. z natury Napoleon ORDA. Litografi a 
u M. Fajansa w Warszawie, 26 x 32,5 cm w świetle pas-
se-partout. Pochodzi z Albumu widoków Polski…(1873 
-1883).  

360

[WAŁBRZYCH]555  Waldenburg. Staloryt według 
rysunku Th. Blätterbauera, ryt. Hüber. Glogau [Głogów 
1885] Verlag v. C. Flemming, 23,5 x 16,5 cm. Widok 
ogólny miasta. Rycina pochodzi z dzieła Schroller Franz, 
Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes, t. 1. Stan 
bardzo dobry.

100

551
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[WARSZAWA]556  BORUCIŃSKI Michał (1885 
-1976) – Ruiny kościoła św. Krzyża w Warszawie, ok. 1944. 
Rysunek ołówkiem, 22 x 19,3 cm w świetle passe-partout. 
Sygnowany p.d. „M. Boruciński”. 

900

[WARSZAWA]557  CIEŚLEWSKI Tadeusz (1895 
-1944) – Ulica Freta z kościołem o.o.Paulinów, 1936. 
Drzeworyt, 13 x 17,5 cm [na arkuszu 21 x 30 cm]. Nie-
sygnowany.

Maria Grońska – „Tadeusz Cieślewski syn. Życie 
i dzieło.” Wrocław 1962,  s. 132 (m.in. katalog dziel gra-
fi cznych artysty).

400

[WARSZAWA]558  KOŚCIELNIAK Mieczysław 
– Plac Zamkowy i kościół św. Anny, 1953. Akwaforta, 
26 x 31,5 cm, sygn. na płycie „MKościelniak 1953”. 

700

[WARSZAWA] 559 Plan miasta. Rys. W.B. Clarke, 
archt. Ryt. T.E. Nicholson. London 1844 Published under 
the superintendence of the Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge. Published by Chapman & Hall. Sta-
loryt 30,5 x 36,8 cm. Skala 1:16,700. Mapa pochodzi 
z atlasu “Maps of the Society…”, vol 1, wyd. przez SDUK 
[Towarzystwo na Rzecz Rozprzestrzenienia Wiedzy Uży-
tecznej]. Towarzystwo to wydawało mapy w celach edu-
kacyjnych. Na dolnej ramce umieszczono 16 opisanych 
wizerunków głównych budowli stolicy. W lewym górnym 
narożniku trzy skale liniowe. Przy Pradze zaznaczono: 
„spalona w 1794 i 1831 r.” Drobne przybrudzenia na 
obrzeżach i minimalne dwa naddarcia, plan czysty, w do-
brym stanie..

600

[WARSZAWA]560  „PANTHEON”, przed 1839, lito-
grafi a, 41 x 54 cm. Sygnowana l.d. „H. Marconi Archit.”, 
p.d. „Gravé par Sławińs.”

Henryk Marconi (1792-1863), jeden z najwybitniej-
szych architektów czynnych w Polsce w pierwszej połowie 
XIX w., przedstawiciel historyzmu.

Panteon, obok Muzeum Sztuk Pięknych, należy do 
najciekawszych, niezrealizowanych projektów Marconie-
go (PSB). Pochodzi z 1. poszytu Zbioru projektów architek-
tonicznych, wydanego w Warszawie w 1838 r. Wielka rzad-
kość antykwaryczna.

1 200
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[WARSZAWA – Plac Zamkowy]561  Varsovie. Plac 
Zamkowy z widokiem Zamku Królewskiego i kolumny 
Zygmunta. 1 poł. XIX w. Staloryt ręcznie kolorowany 
akwarelą, 20,5 x 15 cm (sam widok: 15 x 10,5 cm), sygn. 
Rouargue i Chardon. 

Piękny widok na Plac Zamkowy z paradą huzarów 
w strojach z okresu Księstwa Warszawskiego i mieszkańca-
mi miasta, którzy od zawsze uwielbiali parady wojskowe. 
Po lewej stronie jednokonny lekki powóz zwany kariolką. 
Nastrojowe i rzadkie varsavianum. Stan bardzo dobry

500

[WARSZAWA] 562 WISZNIEWSKI Kazimierz 
– „Kolumna Zygmunta i Zamek”, 1942. Drzeworyt, 
14 x 11,5 cm [na arkuszu 21 x 15 cm].  Na klocku na-
pis „Warszawa. Sygnowany pod klockiem l.d. ołówkiem: 
„Kolumna Zygmunta i Zamek./oryg. drzeworyt 1942”, 
p.d. „KWiszniewski /odbity ręcznie 1953”.

200
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[WILNO] 563 Ostra Brama w Wilnie z kościołem 
św. Teresy oraz Matka Boska Ostrobramska, [ok. 1860]. 
Chromolitografi a (sepia) 26 x 21,5 cm (obrazek 
19,5 x 14,5 cm). Widok ulicy Ostrobramskiej w Wilnie 
z barokowym pokarmelickim kościołem św. Teresy, w głębi 
Ostra Brama i kaplica z cudownym obrazem. W górze wi-
zerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony 
Polskiej w otoczeniu sześciu aniołków. Całość otoczona 
złoc. ramką. Drobne otarcia i zarysowania, stan ogólny 
więcej niż dobry.  

600

[WILNO]564  STEIGUEBER B. – Wilna im Bilde. 
20 Kunstblatter nach Lichtbildern von … Wilno 1918 
Druck und Verlag der Zeitung der 10. Armee. 28,5 cm, 
s. [4], 20, ilustr. 20.

Fotografi e oprócz zabytków dokumentują interesujące 
sceny z codziennego życia miasta. 

360

[WROCŁAW]565  HOUWALT Barbara – „Ulica Bia-
łoskórska”. Rysunek czarną kredką, 21 x 29,5 cm. Sygno-
wany l.d. „BH /ul. Białoskórska /Wrocław”, p.d. „BHo-
uwalt”. 

360

[ZIĘBICE]566  Münsterberg. Staloryt według rysun-
ku Th. Blätterbauera, ryt. Hüber. Glogau [Głogów 1887] 
Verlag v. C. Flemming, 23,5 x 16,5 cm. Widok ogólny Zię-
bic na Dolnym Śląsku. Rycina pochodzi z dzieła Schroller 
Franz,  Schlesien. Eine Schilderung des Schlesierlandes, 
t. 2. Stan dobry.

100
563
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Sceny historyczne
[Corday Charlotte]567  Arrestation de Charlotte 

Corday (Aresztowanie Charlotty Corday). Miedzioryt 
z akwafortą sygnowany na płycie Foulquier-Rosotte, 
11 x 17,5 cm [na arkuszu 17,8 x 27,5 cm.

Marie Anne Charlotte Corday d’Armont (ur. 27 lipca 
1768 w Saint-Saturnin-des-Lingeries, za. 17 lipca 1793 
w Paryżu) – morderczyni Jeana Paula Marata,zasztyleto-
wała go w jego własnej wannie. Wbrew temu, co ukazuje 
oferowana rycina, aresztowano ją nie w mieszkaniu Ma-
rata (którego zwłoki na rycinie właśnie są wynoszone), 
lecz w jej mieszkaniu, następnego dnia po zbrodni. Na-
tychmiast też postawiono ją przed sądem. Nie broniła się 
i nie żałowała popełnionego czynu – miała powiedzieć, że 
chętnie zrobiłaby to jeszcze raz. Była żyrondystką, która 
poprzez zabójstwo Marata chciała się zemścić za znisz-
czenie tej partii. Została ścięta gilotyną za morderstwo 
i „zdradę kraju”. Stan dobry.

220

GORSKI Konstanty (1868-1934)568  – SCHWYTANY. 
Olej en grisaille na tekturze, 21,2 x 15 cm.

Pruscy huzarzy w paradnych strojach z 1815 roku, 
prowadzą leśnej drodze małego kuriera, zapewne schwy-
tanego jakimś rozkazem na granicy. Olej utrzymany w ko-
lorach szarości stwarza, podobnie jak i niezwykle dra-
matyczną atmosferę grozy, którą podkreśla dodatkowo 
ogołocony z liści, zimowy las.  

Rzadki obrazek o treści patriotycznej z okresu zabo-
rów. Precyzyjnie przedstawione mundury z epoki. Ukru-
szony górny prawy narożnik, poza tym stan dobry.

1 900

GORSKI Konstanty (1868-1934)569  – „Kon-
certowo”. Rysunek ołówkiem i kredką na tekturze, 
26,5 x 23 cm. Sygnowany p.d monogramem „KG”.

1 200

KOSSAK Wojciech 570 – «„Czuwaj!” Straż nad Wi-
słą». Plakat Wydawnictwa Salonu Malarzy w Krako-
wie w technice litografi cznej wg obrazu olejnego artysty 
z 1925 r. W ramie za szkłem, 69,5 x 56,5cm (sam obraz: 
50 x 40 cm). W zestawie: kopia olejna na płótnie, niesy-
gnowana, oprawiona w drewniane ramy: 46,5 x 37,5 cm.   

Wojciech Kossak, herbu Kos (ur. 31 grudnia 1856 r. 
w Paryżu, zm. 29 lipca 1942 r. w Krakowie), przedstawiciel 
nurtu malarstwa realistycznego o tematyce historycznej 
i batalistycznej. Autor wielu obrazów przedstawiających 
wydarzenia z okresu wojen napoleońskich i powstania 
listopadowego, sceny rodzajowe, portrety i konie. Wraz 
z Janem Styką współautor Panoramy Racławickiej. Był 
synem Juliusza Kossaka i ojcem Jerzego Kossaka, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. 
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Na fali entuzjazmu po zwycięstwie nad bolszewikami 
również Wojciech Kossak namalował w 1925 r. obraz za-
tytułowany „Czuwaj! Straż nad Wisłą“ uwieczniając rolę 
harcerstwa w Bitwie Warszawskiej – podobnie jak obraz 
„Mały obrońca”, upamiętniał Orlęta Lwowskie. Żywe 
wspomnienia wiktorii Cudu nad Wisłą były też inspiracją 
do napisania pieśni upamiętniającej owo wydarzenie: 

Marsz harcerzy ochotników z roku 1920, 
(słowa: Stefan Łoś melodia: O. M. Żukowski)

Poszliśmy w bój, gdy Polska zwała, 
Pobudkę grał nam Złoty Róg. 
I pierzchła Moskwy wnet nawała, 
Do zwycięstw nas prowadził Bóg!
Krew swą my, harcerze, 
Daliśmy w ofi erze, 
Światu rzuciliśmy w twarz, 
„Nad Wisłą my trzymamy straż!”.
Praojców śladem szliśmy w tropy, 
Nie dali ziemi, skąd nasz ród! 
Nie żadna „pomoc Europy”, 
Lecz my sprawili Wisły cud!
Krew swą my, harcerze...
A w nas harcerskie serce bije, 
Więc pójdziem naprzód, nigdy wstecz. 
Zgodnie z okrzykiem: „niechaj żyje!”, 
Bo Polska to jest wielka rzecz!
Krew swą my, harcerze...
oraz pieśni, która od 1927 r. stała się Hymnem XIII 

Łódzkiej Drużyny Harcerskiej im. Józefa Bema (istnieją-
cej od 1925 r.):

HYMN DRUŻYNY
O święty kraju nasz,
Nie damy Cię na łup,
Nad Wisłą czuwa straż.
Zwycięstwo albo grób, albo grób.
Zwyciężą polskie łzy:
Sióstr, matek, żon i wdów.

2 200

ŁUCKIEWICZ Stanisław (1900-1989) 571 – „Polo-
nia niezłomna”, 1939/1943. Drzeworyt 24,4 x 16,4 cm. 
Sygnowany ołówkiem pod ryc. po lewej „St. Łuckie-
wicz”.

Wystawiany: Pięć wieków grafi ki polskiej, Warszawa 
1997 Muzeum Narodowe; w katalogu poz. 316.

Reprodukowany: Maria Grońska – Nowoczesny drze-
woryt polski. Wrocław 1971 Ossolineum, s. 227. 

W prezentowanej pracy dostrzec można wyraźne 
wpływy szkoły wileńskiej [w latach okupacji artysta 
uczęszczał do pracowni grafi cznej J. Hoppena w Wilnie]. 
Uczeń Krzyżanowskiego w Szkole Malarstwa i Rysunku, 
studiował również na ASP w Warszawie i Krakowie.
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[NAPOLEON I BONAPARTE]572  A. Provost (czyn-
ny w latach 1834-1855) – Convoi de l’Empereur. B.m. B.d. 
(ok. 1842). Litografi a z tintą sygnowana na kamieniu, wie-
lokrotnie rozkładana. Arkusze sklejone. 17,5 x 204,5 cm. 
Opr. psk z epoki, złoc. ramki na licach.

Napoleon I zmarł na wygnaniu na Wyspie św. Heleny 
5 maja 1821 r. o godzinie 17:49, w wieku 52 lat. Dopiero 
w 1840 r. jego zwłoki przewieziono do Paryża i złożono 
w sarkofagu w kościele Inwalidów. Oferowana litografi a 
ukazuje kondukt żałobny, który wyszedł sprzed Łuku Try-
umfalnego na Placu Gwiazdy, przeszedł Pola Elizejskie, 
wówczas jeszcze niemal całkowicie wolne od zabudowy 
i z Placu Zgody obok budynku Zgromadzenia Narodo-
wego, skręcił w prawo udając się do kościoła Inwalidów, 
gdzie złożono trumnę ze zwłokami cesarza.

Na litografi i przedstawiono kondukt pogrzebowy cesa-
rza od Łuku Tryumfalnego do Placu Zgody, z oddziałami 
żołnierzy przechodzącymi przez Pont de la Concorde nad 
Sekwaną, w kierunku budynku Zgromadzenia Narodowe-
go. Dalej widzimy konny oddział Gwardii Narodowej, za 
nimi wojskowi, symboliczny koń bojowy Napoleona, za 
którym idzie komisja rekognicyjna ze św. Heleny, potem 
konni podofi cerowie z godłami i chorągwiami 86 depar-
tamentów, za nimi ks. Joinville, marynarze statku Belle-
Poule, który przywiózł ciało cesarza, wreszcie, ciągnięty 
przez konie ogromny katafalk z trumną Napoleona przy-
krytą muślinowym całunem i podtrzymywaną przez ka-
riatydy. 

Za katafalkiem kolejni marynarze ze statku Belle-Po-
ule, potem oddziały starej gwardii – wiarusy napoleońskie. 
Prefekci Paryża i Sekwany na koniach, burmistrzowie 
i radni Rady Miejskiej Paryża, dalej emerytowani wojsko-
wi oraz delegacja z Ajaccio - miasta, w którym urodził 
się Napoleon. Wreszcie delegacje armii, piechota liniowa 
i piąty oddział kirasjerów. Litografi a przy oprawie lekko 
przycięta, niektóre zagięcia przy oprawie nadcięte giloty-
ną. Papier lekko przyżółkły. Efektowna panorama zamy-
kająca ostatecznie dzieje napoleońskiej epopei. Stan do-
bry, bardzo rzadkie.
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PIWARSKI Jan Feliks (1794-1859)573 , grafi k i ma-
larz, pionier techniki litografi i w Polsce, autor wielu po-
pularnych i cenionych grafi k, przedstawiających folklor 
warszawski połowy XIX w. – Kram malowniczy warszaw-
ski, czyli obrazy miejscowe z ubiegłych czasów przez … 
Oddział I-III. Warszawa 1855-1856. Litografi a i cynko-
grafi e tonowe sygnowane na płycie. Obejmuje następujące 
grafi ki:

– Dawny Pociejów przy ulicy Nowo-Senatorskiej 
w Warszawie (do roku 1809). Okładka teki. Litografi a 
54 x 38 cm. Malowniczy obraz nieistniejącego już w okre-
sie działalności zawodowej Piwarskiego dawnego bazaru 
warszawskiego.

– Spekulacja na uboczu. Cynkografi a tonowa 
39,0 x 25,5 cm (w świetle passe-partout). Sygnowana: 
„F. Piwarski 1853”. Przedstawia Żyda wyjmującego zza 
pazuchy sakiewkę z pieniędzmi, w tle inni żydowscy han-
dlarze. Poniżej tytuł oraz tekst: „Nu, ja Panu powiem … 
Ja dam całe 50 srebrnych rubelków na gotówkę i ten wexel 
na jego samego? – Czy zgoda? (autentyczne)”. Kram Ma-
lowniczy, Oddział Pierwszy, nr 5.

– Jarosławiak z orzechami. Cynkografi a tonowa 
45,5 x 26,5 (w świetle passe-partout). Sygnowana: 
„F. Piwarski”. Przedstawia handlarza orzechami. Poniżej 
tytuł oraz tekst: „Orzechów Włoskich, Orzechów!... Kopa 
dwanaście groszy (chodził po Nowym Mieście 1825 r.). 
Kram Malowniczy. Oddział Drugi, nr 1. Suchy wytłok 
u dołu: „C.H.”.

– Poranek w Ostrowcu (Guber.Radom.) czyli zbiera-
nie się na Jarmark. Cynkografi a tonowa 33,5 x 41 cm. 
Sygnowana: „F. Piwarski 1855”. Napis nad górną ramką: 
„Obrazy Małomiejskie”, „Targi, Jarmarki i Charakterysty-
ka Miast”, „No 1”. (Kram Malowniczy. Oddział Drugi, 
nr 7). Suchy wytłok u dołu: „C.H.”.

– Stanisław Radwan Służewski. Cynkografi a tono-
wa 38,5 x 24 cm (w świetle passe-partout). Sygnowana:
„F. Piwarski 1856”. Poniżej tytuł oraz tekst: „Dawny 
Towarzysz Kawaleryi Narod. Z Epoki Stanisława Augu-
sta. Urodzony w roku 1757 – chodzi zdrów w najlepsze 
1856 r. w Warszawie”. (Z cyklu: Typy i ubiory dawne 
polskie No. 1. Kram Malowniczy. Oddział Trzeci, nr 3). 
Wszystkie grafi ki i okładka po gruntownej konserwacji.

Grafi ki Piwarskiego przedstawiające sceny z życia co-
dziennego i charakterystyczne typy warszawskie należą 
do najcenniejszych źródeł ikonografi cznych do historii 
Warszawy połowy XIX w. 

3 000

[POLSKIE STROJE LUDOWE DAWNE] 574 
Costumes des Paysans Polonais dans les environs de War-
sovie (Stroje chłopów polskich z okolic Warszawy). Lata 
30./40. XIX w. Staloryt ręcznie kolorowany akwarelą, 
22,5 x 17 cm, w świetle passe partout. 

Rycina z La Pologne Forstera. Przedstawia parę chłopską 
w strojach świątecznych. W lekko zamglonym tle chałupy 
na wzgórzu i krzyż wśród przydrożnych krzewów z roz-
piętą na nim fi gurą Chrystusa. Piękna, tchnąca spokojem, 
nastrojowa grafi ka o tematyce narodowej. Stan dobry.
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[PONIATOWSKI Józef Książę]575  Cykl czterech miedziorytów wydanych w Paryżu ok. 1820 r. w wydawnictwie 
Fontana, rue St. Jacques, nr 38. Wymiary: 26 x 24 cm. Pod każdym tytułem legenda w języku francuskim, opisująca 
scenę. 1. Książę Poniatowski żegna się z rodziną. 2. Śmierć ks. Poniatowskiego w nurtach Elstery. 3. Ciało ks. Poniatow-
skiego wyłowione z Elstery. 4. Księżna Poniatowska dowiaduje się o śmierci swego męża.

Istniała cała seria tych wizerunków powstałych na fali popularności legendy napoleońskiej Marszałka Francji, 
ks. Józefa Poniatowskiego, wydawana równolegle przez kilku paryskich wydawców. Obrazy były czasem ręcznie koloro-
wane jaskrawymi barwami, lub czarno – białe, niemal zawsze w tej samej konwencji rycin naleążcych do kategorii sztuki 
popularnej, choć inspirowanych twórczością takich artystów jak Horacy Vernet, czy Ch. Deboucourt. Nie chodziło tu 
nigdy jednak o prawdę historyczną, gdyż jak wiemy, ks. Poniatowski nigdy nie miał rodziny, ale o wywołanie wzruszenia 
tragicznym losem legendarnego wodza epoki napoleońskiej, uosabiającego zarazem egzotykę dalekiego i nieznanego bli-
żej Francuzom kraju, o pięknych, teatralnych wręcz strojach wojskowych, rycerzy o nieskazitelnym honorze i ułańskiej 
fantazji. Ryciny z uszkodzonymi marginesami. Stan dobry

2 800
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[RACZYŃSKI Karol] 576 Znacznieysze ubiory sta-
rożytne polskie za Jagiełły zebrane z  autorów dawnych 
i wydane przez … [Wilno 1838 Zakład Litografi czny Jó-
zefa Oziębłowskiego]. 24 cm, k. tabl. 22 (litografi e ręcznie 
kolorowane) 15,5 x 10,5 cm, naklejane na papier z epoki, 
opr. psk z 1. poł. XIX w. z tłocz. na licu stylizowanym 
napisem „Album”. Karol Raczyński, (1799 lub 1801-
po 1860), rysownik, malarz i litograf wileński. Od lat 
30. XIX w. zajmował się litografi ą i współpracował z wi-
leńskimi zakładami litografi cznymi. Józef Oziębłowski 
(Oziembłowski) (1805-1878), litograf, ilustrator wileński 
i właściciel zakładu litografi cznego w Wilnie czynnego 
w latach 1833-1863. Wydał wiele ilustracji do dzieł histo-
rycznych (m.in. T. Narbutta, J.I. Kraszewskiego, E. Tysz-
kiewicza i A. Przezdzieckiego). Cykl „Znacznieyszych 
ubiorów…” liczył 24 ręcznie kolorowane litografi e (kred-
ką litografi czną) wydane w 4 zeszytach tymczasowych 
po 6 litografi i (każdy zaopatrzony w tę samą datę 1838). 
Każdą z plansz opatrzono numerem i tytułem (pod kom-
pozycją pośrodku). 

Przyjmuje się, że stroje wykonane przez Aleksandra 
Kokulara (1793-1846) według ilustracji zawartych w Ko-
deksie Behema około 1822 r. stanowiły wzór dla litografi i. 
Ukazały się one w serii 5 litografi i najprawdopodobniej 
w Instytucie Litografi cznym Szkolnym. Tegoż roku Michał 
Stachowicz wykonał przerysy tych litografi i dla Wojciecha 
Kornelego Stattlera. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć 
w świetle istniejącej bibliografi i przedmiotu, który z ry-
sowników – Józef Oziębłowski czy też Karol Raczyński, był 
autorem rysunków do Jagiełłowych ubiorów (Polski Słow-
nik Biografi czny i Słownik Artystów Polskich). Niniejszy 
album obejmuje tablice: Biskup Krakowski, Marszałek 
Sejmu za Kazimierza Wielkiego, Wojewoda, Kasztelan, 
Starosta, Garda tronowa Litewska, Garda Tronowa Polska, 
Pancerna Chorągiew, Kawaleria Skrzydlata, Ciężka Kawa-
leryia, Ułan Polski, Jadwiga, Szambelan, Burgrabia Dwo-
ru, Giermek, Paź, Łucznik, Halabardnik, Ubiór Krajowy, 
Ubiór Krajowy (2), Ubiór z cudzoziemska, Błazen. Brak 
tablic Arcy-Biskup Gnieźnieński i Ubiór Polki za Jagiełły. 
Ryciny przycięte w stosunku do oryginału na obrzeżach. 
Numeracja tablic w albumie ołówkiem w prawym górnym 
rogu, nieznacznie zmieniona w porównaniu z zawartymi 
w poszczególnych zeszytach zachowanych w zbiorach 
Biblioteki Narodowej i Muzeum Narodowego w Warsza-
wie. Podpisy piórem z epoki nad litografi ami, zwykle toż-
same z oryginalnymi. Litografi a (nr 3) na k. 3 sygnowana 
u dołu przez zakład Oziębłowskiego („Lit. Oziębłow…”). 
Na marginesach albumu dodatkowe adnotacje ołówkiem 
i piórem w jęz. rosyjskim, również z XIX w. Kartę pierwszą 
albumu (zamiast litografi i arcybiskupa gnieźnieńskiego) 
otwiera naklejony rys. piórkiem z XIX w. przedstawiający 
scenę szlachecką z czasów saskich. Otarcia opr. albumu. 
Mimo braku dwu litografi i i ich przycięcia jest to bardzo 
rzadki zbiór, na rynku antykwarycznym nie występujący. 
Stan rycin dobry i bardzo dobry. 
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STEFAN Batory 577 przyjmuje pod Pskowem posłów 
Iwana Groźnego prowadzonych przez Antonia Possevini 
S.J., legata Grzegorza XIII, 1581. Malował Jan Matejko. 
Kraków [1867-1914] Fot. A. Szubert. 22,3 x 38,5 cm, na-
klejana na karton 47,3 x 64,8 cm. W prawym dolnym 
rogu fotografi i suchy wytłok: „A. Szubert / Fotograf / 
w Krakowie”. Reprodukcja słynnego obrazu Jana Matejki 
sławiącego triumf oręża polskiego. Drobne przybrudzenia 
i zagięcia kartonu na obrzeżach, stan fotografi i bardzo do-
bry.

200

STEFAN BATORY578  pod Pskowem. Malował Jan 
Matejko. Heliograwiura i druk „Zorza”. Kraków 1907.   
41 x 63 cm. Premia Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie [dla członków Towarzystwa] za rok 1907.

360

WESELE W OYCOWIE. 579 Les noces a Oytsov. (We-
dług Antoniego Zaleskiego). [Paryż 1851 Jan Kazimierz 
Wilczyński]. Litografi a 43,5 x 56,5 (plansza 48 x 60,5 cm). 
Malownicza scena na tle ruin zamku w Ojcowie, prezen-
tująca tancerzy w strojach krakowskich. Powstała według 
akwareli Antoniego Zaleskiego. Na motywach występu 
baletu warszawskiego prezentującego „Wesele w Ojco-
wie” Karola Kurpińskiego, przed carem w St. Petersburgu 
w 1851 r. Rys. Paul Gavarni (1804-1866), rysownik, gra-
fi k i malarz, słynny autor karykatur. Odbite w paryskim 
zakładzie Lemerciera przez Charpentiera. Grafi ka pocho-
dzi z „Albumu Wileńskiego czyli zbioru rycin, litografi i 
i chromolitografi i poświęconego wyłącznie przedmiotom 
krajowym” wydawanego w Paryżu przez Jana Kazimierza 
Wilczyńskiego od 1845 roku. Obcięta w dolnej części, bez 
napisów informujących o rysowniku i zakładzie grafi cz-
nym, poza tym stan bardzo dobry.          

1 800

WOJSKO POLSKIE w 1794 r.580 , wg rysunku Mi-
chała STACHIEWICZA (1858-1930) kopiował K. Waw-
rosz, litografował R. Zadrazil. Odbitka w fotolitografi i, 
ręcznie kolorowana akwarelą, 25 x 17,5 cm w świetle passe 
partout. Tabl. XIII z serii II (Wojsko polskie po r. 1700). 
Nakładem Wł. Bartynowskiego, Kraków.
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Portrety
[CHOPIN]581  JASIŃSKI Zdzisław (1863-1932) – 

Portret Fryderyka Chopina, ok. 1925. Rysunek kredką 
na papierze, 57,8 x 42,5 cm w świetle ramy. Sygnowany 
u dołu po prawej „ZJasiński”. 

Pochodzi zapewne z czasu, gdy Z. Jasiński pracował 
nad medalionami Chopina i Moniuszki w Sali koncer-
towej Filharmonii Warszawskiej (ok. 1925). Jego twór-
czość, „oparta na solidnie opanowanym warsztacie, szła 
torem wyznaczonym przez tradycję szkoły monachijskiej” 
(SAP). Jasiński był w Monachium uczniem A. Wagnera 
w latach 1885-1889. Wkrótce potem zdobywał złote me-
dale na wystawach w Berlinie (1891), Chicago (1893), 
Los Angeles (1894). Wiele jego prac zaginęło podczas II 
wojny światowej.

1 500

[Słowacki]582  WĄSOWICZ Wacław (1891-1942) – 
„Juliusz Słowacki”, ok. 1927. Drzeworyt, 28,2 x 20,1 cm 
[na arkuszu 44 x 34 cm]. Sygnowany l.d. na klocku „W”, 
pod klockiem ołówkiem l.d. „4”, p.d. „Wacł. Wąsowicz”.

Wystawiany: „Wacław Wąsowicz… Katalog”. Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 1969, w katalogu poz. III/55.

Grafi ka ze zbiorów rodziny artysty.
700

NAPOLEON (1769-1821),583  cesarz Francuzów, 
[Rys.] Johann Jakub Frey (1813-1865). Lith. de Benard. 
Paryż [lata 60. XIX w]. Litografi a, 45,5 x 32,5 cm [na-
klejona na karton 51,5 x 35 cm w świetle passe-partout]. 
Całopostaciowy portret Napoleona z okresu końca jego 
panowania. Stan bardzo dobry.

1 200

[KOŚCIUSZKO]584  Antoni OLESZCZYŃSKI 
(1794-1879) – Kościuszko, 1829. Staloryt kolorowany 
akwarelą i gwaszem, 21 x 15 cm [na arkuszu 26 x 18 cm]. 
Napis na płycie: „Dessiné sous les conseilles de M Zeltner 
ami de Kosciuszko et gravé sur acier par Antoine Olesz-
czynski polonaise membre de l’Academie de Florence et 
de la Société Philotechnique de Paris 1829”.

Nie notowany w Katalogu portretów… BN. Pierwowzór 
późniejszych sztychów z 1831 i 1835 r. [por. w Katalogu 
nr 2535 i 2531].

900

KOŚCIUSZKO Tadeusz (1746-1817)585 , Najyż-
szy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w insurekcji 
1794 r. Portret, z 1 poł. XIX w. Litografi a kolorowana, 
20,8 x 27 cm (w świetle passe-partout). Popiersie Ko-
ściuszki w sukmanie z Orderami Virtuti Militari i Cyn-
cynata. Niewielka rysa na wysokości ramienia, poza tym 
stan dobry.
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CUSTOS DOMINICUS586  – Książę Wirtemberski 
Ulryk III w wieku dojrzałym w zbroi i z lancą turniejową 
w prawej dłoni, 1601. Miedzioryt, 42 x 28 cm. Pieczęć 
i napisy proweniencyjne z kolekcji Lecha Kokocińskiego. 

Dojrzałe dzieło rytownika Dominika Custosa (1560-
1615) przedstawiające postać księcia w wieku dojrzałym 
i w przepysznej zbroi turniejowej, z lancą, mieczem i pu-
ginałem oraz z szyszakiem i rękawicami u stóp po prawej 
stronie. Postać niczym statua ukazana lekko zwrócona 
w lewo, stoi w niszy niezwykle bogato zdobionego ma-
nierystycznego sztafarzu o charakterze architektonicz-
nym, którego powierzchnię zdobią rozbudowane motywy  
roślinne; nagie amorki o wspaniale oddanych ruchach 
dziecięcych ciał, stanowią wyraźny kontrast dla męskiej, 
w pełni dojrzałej postaci księcia. Tytuł grafi ki dodany ręcz-
nie inkaustem z epoki, w kartuszu u stóp księcia; tamże 
nr 27 (zapewne była to seria postaci). Na odwrocie tekst 
w języku niemieckim odnoszący się do kolejnej postaci: 
Franciszka Gonzagi, markiza Mantui. 

Ulryk Wirtemberski (ur. 8 lutego 1487 w Reichen-
weier, zm. 5 listopada 1550 w Tybindze) – książę Wir-
tembergii. W wyniku konfl iktu z książętami Szwabii i ich 
interwencji w styczniu 1519 r. tereny Wirtembergii zo-
stały przekazane cesarzowi Karolowi V. Ulryk wypędzony 
ze swojego kraju przebywał w Szwajcarii, Francji i Niem-
czech. Służył m.in. królowi Franciszkowi I.. W styczniu 
1535 r. Karol V nadał ponownie tytuł książęcy Ulryko-
wi, jednak Wirtembergia miała wciąż uznawać zwierzch-
nictwo cesarza. Ulryk na podstawie nauk Marcina Lutra 
rozwiązał zakony na terenie Wirtembergii i wprowadził 
ascetyczny wystrój kościołów W 1546 r., w wyniku woj-
ny katolickiego cesarza Karola V ze związkiem,obronnym 
protestanckich książąt Rzeszy, Ulryk został uwięziony 
w Heidelbergu, 

Niezwykle dekoracyjna XVI-wieczna grafi ka. Stan bar-
dzo dobry.

Por. Katalog XV Aukcji książek i grafi ki „Lamusa” poz. 
268, 269 i ilustr. na s. 78-79.
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[SABINUS]587  Nicolaüs ANDREA – Portret adwo-
kata wileńskiego Stanisława Sabinusa, dziedzica na Stra-
czy, herbu Samson, ukazanego jako pułkownika z oznaką 
dowództwa i we wspaniałej zbroi paradnej. Miedzioryt 
datowany na 1590 r. Arkusz 46,5 x 36 cm, odcisk płyty, 
42 x 32 cm.

Niewiele wiemy o życiu Mikołaja ANDREI, niemiec-
kiego sztycharza z XVI w., jednak dzięki informacji za-
wartej na oferowanej tu grafi ce (NICOLAVS ANDREAE 
PICTOR ET POETA FLENSBVRGENSIS HOLSATVS 
AD VIVVM DELINEABAT INVENTOR ET IN AERE 
SCVLPEBAT, NVLLA DIES SINE LINEA) wiemy, że nie 
należy mylić go ze współczesnym mu włoskim monogra-
mistą z Ankony i Heinecken, znanym jako Niccolo di An-
drea. Nicolaüs Andrea był Niemcem z Flensburga w Szle-
zwig-Holsztynie. 

Podobnie rzecz ma się ze sportretowanym tu adwokatem 
wileńskim i dziedzicem na Straczy, majątku położonym na 
dzisiejszej Białorusi nad rzeką o tej samej nazwie, prawym 
dopływem Wilii, na południowy wschód od wsi Michalisz-
ki w rejonie ostrowieckim. Portret opisany jest na rycinie le-
gendą biegnącą dookoła jego wizerunku: NOBILITAS LAU-
DABILIS EST QUAE VIRTUTIBVS ORNATA DOCTORI 
STANISLAO SABINO HAEREDI IN STRACZA ADVOCA-
TO VILNENSI ETC. Jedynie na podstawie informacji, które 
wynikają z ikonografi i ryciny wiemy, że był pułkownikiem 
wojska i człowiekiem niezmiernie zamożnym, sądząc po nie-
zwykle bogatej, wręcz luksusowej, repusowanej i aplikowanej 
zbroi, zapewne mediolańskiej. Na barku wizerunek Ganime-
desa porywanego na skrzydłach orła – Zeusa, a na napierśniku 
wizerunek Dionizosa na Lwie, choć może jest to artystyczna 
wizja pantery, na której bożek winnej latorośli zwykł podró-
żować. Poniżej pigmej z pękiem strzał na słoniu – symbolu 
emblematycznym Afryki. Resztę powierzchni zbroi wypeł-
niają biegnący z palmami uczestnicy bachicznego korowodu 
Dionizosa. Naramiennik jest ozdobiony aplikowanymi głów-
kami śpiewajacych chóralnie Aniołów. Sabinus prezentuje 
się z grubym, złotym, wielosegmentowym pasem na miecz 
i wielkim złotym pierścieniem sygnetowym, w którego oczku 
tkwi zapewne kamea z wizerunkiem jego rodowego herbu 
Samson, z barokowym już niemal wizerunkiem biblijnego 
Samsona rozdzierającego lwa. Na osi ryciny obraz znany 
z nagrobków, czy tumb staropolskich z okresu manieryzmu. 
W centrum siedzący na tęczy Zmartwychwstały Chrystus, 
rozkrzyżowanymi ramionami błogosławiący Sabinusa i jego 
pięciu synów ukazanych po lewej stronie, oraz małżonkę me-
cenasa i jej cztery córki, ukazane po prawej. Wszyscy odzia-
ni są w przepyszne stroje dworskie ze złotogłowiu. Adwokat 
jest w stroju pikowanym, niczym król, futrem gronostajów, 
a jego małżonka jest w futrzanym czepcu. Synowie „tylko” 
w strojach ze złotogłowiu. Prawdziwe bogactwo widać jednak 
na głowach panienek w postaci diademów – koron ze złota 
i klejnotów u najstarszej i ze sznurów pereł wielokrotnie owi-
niętych wokół głowy u trzech młodszych. Wokół Chrystusa 
aniołowie wzywają na sąd ostateczny. Poniżej alegoryczne 
przedstawienia i przedmioty. Od prawej do lewej i z góry na 
dół, zgodnie z regułami manierystycznej, przedbarokowej 
emblematyki: czaplę nad nalewką z kwiatem, symbolami 

majątku położonego nad rzeką, księgi z klamrami z biblio-
teki dworskiej adwokata, w tym jedną z sentencją łacińską: 
SOLI FIDE IN DEO (TYLKO W BOGU UFNOŚĆ), pod 
tłoczonym na oprawie wizerunkiem człowieka. W dolnym 
rogu bogini urodzaju Cerera, a zarazem rzymska Abundantia 
(czyli patronka obfi tości plonów) z rogiem obfi tości, z które-
go sypią się do ust podbiegającego pucołowatego putta, owo-
ce i kłosy napęczniałe od nadmiaru ziarna, czyli zapewne 
symbole bogactwa majątku ziemskiego nad Straczą. W rogu 
kotwica - symbol nadziei. Na księdze pod stopami Cerery 
lub Abundantii z rogiem obfi tości wypisano sentencję: SE-
CVNDVM VERBVM DOMINVM (Według Słowa Pańskie-
go). Obok pulchna Justitia w koronie z wagą i z mieczem, 
na którym wypisano: BONIS HONORI MALIS TERRORI 
(Dla dobrych znak czci, dla złych znak postrachu). Na sza-
lach wagi skrót: R: I: AE: Pod wagą uciekający wąż, próbujący 
ukąsić orła, który wbija w niego szpony. Całość to kolejna 
alegoria, tym razem odnosząca się do zawodu jurysty, Sabi-
nusa. Na osi u dołu dokładnie poniżej wizerunku Chrystusa 
w tryumfalnym wieńcu symbolizującym Zmartwychwstanie, 
Baranek Mistyczny na Wzgórzu Rajskim z chorągwią. Po le-
wej stronie, pod wizerunkiem klęczącej grupy mężczyzn dra-
matyczne sceny wojenne odnoszące się do militarnej kariery 
mecenasa. Obok monogramu F(ecit) N(icolaus) A(ndrea) 
zapalający lont rycerz. Na loncie łacińska sentencja: PAR 
VIA DOMINVM (Gotuj drogę Panu) oraz na lufi e armaty 
data wykonania sztychu: 1590. Poniżej rozrzucone kule i na-
pis: EN TIBI PORRIGO 193. Obok tarcza z wizerunkiem 
głowy lwa niemal plastycznie wypukłej, a na spisie odcięta 
głowa wąsatego kozaka z osełedcem, czyli czubem z wąskie-
go kosmyka włosów na czubku ogolonej głowy, tu luźno roz-
puszczonym, noszonym przez Kozaków zaporoskich. Tarczę 
z lwem i głowę Kozaka tratuje rycerz w zbroi z zasłoniętą 
przyłbicą trzymający ostrze miecza z napisem: VIVA IMPE-
RIVM. Całość zamyka krzyczący młodzieniec w greckiej sza-
cie depczący głowę słonia duszącego trąbą dziecko. Młodzie-
niec trzyma chorągiew z symbolem krzyża, na której widzimy 
napis: EGO SVM VIA VITA ET VERITAS  (Ja jestem drogą, 
życiem i prawdą –  echo słów Chrystusa z Ewangelii), a na 
drzewcu chorągwi po niemiecku: ICH MACHE ZV NICHT 
TEVFEL VND TOT (Zwyciężyłem unicestwiając Szatana 
i Śmierć). Słoń w tym przypadku to symbol śmierci, która 
swoją mocą dusi wszelkie życie, a depczący go młodzieniec 
to Anioł, głoszący Zmartwychwstanie „Pogromcy Śmierci, 
Piekła i Szatana”, jak to śpiewał zapewne nie raz ze swoją 
pobożną rodziną Stanisław Sabinus, sportretowany na prze-
pełnionym mistyczną symboliką miedziorycie. Portret i ana-
logiczne symbole rozbudowane zostały potem w sarmackiej 
pompa funebris, a portret Sabinusa poprzedza imagines ma-
iorum z dworskich i kościelnych galerii, przodków sarmac-
kich portretów trumiennych.

Rzadki i bardzo ważny przykład   rozbudowanej em-
blematycznie, manierystycznej, polsko-niemieckiej ryciny 
ze schyłku renesansu. Stan dobry. Rzadkość antykwarycz-
na.
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LENTZ Stanisław (1861-1920)588  – „X. Kazimierz 
Lutosławski”, 1919. Litografi a kredką na papierze z fi li-
granem „MIRKÓW”, 61 x 48 cm. Sygnowana ołówkiem 
p.d. „Lentz”.

Z teki „Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 
w portretach” (2o litografi i), 1919; nakład 120 egzempla-
rzy.

K. Lutosławski (1880-1924), ksiądz, dr medycyny 
i teologii, działacz Stronnictwa Demokratyczno-Narodo-
wego.

Reprodukowany: Katalog portretów…, BN Warszawa 
1990 – 1997, nr 3/3064.

300

LENTZ Stanislaw (1861-1920)589  – „Wł[adysław] 
Jabłonowski”, 1919. Litografi a kredką na papierze z fi li-
granem „MIRÓW”, 61 x 48 cm. Sygnowana ołókiem l.d. 
„Lentz”.

Z teki j. w. 
W. Jabłonowski (1865 – 1956), pisarz, działacz Naro-

dowej Demokracji.
Reprodukowany: Katalog portretów…, BN Warszawa 

1990-1997, nr 2/1607
300

[POTOCKI AUGUST] 590 August Potocki (1847-
1905), „Gucio”. Karykatura autorstwa Bolesława Rödige-
ra. Tusz, piórko, 16,5 x 11,5 cm. 

August Potocki „Gucio”, herbu Srebrna Pilawa, syn 
Maurycego Eustachego Ludwika Potockiego i Ludwiki 
Bobr-Piotrowickiej. Ożenił się z Eugenią Wojnicz-Siano-
żęcką, z którą miał syna Maurycego. Był pionierem sportu 
wyścigowego i znanym birbantem warszawskim. Dziedzic 
Jabłonnej, Zatora i Woli Starogardzkiej. Portret jednej 
z czołowych postaci warszawskiej arystokracji przełomu 
XIX i XX w. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 

1 200
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Grafi ka dawna
[CHASSELAT Charles-Abraham, 1782-1843]591  

Atala i Szaktas zaskoczeni przez burzę. Na podstawie rys. 
malarza Charles-Abrahama Chasselata sztychował Duthé. 

Miedzioryt z akwafortą, ręcznie kolorowany akwarelą. 
Przyciety do odcisku płyty, 32 x 38,5 cm. 

Trzecia rycina z cyklu ilustracji do noweli indiańskiej 
François-René, wicehrabiego de Chateaubriand (1768- 
1848) – francuskiego pisarza, polityka i dyplomaty, przed-
stawiciela wczesnego romantyzmu w literaturze francu-
skiej. Jako autor apologii chrześcijaństwa w całej swojej 
twórczości autor przeciwstawia chrześcijaństwo wolteria-
nizmowi, a powołując się na argumenty estetyczne, na-
ukę Chrystusa uznaje za zgodną z ludzką naturą. Badacz 
literatury francuskiej Bolesław Mucha przytacza w swo-
jej książce Literatura francuska XIX wieku słowa Teofi la 
Gautiera, który jednym zdaniem określił wpływ Chateau-
brianda na literaturę europejską pisząc, że: Odnowił kate-
drę gotycką, otworzył zamknięte drzwi wielkiej przyrody 
i wynalazł nowoczesną melancholię.

Atala jest wyrazem tych idei. Jest to romantyczna hi-
storia zakazanej miłości Atali i Szaktasa, którzy mimo za-

kazów moralnych i praw indiańskich, postanawiają spę-
dzić razem życie. Cała historia rozgrywa się na tle dzikiej 
i niesamowicie, w duchu romantycznym ukazanej przyro-
dy Ameryki, a w szczególności ziem francuskiej Luizjany. 
Dodatkowo autor opisuje ówczesne zwyczaje indiańskie. 
Kochankowie muszą zmagać się z licznymi przeciwnościa-
mi: ogólnym potępieniem, biedą i brakiem stałego miejsca 
do życia, niepohamowaną namiętnością, oraz sekretem, 
który skrywa piękna Atala. Osobą, która pomaga im zro-
zumieć świat staje się przypadkowo spotkany misjonarz 
ojciec Aubry. Jednak szerzące się wpływy francuskie wcale 
nie pomagają Indianom w osiągnięciu szczęścia. 

Chateaubriand pisze w prologu do dzieła: „Widziałem 
w tym opowiadaniu obraz ludzi myśliwców i rolników, 
religię jako pierwszą prawodawczynię ludzką, niebezpie-
czeństwa ciemnoty i żarliwości religijnej przeciwstawione 
światłu, miłosierdziu i prawdziwemu duchowi Ewangelii; 
walki namiętności i cnót w prostym sercu; wreszcie try-
umf chrystianizmu nad najbardziej niepohamowanym 
uczuciem i nad najbardziej straszliwym lękiem, nad mi-
łością i śmiercią.” 

Grafi ka przycięta do płyty, z drobnymi zadrapaniami 
powierzchni, po fachowej konserwacji.
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CHODOWIECKI Daniel (1726-1801)592  – „Wiódł 
ślepy kulawego…”. Miedzioryt, 11,2 x 6,5 cm na arkuszu 
13 x 8,5 cm. Sygnowany na płycie „Chodowiecki del. (in-
eavit) et f.(ecit).

Ilustracja do Asmus (pseudonim Matthiasa Claudiusa) 
omnia sua SECUM portans, oder Sämmtliche Werke des 
Wandesbecker Bothen,. pisma wydawanego w Hamburgu 
w latach 1777-1791, a potem wznowionego – w sumie 
wychodziło przez 37 lat. Pismo zasłynęło w całych Niem-
czech , stało się najpopularniejszą gazetą, która ukazy-
wała się pod jego pseudonimem artystycznym „Asmus”. 
Z tej edycji pochodzi oferowany miedzioryt satyryczny. 
Stan bardzo dobry.

400

CHODOWIECKI Daniel (1726-1801)593  – „Za-
bawy wiejskie”. Miedzioryt, 12,5 x 6 cm [na arku-
szu 12,5 x 9 cm]. Sygnowany na płycie „Chodowiecki
f.(ecit)”.

Ilustracja do s. 339 dzieła Teodora Gottlieba von Hip-
pel – Lebensläaufe nach Aufsteigender Linie nebst Bey-
lagen… Meines Lebenslaufs… T. 1-3, Berlin 1778-1781. 
Stan bardzo dobry. 

360

CHODOWIECKI Daniel (1726-1801) 594 – Wy-
padek na uczcie. Miedzioryt, 10,5 x 6 cm [na arkuszu 
14,5 x 10 cm]. Sygnowany na płycie „D. Chodowiecki 
fec.(it).

Dorobek artystyczny Chodowieckiego jest imponujący 
– ponad 2000 akwafort, 30 obrazów i ponad 4000 rysun-
ków. Chodowiecki urodził się w Gdańsku. Mówił biegle po 
francusku, niemiecku i polsku. Większość swojego życia 
spędził w Berlinie, tam kształcił się w pracowni Bernar-
da Rodego, tam został członkiem, a w końcu dyrektorem 
Akademii Sztuk. Jego ulubioną techniką była akwaforta. 
Ilustrował pierwsze wydania dzieł m. in Goethego, Krasiń-
skiego oraz najpiękniejsze XVIII-wieczne edycje Rousseau 
i Szekspira. Wiele ilustracji Chodowieckiego zachowało 
się w kalendarzach. W latach 1796 i 1797 publikował 
wspaniałe kalendarze prezentujące sceny i postacie z hi-
storii Polski, opatrzone ciekawym komentarzem. Mimo, 
iż pracował w Prusach, mówił i pisał po niemiecku i fran-
cusku, zawsze podkreślał, że czuje się Polakiem. W liście 
do Józefa Łęskiego, profesora astronomii na UJ pisał: „ja 
sobie za zaszczyt czynię – być prawdziwym Polakiem, 
chociażem w Niemczech osiadł”. Stan bardzo dobry.

400

592

594

www.portolan.pl


247

BELLA Stefano della (1610-1664) 595 – Trzy studia 
głowy starca. Akwaforty, po ok. 12 x 15 cm. Wszystkie 
sygnowane na płycie l.d. ”S. D Bella in et fecit”, p.d. nu-
mery – kolejno „17”, „18”, „19”. 

500

BELLA Stefano della (1610-1664)596  – Studium 
głowy chłopca. Akwaforta, ok. 12 x 15 cm. Sygnowana 
l.d. na płycie „S. D Bella in et fecit”, p.d. nr „13”. Stan 
bardzo dobry.

Wybitny akwaforcista włoski, autor słynnego Wjazdu 
Jerzego Ossolińskiego do Rzymu i wielu innych poloni-
ków. 

Ryciny reprodukowane w książce Joanny Talbierskiej – 
Stefano Della Bella, Warszawa 2001.
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HACKERT Jacob Philipp (1737-1807)597 , według. 
Włoski pejzaż, malowany w 1773 r., sztychowany przez 
Graffa w 1801 r. Akwaforta z akwatintą datowana na pły-
cie: 1801. 47 x 37 cm.  

Z serii pejzaży różnych regionów Włoch. Malarz Ja-
cob Philipp Hackert – niemiecki pejzażysta, reprezentant 
wczesnego romantyzmu. Od 1768 r. przebywał we Wło-
szech. Przyjaźnił się z Johannem Wolfgangiem Goethem, 
który napisał i wydał jego biografi ę w 1811 r. Zażółcenia 
papieru wymagające konserwacji. 

1 800

[JONGHE Clement] 598 Scena męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. Sztychował Clement de Jonghe (ca. 1624-
1677). Miedzioryt, arkusz: 55,2 x 42 cm; odcisk płyty: 
55 x 39 cm, sygnowany na płycie: Clemendt de Jonghe 
exc. 

Rycina przedstawia scenę męczeństwa św. Jana Chrzci-
ciela opisaną szczegółowo w rozdziale szóstym Ewange-
lii według św. Marka, a tu zilustrowaną przez czołowe-
go niderlandzkiego rytownika, holenderskiego Złotego 
Wieku, Clementa de Jonghe, sztycharza Rembrandta. Na 
pierwszym planie Herodiada ze srebrną misą z głową Jana 
Chrzciciela, u której stóp leżą jego broczące krwią zwłoki. 
Obok niej stoi kat z obnażonym mieczem i przerażona 
okrucieństwem swej pani służąca. Na drugim planie sce-
na uczty urodzinowej Heroda i pląsająca przed nim córka 
Herodiady Salome. W prześwicie okna w kształcie romań-
skiej bifory - imaginacyjna architektura. 

Grafi ka z podwójną legendą po łacinie i niderlandz-
ku, sztychowaną u dołu sceny, z rosyjskim tekstem ob-
jaśniającym dodanym na marginesie poza polem odcisku 
miedziorytu. Rzadki egzemplarz ryciny holenderskiego 
złotego wieku doby Rembrandta. Ślady składania. Stan 
więcej niż dobry.

1 800

[MONOGRAMISTA J. J. D. B.]599  Festyn ludowy, 
1773 

Miedzioryt z akwafortą, sygnowany i datowany 
na płycie: 1773. Arkusz: 41,2 x 29,5 cm; odcisk płyty: 
24 x 34,5 cm.

Niezwykle dynamiczna scena przedstawiająca festyn 
ludowy na  wsi  z rejonów Europy północnej (Niemcy-
Dania, lub niemieckie pogranicze z Holandią) pod ko-
niec XVIII w.  Zabawa rozgrywa się w dwóch głównych 
grupach: pierwszą z nich stanowią tańczacy wieśniacy po 
prawej stronie ryciny i towarzyszący im grajek. Centralną 
w niej postacią jest młoda chłopka, przed którą tańczy 
dojrzały mężczyzna. Grupie centralnej przypatrują się 
z ciekawością inni mieszkańcy  W centralnej części ry-
ciny widzimy odwróconych do widza plecami dziedzica 
z małżonką patrzących na inną grupę tancerzy, do któ-
rych z dwóch stron zbliżają się wsparci na kulach żebracy. 
Chociaż rycina ukazuje ubogą ludność wiejską, atmosfera 
przedstawionego tu wiejskiego festynu tchnie spokojem 
i nieukrywaną radością życia, po mistrzowsku utrwaloną 
przez artystę. Niezwykle piękna, nastrojowa rycina. 

560

597

www.portolan.pl


249

598

599

www.portolan.pl


250

NIEZIDENTYFIKOWANY RYTOWNIK600  – 
ZUZANNA W KĄPIELI. 2 poł. XVIII w.

Miedzioryt z akwafortą, 46,5 x 36 cm
Niezwykle sugestywne i eleganckie w swej prostocie, 

zakomponowane w trójkącie, rokokowe przedstawienie 
Zuzanny, zaskoczonej w kąpieli przez rozpustnych star-
ców, inspirowane biblijnym opisem z Księgi Daniela. Zna-
komicie ukazana przezroczystość wody i modne w tym 
okresie, nawiązujące do ruin antycznych bliżej nieokreślo-
nej cywilizacji elementy architektury ogrodowej.

Zuzanna, żona Joakima, żyła wg Biblii w Babilonie 
w czasie niewoli. Jej imię znaczy po hebrajsku « lilia ». 
Była córką Żyda Helkiasza i małżonką Joakima, który po-
siadał ogród do którego mieli wstęp wszyscy Żydzi. Pew-
nego dnia weszło do niego dwóch starców żydowskich,  
zarazem sędziów dla Izraelitów, których zniewoliła uro-
da Zuzanny, zażywającej samotnej kąpieli. Wyznawszy 
jej swoje grzeszne pożądanie zagrozili Zuzannie fałszy-
wym donosem, że jeżeli nie zaspokoi ich chuci, powiedzą 
przed zgromadzeniem Izraela, że przyłapali ją cudzołożą-
cą w ogrodzie z jakimś młodzieńcem, któremu udało się 
zbiec. Zuzanna, której cnota i pobożność przewyższała 
nawet urodę, nie uległa mimo gróźb żądzy starców i po 
krótkim procesie została przez nich skazana na publiczne 
ukamienowanie, jako cudzołożnica. Przechodzący Daniel 
przekonał zgromadzonych Izraelitów o konieczności prze-
słuchania oskarżycieli na osobności, i kiedy stało się dla 
wszystkich oczywistym ich kłamstwo, oni sami ponieśli 
karę, na którą chcieli skazać cnotliwą Zuzannę. Dzieje 
Zuzanny, chociaż niewątpliwie napisane po hebrajsku lub 
aramejsku, nieznane są Biblii hebrajskiej. Występują one 
jedynie po grecku w Septuagincie i w Wulgacie łacińskiej 

w przekładzie św. Hieronima, gdzie relacjonuje je 13 roz-
dział Księgi Daniela. Tekst grecki tej opowieści przecho-
wał się tylko w jednym manuskrypcie i to dopiero z IX 
wieku.

Miedzioryt z akwafortą, przycięty do płyty, ze stratą 
sygnatury artysty i adresu wydawniczego. Marginesy uzu-
pełnione. Chociaż po solidnej konserwacji, rycina zacho-
wała cały swój dyskretny erotyzm. 

1 000

NIEZIDENTYFIKOWANY MALARZ XIX w601 . – 
Portret młodej dziewczyny w zapasce, ok. połowy XIX w. 
Tusz lawowany, 43,5 x 31,5 cm. Rysunek polski lub nie-
miecki, wyróżniający się perfekcją wykonania w technice 
nie dającej możliwości poprawek. 

Stan dobry, jedynie zagięcia papieru po bokach 
i u dołu, bez szkody dla rysunku. 

800

602

601
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ROSA Salvator (1615-1673) 602 – Diogenes Adole-
scentem manu bibentem intuitus Scyphum proiicit. (Dio-
genes widząc pijącego z ręki młodzieńca każe mu podać 
puchar). Akwaforta przycięta do płyty, 46 x 28 cm, sygno-
wana na płycie: Salvator Rosa inv. scul. 

Scena ukazuje fi lozofa Diogenesa karcąco patrzącego 
na męża z cennym, zapewne złotym pucharem szydzącego 
z młodzieńca. Akcja rozgrywa się w potrzaskanym wichra-
mi górskim lesie. Salvator Rosa – malarz włoski urodzony 
w czerwcu 1615 roku w Arenella, dzielnicy Neapolu, zmarły 
w marcu 1673 roku w Rzymie. Uważany za prekursora ro-
mantyzmu w malarstwie. Studiował w Neapolu, gdzie znalazł 
się pod wpływem hiszpańskiego realisty Jusepe Ribera. Zna-
ny jest głównie jako autor scen rodzajowych z pustelnikami 
i włóczęgami na tle dzikich, romantycznych krajobrazów, ma-
lował sceny batalistyczne i marynistyczne. Dzieła malarskie 
i grafi czne Salvatora Rosa są obecnie ozdobą najważniejszych 
zbiorów malarskich i grafi cznych a od końca lat 90. ubiegłego 
wieku Sala nr 13, na pierwszym piętrze paryskiego Luwru, 
nosi imię Salvatora Rosy, z woli konserwatorów muzeum i ku-
stoszy działu włoskiego malarstwa XVII i XVIII wieku. Rów-
nież jego rodzinny Neapol uczcił go nazywając jedną ze stacji 
metra jego imieniem, a w czasach swoich „lat pielgrzymki” 
po Europie, romantyczny kompozytor Franz Liszt zatytułu-
je jeden ze swych utworów „Canzonetta del Salvator Rosa”. 
Również polscy artyści znali twórczość Salvatora Rosy, m.in. 
Cyprian Kamil Norwid w wierszu Spółcześni pisał: „Poeta-ma-
larz-sztycharz-Rewolucjonista, Salwator Rosa!...”, a Czesław 
Miłosz poświęcił mu wiersz w Pejzażu z postaciami.

Akwaforta po fachowej konserwacji. Rzadkość antykwa-
ryczna.

1 000

VISSCHER Claes Jansz603  – „Mulieris parturien-
tis signum. Culus partui. Qui ad Deum et thronum et 
thronum eius rapitur /Frustra insidiatur draco” (Apoca-
lipsis cap. XII), 1 poł. XVII w. Miedzioryt, sztychowany 
przez Claesa Visschera (sygn. monogramem wiązanym CJ 
Visscher, na płycie po lewej stronie, przycięty do płyty 
41,5 x 51,5 cm.

Scena biblijna  z Apokalipsy św. Jana (rozdz. 12). 
Św. Jan z Orłem, trzymającym mu kałamarz jest ukazany 
po prawej stronie w trakcie spisywanej wizji ukazującej 
Niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami 
i smokiem czyhającym na mające się urodzić dziecko. 

Claes Jansz Visscher (1587-1652) – holenderski szty-
charz i kartograf, jeden z najważniejszych wydawców 
map, autor scen rodzajowych. 

Cała rycina dublowana, narożniki  uzupełnione. Po fa-
chowej konserwacji.

1 800

603
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NORBLIN  Jan Piotr (1745-1830)
Wybitny artysta francuski, 30 lat pracujący w Polsce 

na dworze Czartoryskich. Malarz i grafi k. Wykonał po-
nad 100 akwafort pod wpływem sztuki holenderskiej. Na-
zywany jest „ojcem grafi ki polskiej”. Jego uczniami byli 
A. Orłowski i M. Płoński. 

Poniżej kilkanaście akwafort:
KOBZIARZ WIĘKSZY,604  1784. 8,1 x 5,6 cm. Sy-

gnowana p. g. „Norblin fecit Varsovie 1784” (w lustrza-
nym odbiciu).

Literatura: A. Smolik – Jana Norblina prace rytowni-
cze. Łódź 1934, poz. 44; 

F. Hillemacher – Catalogue des estampes qui compo-
sent l’oeuvre de Jean-Pierre Norblin, peintre français, gra-
veur à l’eau forte. Paris 1999, poz. 27.

450

ŻEBRAK Z PSEM, 605 1787. 9,5 x 7,3 cm, sygnowa-
na „Norblin f. 1787”. 

Smolik, poz. 57; Hillermacher, poz. 35.
450

PRZEKUPIEŃ TRUCIZNY NA SZCZURY606 , 
9,3 x 3,5 cm, bez sygnatury.

Smolik, poz. 80; Hillermacher, poz. 26.
500

ŻEBRAK II,607  1787. 10,5 x 7 cm. Sygnowana „Nor-
blin f. 1787”

Smolik, poz. 55; Hillemacher, poz. 55.
450

ZAMYŚLONY608  , 5,7 x 4,6 cm, niesygnowana.
Smolik, poz.78; Hillemacher, poz. 22.

300

UŚMIECHNIĘTY 609 ŻYD, 1776, 5,9 x 2,6 cm, sy-
gnowana „1776”.

Smolik, poz.5; Hillermacher, poz. 67.
300

POPIERSIE STARCA610 , 6,2 x 5,4 cm, bez sygna-
tury.

Smolik, poz.85; Hillermacher, poz. 56.
300

POPIERSIE STAREGO ŻYDA611 , 1784. 4,4 x 3,3 
cm. Sygnowana po lewej „N. f. 1784”

Smolik, poz. 49; Hillemacher, poz. 59.
300

PORTRET KRÓLA JANA SOBIESKIEGO612 , śred-
nica 3,6 cm, niesygnowana.

Smolik, poz. 66; Hillemacher, poz. 64.
120

„MAZEPA”, 613 9,2 x 8,5 cm. Napis „Mazeppa 
aetat. 70”

Smolik, poz. 67; Hillermacher, poz. 65.
700

RYSOWNIK614 , 7,3 x 8,4 cm, niesygnowana. Dosko-
nała, czarna odbitka.

 Smolik, poz. 76 ;Hillemacher, poz. 19.
650

AUTOPORTRET615 , 13,6 x 14,8 cm, niesygnowana.
Smolik, poz.65; Hillemacher, poz. 1.

1 000

605

604
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PŁOŃSKI Michał (1778-1812)616  – 14 akwafort 
z „Recueil de 19 planches études des fi gures Dessinées 
d’après nature à Amsterdam en 1702 [! – wlaściwie: 1802] 
et Gravées spirituellement à l’eau forte par M. Plonski à Pa-
ris”. Wydanie paryskie, “chez Jean éditeur” [ok. 1806].

Oferowany zbiór zawiera czternaście z 19 akwafort 
Michała Płońskiego w tym wydaniu; pierwsze wydanie 
amsterdamskie miało ich też dokładnie 14. Na 6 plan-
szach (na papierze żeberkowym z fi ligranem „D”) artysta 
umieścił następujące ryciny: Portret Rembrandta wg ob-
razu mistrza; Chłopiec czytający [2], Żebrak o kuli [4], 
Typy i karykatury [7], Popiersia starców z białą brodą 
[8, 9], Żyd amsterdamski [10], Dziecko z klatką [12], Pie-
sek [13], Rycerz w zbroi, Czytająca, Trzy głowy męskie – 
z autoportretem [11], Głowa kobiety w czepcu [1], Głowa 
starca [3]. Większość sygnowana na płycie „MPloński f”, 
w kilku przypadkach dat. „1802”. Wymiary akwafort od 
17 x 13,7 cm ( Żyd amsterdamski) do 4,6 x 3,7 cm (Ko-
bieta w czepcu). Dołączona oryginalna okładka (niewiel-
kie naddarcia krawędzi papieru, reperowane). 

Piękny zbiór rycin ucznia Norblina – artysty, który 
„robotą swoją najsłuszniej na nazwę polskiego Rembrand-
ta zasłużył”, wedle słów J. G. Pawlikowskiego z 1829 r. 
Wykonał przy tym jedynie 36 rycin w ciągu życia; tu do-
stajemy zatem znaczną część mistrzowskiego dorobku.

11 000

PŁOŃSKI Michał (1778-1812)617  – Dwie akwa-
forty na jednym arkuszu: Trzy głowy męskie – z autopor-
tretem, z nr 11 oraz Dziecko z klatką (12). 3,8 x 2 cm 
oraz 7,4 x 10,5 cm, obie sygn. na płycie „MPlonski f”, 
a w przypadku pierwszej, także „1802”. Pochodzą z „Re-
cueil…”, ok. 1806; por. poprzednią pozycję katalogu.

900

616

616
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Grafi ka polska XX wieku
BIELECKI Władysław (1896-1943) 618 – „Kraków. 

Wawel , wieża zegarowa”, 1924. Drzeworyt barwny, papier 
czerpany, 21,5 x 17,2cm [na arkuszu 29 x 22,5 cm]. Sygno-
wany ołówkiem [lekko zatarte] p.d. „Kraków. Wawel, wieża 
zegarowa/drzeworyt oryg.”, p.d. „Wład. Bielecki… 

500

BIELECKI Władysław (1896-1943)619  – „Wawe-
l…”(dalej nieczytelnie), 1924. Drzeworyt barwny, papier 
czerpany, 16,5 x 17 cm, [na arkuszu 24 x 22,5 cm]. Sy-
gnowany ołówkiem [napisy zatarte] p.d „Wład. Bielec-
ki/924”.

 Ukończył ASP w Monachium. W 1927 został laure-
atem Polskiej Akademii Umiejętności z funduszu Felik-
sa Jasieńskiego. Pracował w drzeworycie pozostając pod 
urokiem drzeworytu japońskiego i malarstwa impresjoni-
stycznego oraz krakowskiej szkoły pejzażu.

500

BURKIEWICZ Franciszek (1910-)620  – „Na ekra-
nie”, 1948. Drzeworyt, 11,5 x 17,5 cm [na arkuszu 
14,7 x 20,6 cm]. Sygnowany pod klockiem l.d. „Na ekra-
nie. Drzeworyt”, p.d. „Fr. Burkiewicz 1948”.

Studia artystyczne w latach 1930-1935 w Państwowej 
Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu (uczeń E. Wro-
nieckiego), studia grafi czne pod kierunkiem S.Ostoji-
Chrostowskiego w Warszawie. Przez całe życie związany 
z poznańskim środowiskiem artystycznym. Wybitny drze-
worytnik, jego dorobek obejmuje ponad 300 grafi k. 

450

CHOMICZ Witold (1910-1984)621  – „Noc kupal-
na”. Drzeworyt, 30 x 18 cm. Sygnowany na klocku l.d. 
„CH” oraz pod klockiem p.d. „Chomicz W”, l.d. tytuł 
i technika.

700

GIEDROYĆ-WAWRZYNOWICZ Janina Róża 622 
(1902-1995) – „Dudek”, przed 1935 r. Drzeworyt sztor-
cowy, 7 x 4,9 cm [na arkuszu 19,9 x 14,9 cm]. Sygnowany 
l.d. na klocku monogramem wiązanym „JRG” oraz pod 
klockiem ołówkiem „JRGiedroyćWawrzynowicz”. Na od-
wrocie passe-partout naklejona kartka autorska z danymi 
o autorce, tytule i technice pracy.

Grafi ka wymieniona w Nowoczesnym drzeworycie 
polskim Marii Grońskiej, Wrocław 1971, s. 213 oraz re-
produkowana w katalogu „Incisioni delle Artisti Polacchi”, 
Firenze, II 1935.

Ukończyła warszawską SSP, gdzie była uczennicą 
W. Skoczylasa i E. Bartłomiejczyka. Brała udział w I i II 
Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu w Warszawie 
oraz w wielu wystawach zagranicznych. Prezentowana 
praca stanowi wielką rzadkość , gdyż przedwojenny doro-
bek artystki przepadł w Powstaniu Warszawskim.

550

618

624
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KOHLMAN Hanna (ur. 1930)623  – „Pejzaż z drze-
wami”, 1957. Odprysk, 20,5 x 29 cm. Sygnowany ołów-
kiem pod płytą p.d. „Hanna Kohlmanówna 57”, po lewej 
– tytuł i technika. 

300

KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA Bogna 624 
(1900-1986) – „Jesień”, 1935. Drzeworyt barwny, 
17,9 x 13,5, cm. Sygnowany pod klockiem l.d. „B. Kra-
snodębska-Gardowska”, p.d. „Jesień. 1935”.Na odwro-
cie nadruk: „B. Krasnodębska-Gardowska. „Jesień” z cy-
klu „Cztery pory roku”. Drzeworyt barwny. Rok 1935”. 
Fot. [99].

Grońska Maria – Nowoczesny…, s. 420, il.275; Pie-
trzyk Agata – Mistrzyni współczesnego drzeworytu Bogna 
Krasnodębska-Gardowska. Katalog…, poz. 46.

240

620

621

622

623
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KUCZYŃSKI Edward (1905-1958)625  – Pusz-
cza, 1933. Drzeworyt, 15,3 x 11,5 cm [na arkuszu 
22,5 x 17,8 cm]. Sygnowany pod klockiem ołówkiem l.d. 
„E. Kuczyński”, p.d. „1933”

Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego. Uczeń J. Hoppena, F. Ruszczyca i B. Le-
narta. Współzałożyciel Grupy Wileńskiej. Po wojnie w To-
runiu na UMK. 

400

KULISIEWICZ Tadeusz (1899-1988)626  – „Dziew-
czyna w chuście”, 1931. Drzeworyt, 25 x 13,7 cm. Grafi -
ka z teki „Szlembark”, Warszawa 1931. Odbitka z klocka 
oryginalnego. Oferowany egzemplarz był dołączony do 
czasopisma „Arkady”, wydawanego w latach 1935-39. 
Fot. [519]

600

LAM (Władysław 1893-1984)627  – „Dysputa”. 
1925. Drzeworyt, 25 x 18,8 cm. Sygnowany p.d. ołów-
kiem „Władysław Lam”.  Z teki „Don Quijote”. Fot. [65]

M. Grońska, „Grafi ka w książce, tece i albumie, War-
szawa 1994, poz. 353.

900

MARCZEWSKI Tadeusz (1879-1963) 628 – Powrót 
z pola, lata 30. XX w. Drzeworyt, 18 x 25 cm. Na odwro-
cie napisy (autorskie?) ołówkiem l.d. „Oryg. drzeworyt. 
Unikat.”, p.d. „Tadeusz Marczewski”, u góry „N 2”. Być 
może jest to grafi ka z olejnej kompozycji „Powrót z pola”, 
nabytej wraz z innymi pracami w 1925 roku do zbiorów 
państwowych {SAP, s. 368]. 

Malarz, grafi k. W latach 1903-1905 studiował w kra-
kowskiej ASP u F. Cynka i T. Axentowicza. Studia grafi cz-
ne we Włoszech i Monachium (1910-1911). Większość 
dorobku artysty uległa zniszczeniu w jego mieszkaniu 
w Warszawie podczas wojny.

400

626

627628
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MAZURKIEWICZ Alfons (1922-1975)629  – 
W drodze do cerkwi. Drzeworyt, 27,5 x 27,5 cm [na ar-
kuszu 33,5 x 32 cm]. Sygnowany ołówkiem pod klockiem 
„A.Mazurkiewicz”.

Uczeń Krchy i Gepperta. Po wojnie związany ze środo-
wiskiem wrocławskim. Brał udział i został nagrodzony na 
słynnej wystawie w warszawskim Arsenale.

480

MISKY Ludwik (1884-1938)630  – „Portal w ul. Ka-
noniczej Jana Michałowicza z Urzędowa”. Akwaforta, 
21,5 x 14,5 cm [na arkuszu 28,8 x 20 cm]. Sygnowana 
ołówkiem pod płytą  p.d. „Misky”, l.d. tytuł grafi ki.

700

NEBELSKA-ROMANOWICZ Aldona (1909-631 
2009) – Dzieci i liście kasztana, lata 30. XX w. Drzewo-
ryt, 11 x 7,5 cm [na arkuszu 17 x 13,5 cm]. Praca z okresu 
studiów wileńskich. Ze zbiorów autorki.

600

NEBELSKA-ROMANOWICZ Aldona (1909-632 
2009) –W chińskiej szkołe kaligrafi i, lata 30. XX w. Drze-
woryt, 15,5 x 11 cm [na arkuszu 21,2 x 17 cm]. Praca 
z okresu studiów wileńskich.Ze zbiorów autorki.

600

630

631 629
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[PANKIEWICZ Józef]633  L’Art Décoratif. Revue 
Mensuelle d’Art Contemporain. Juillet 1904 – Décembre 
1904. Paryż 1904. 30 cm, s. [10], 238, [2; 14 – insera-
ty reklamowe, prospekty i zapowiedzi wydawnicze], tabl. 
ilustr. 20 (1 akwaforta J. Pankiewicza), opr. wtórna; ppł. ze 
skórzanym tłoczonym złotem szyldzikiem na grzbiecie,-

Francuskie pismo artystyczne o sztuce dekoracyjnej, 
we wszystkich jej przejawach od architektury, przez malar-
stwo po szeroko tu reprezentowane rzemiosło artystycz-
ne, wydawane pod redakcją Gustawa Souliera. Wśród po-
loników artykuł Adolfa Baslera poświęcony akwafortom 
Józefa Pankiewicza (s. 231-235), ilustrowany licznymi 
reprodukcjami prac artysty. Dołączona odbita na osobnej 
planszy akwaforta Pankiewicza „Portal katedry St. Mac-
lou w Rouen” (20,6 x 14,7; pl. 27,8 x 20 cm); sygnowana 
na płycie: „L’Art décoratif. Pankiewicz”. Praca powstała 
w czasie pobytu grafi ka latem 1904 r. w domu przyjaciela 
Henri Vimarda, historyka i publicysty, w Rouen. Artysta 
podróżował wówczas po okolicy i bezpośrednio na płycie 
szkicował widoki oraz zabytki architektury, które stały się 
tematem powstałych wówczas prac grafi cznych. Grafi ka 
odbita w „L’Atelier d’Art”, zakładzie stale współpracują-
cym z pismem. Józef Pankiewicz (1866-1940), wybitny 
polski malarz i grafi k, przez wiele lat pracujący we Fran-
cji, wywarł znaczący wpływ na rozwój polskiej grafi ki. Był 
mistrzem techniki akwaforty, a powstałe w latach 1895-
1910 prace są nadal wysoko cenione i poszukiwane. Pi-
smo zawiera także wiele bogato ilustrowanych artykułów, 
poświęconych ówczesnej sztuce nowoczesnej, zarówno 
w stylu secesji, jak i rodzącego się Art Déco. M.in. dotyczą 
one niezwykle nowoczesnej w formie architektury pary-
skich kamienic, malarstwa (np. Jamesa Whistlera, zmar-
łego w 1903 r., którego twórczość stanowiła inspirację dla 
Pankiewicza) oraz rzemiosła artystycznego (projekty me-
bli, porcelana carskiej wytwórni z Petersburga), biżuteria 
Lalique’a. Stan bardzo dobry. Rzadki egzemplarz zawiera-
jący oryginalne grafi ki Pankiewicza i Jamesa Whistlera. 

Literatura: Józef Pankiewicz, Katalog wystawy MN 
w Warszawie, 2006, s. 308, poz. 55, il. 

3 000
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POPŁAWSKI Adolf (1907-1982)634  – „Przedmie-
ście w Wilnie”, przed 1939 r. Drzeworyt, 12,2 x 16 cm (na 
arkuszu 19,7 x 21 cm). Sygnowany pod klockiem, ołów-
kiem „APopławski”.

Malarz, grafi k. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ukończone 
w 1932 r. Uczeń J. Hoppena. Członek-założyciel Grupy 
Wileńskiej. Po wojnie mieszkał na Wybrzeżu.

M. Grońska – Nowoczesny drzeworyt polski, s. 295. 
600

RAK Aleksander (1899-1978)635  – „U STUDNI”, 
1937. Drzeworyt, 17,2 x 21,3 [na arkuszu 26,3 x 31,5 cm]. 
Sygnowany i datowany na klocku: „AR 1937”.

Grafi k, malarz, pedagog. Studiował w warszawskiej 
SSP w latach (1919-1929) u Tichego, Kotarbińskich, 
Pruszkowskiego. Od 1936 – 39 pedagog tej uczelni.Czło-
nek grupy „Szkoła Warszawska”, Spółdzielni „Ład”. Po 
II wojnie działał w Katowicach współorganizując Państwo-
wą Szkołę Sztuk Plastycznych i i kierując tam wydziałem 
grafi ki. 

300

RAPACKI Józef (1871-1929) 636 – Pejzaż z wędrow-
cem i ruinami domu, 1914. Akwaforta, 24 x 29,5 cm [na 
arkuszu 27,7 x 34,7 cm]. Sygnowana dwukrotnie na pły-
cie „Józef Rapacki /1915” oraz ołówkiem pod płytą p.d. 
„Józef Rapacki /1915”. Grafi ka po fachowej konserwacji. 

1 200

ROLICZ Stanisław (1913-1998) 637 – Łódź ry-
backa, 1947. Akwaforta, 18 x 22,5 cm [na arkuszu 
25 x 29,5 cm]. Sygnowana na płycie l.d „St. Rolicz”, p.d. 
„Gdynia 1947 IV”. 

450

633

635

636 637
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ROMANOWICZ Walenty (1911-1945)638  „TRO-
GLODYCI”, 1940. Miedzioryt, 16,5 x 12,5 cm. Sygnowa-
ny na płycie l.d. „VIII.44 R /1940”. Pochodzi z głównego 
dzieła grafi cznego artysty „Cykl trocki” składającego się 
z 32 rycin.

Ze zbiorów Aldony Romanowicz, żony artysty.
Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 

Stefana Batorego w Wilnie. Uczeń Ludomira Slendziń-
skiego i Jerzego Hoppena. Współzałożyciel Grupy Wi-
leńskiej (1937). Uprawiał rysunek, drzeworyt i techniki 
metalowe, również malarstwo. W latach 1937-1939 pro-
wadził prace konserwatorskie nad ruinami zamku w Tro-
kach, co znalazło odbicie w grafi ce z tego okresu. Wy-
stawa monografi czna w Toruniu w 1958 w pełni ukazała 
znakomity warsztat i wrażliwość artystyczną tragicznie 
zmarłego grafi ka i malarza.

800

ROMANOWICZ Walenty (1911-1945)639  – Pu-
stelnik. Cynkoryt, 12 x 9,5 cm. Ze zbiorów żony artysty. 

450

ROMANOWICZ Walenty (1911-1945)640  – Mo-
tyw architektoniczny z arkadami, 1933. Akwatinta, 
18 x 23 cm [na arkuszu 26 x 31 cm]. Sygnowana pod 
płytą ołówkiem p.d. „1933 /Romanowicz”.

Ze zbiorów Aldony Romanowicz, żony artysty.  
600

639

638640
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RUBCZAK Jan (1884-1942)641  – Brama i ulica Flo-
riańska, 1926. Litografi a barwna, 43 x 35 cm. Sygnowana 
na płycie p.d. „Rubczak”. Plansza z teki „Kraków 6 auto-
litografi i”, Kraków 1926.

Grońska Maria, Grafi ka w książce, tece i albumie, 
Wrocław 1994, poz. 28.

600

RZEGOCIŃSKI Witold (1883-1969) 642 – „Burza”, 
lata 30. XX w. .Akwaforta, 33 x 26 cm [na arkuszu 
48,5 x 35 cm]  Absolwent ASP w Krakowie. Studia także 
w Paryżu, gdzie zapoznał się z technikami grafi cznymi. Po 
powrocie do kraju wykładał w Państwowej Szkole Przemy-
słowej w Krakowie.

700

641

642
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SKOCZYLAS Władysław (1883-1934)643  – „Po-
wrót z polowania”, 1921 [w tle zamek orawski]. Drzeworyt, 
15,3 x 18,4 cm. Reprodukowany m.in: Stanisław Woźnicki 
Władysław Skoczylas, Warszawa 1925 Gebethner i Wolff.

1 200

SKOCZYLAS Władysław (1883-1934)644  – „Zbój-
nicy ze skarbem”. Drzeworyt, 15,5 x 19,5 cm [na arkuszu 
23,5 x 29,5 cm]. Sygnowany pod klockiem, ołówkiem p.d. 
„Wł. Skoczylas”. Z „Teki  Zbójnickiej”, 1920. Reprod.: „Pięć 
wieków grafi ki polskiej”, Warszawa 1999, s. 146, il.160.

700

SKURPSKI Hieronim (1914-2006)645  – „Humanizm 
wojny”, 1945-1948. Cykl 10 akwafort. 3 ryciny o wymia-
rach 16 x 13,5 cm, 7 rycin – wymiary  13 x 11 cm lub nieco 
mniejsze. Dwie spośród największych, sygnowane na płycie 
„Skurpski 45”; pozostałe sygnowane ołówkiem „Skurpski” 
(tylko jedna – „Skurpski 46”), a także na płycie, rozmaicie: 
„Skurp”, „Skurpski”, „H/S”, „Skurpski  48”.  ]

O cyklu okupacyjnym „Humanizm wojny”  mówił 
sam artysta: „zawarłem w nim moje przemyślenia na te-
mat wojny i tragedii ludzkich.”

W bogatej i różnorodnej twórczości Hieronima Skurp-
skiego grafi ka stanowiła zamknięty rozdział (lata 1944 – 
1968). Pozostało z tego okresu około 100 plansz grafi cz-
nych wykonanych  w technikach metalowych: akwaforcie, 
akwatinci9e, suchej igle, monotypii czy tzw. odprysku. 
Większość znajduje się w zbiorach Ossolineum, Biblio-
teki Narodowej w Warszawie, Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie. Rzadkość na rynku antykwarycznym.

3 000

643
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UNIECHOWSKI Antoni (1903-1976) 646 – Na 
spacerze w Łazienkach. Rysunek tuszem, 41,8 x 29,4 cm. 
Sygnowany p.d. monogramem „AU”.

1 200

WĄSOWICZ Wacław (1891-1942)647  – „Widok na 
Farę w Kazimierzu”. Drzeworyt, 9 x 8 cm. Grafi ka tytuło-
wa teki „10 drzeworytów”. Por. Wacław Wąsowicz… Ka-
talog. Muzeum Narodowe w Warszawie 1969, poz. III/85. 
Grafi ka ze zbiorów rodziny artysty.

300

WISZNIEWSKI Kazimierz (1894-1960)648  – Faun 
i dziewczyna, 1935. Drzeworyt. 7,5 x 5 cm [na arkuszu 
11,5 x 8 cm]. Sygnowany pod klockim ołówkiem” KWisz-
niewski 1935”.

150

WISZNIEWSKI Kazimierz (1894-1960) 649 – „Kra-
jobraz wiejski”, 1952. Drzeworyt, 18,5 x 29 cm [na arku-
szu 25 x 33,7 cm]. Sygnowany na klocku p.d. „K. Wisz-
niewski 1952” oraz ołówkiem pod klockiem l.d. tytuł, p.d. 
„K. Wiszniewski /odbity ręcznie 1959”.

200

WISZNIEWSKI Kazimierz (1894-1960)650  – Pej-
zaż z drewnianym kościółkiem wśród drzew, 1959. Drze-
woryt, 15,8 x 23,6 cm [na arkuszu 21 x 26,8 cm]. Sy-
gnowany pod klockiem ołówkiem l.d. „oryg. drzeworyt 
– 1958 r.”, p.d. „KWiszniewski”.

200

WISZNIEWSKI Kazimierz651  – „Św. Krzysztof”. 
Drzeworyt, 9,8 x 4,5 cm [na arkuszu 12,9 x 8 cm]. Sygno-
wany pod klockiem ołówkiem „KWiszniewski”.

150

WRÓBLEWSKA Krystyna (1904-1994652 ) 
– „Połów ryb”. Drzeworyt, 19,8 x 14,8 [na arkuszu 
30 x 21,2 cm]. Sygnowany u dołu ołówkiem „Krystyna 
Wróblewska” i tytuł. Krystyna Wróblewska studiowała na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego 
w Wilnie (do 1938), następnie w Académie de la Grande 
Chaumiere w Paryżu (1938). Współzałożycielka Grupy 
Wileńskiej. W 1945 wraz z synem Andrzejem, przyszłym 
wybitnym malarzem, osiadła w Krakowie. Była współzało-
życielką Grupy Dziewięciu Grafi ków, która kontynuowa-
ła tradycję drzeworytnictwa warszawskiego i wileńskiego 
sprzed wojny; wystawiała z tą grupą w latach 1947-1960.

600

647

648

651
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Plakaty
CHAGALL Marc (1887-1985)653  – „Le village”, 

1959. Litografi a barwna, 26 x 19, 5 cm [na arkuszu 
38 x 28 cm]. Sygnowana na kamieniu p.d. „Marc Cha-
gall”. Na odwrocie tekst Jeana Wahla o Chagallu. Pocho-
dzi z „Derrire le Miroir”.  

Francuski malarz i grafi k pochodzenia rosyjskiego. 
Wybitny przedstawiciel École de Paris. W 1907 r. rozpo-
czął studia w Akademii petersburskiej. W latach 1910-
1914 przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie zetknął 
się z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Ja-
cobem. W jego obrazach przeważa pogodna tematyka mi-
łosna, pejzaże, sceny religijne. Charakterystycznymi środ-
kami wyrazu są m.in. deformacja kształtów, zachwianie 
proporcji, przewaga żywych czerwieni, błękitów i zieleni.

800

GRONOWSKI Tadeusz (1894-1990)654  – Plakat 
[tzw. ślepy, do wypełnienia] Konkursu Szekspirowskiego, 
organizowanego przez Departament Teatru MKiS, 1947. 
Litografi a barwna, 33 x 47 cm. Sygnowana na kamieniu 
„gronowski 47”. W Litografi i Artystycznej W. Główczew-
skiego.

400

654
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[PETLURA] 655 NAJMYT Petljura prodaw Ukrainu polskym panam! Pany spalyly i pograbuwaly Ukrainu – smert 
panam i petljuriwcjam! [B.m. 1920 B.w.]. Plakat 68,4 x 48,5 cm (litografi a trzykolorowa). Język ukraiński. Semen Pe-
tlura w polskiej rogatywce, ucieka obładowany bagażem, wśród ognia i dymów pożarów. W prawym górnym narożniku 
nadruk: „Proletari wsich krain zdnajtesja!”. Plakat pochodzi z okresu, gdy Semen Petlura (1879-1926), dowódca wojsk 
Ukraińskiej Republiki Ludowej, został wyparty przez bolszewików wraz ze swoją armią do Polski. Tutaj w kwietniu 
1920 r. zawarł sojusz z Józefem Piłsudskim i wziął udział w wyprawie kijowskiej. Stan bardzo dobry.

2 400

www.portolan.pl


271

[PRACA socjalistyczna] 656 Inc.: „Towariszczi Izbra-
tieli! Trudjaszczijesia Sowietskogo Sojuza! Boriiej za by-
striejszieje wostanowlienije…”. Chudożnik: Kriwonogow. 
Moskwa-Leningrad 1946 Gosudarstwiennoje Izdatielstwo 
„Iskusstwo”.  Plakat wielobarwny 84,5 x 56 cm. Przedsta-
wia murarza pracującego dziarsko na tle socrealistycznej 
architektury. Apel do ludzi pracy o szybki rozwój gospo-
darki radzieckiej. Minimalne zagięcie narożnika i drobne 
odbarwienia, poza tym stan bardzo dobry.

1 000

[STALIN]657  „Nas wyrastił Stalin – na wiernost na-
rodu!”. Chudożnik: P. Gołub. Moskwa-Leningrad 1946 
Gosudarstwiennoje Izdatielstwo „Iskusstwo”. Plakat wie-
lobarwny 60 x 83,5 cm. Propagandowy plakat sławiący 
Armię Czerwoną i Józefa Stalina, z fragmentem wiersza 
Majakowskiego o czerwonoarmistach. Drobne zaplamie-
nia na krawędzi dolnej, poza tym stan bardzo dobry.

1 800
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[WYBORY 1946] 658 „10 fi ewralia 1946 goda – dien wyborow w Wierchownyj Sowiet S.S.S.R. – wsienarodnyj 
prazdnik!” Chudożnik: A. Płastow. Moskwa-Leningrad 1946 Gosudarstwiennoje Izdatielstwo „Iskusstwo”.  Plakat wie-
lobarwny 84 x 59,3 cm. Przedstawia radosnych pasażerów zimowych sań jadących ze śpiewem i muzyką na wybory. 
Wydano w związku z dniem wyborów do Rady Najwyższej ZSRR, 10 IV 1946 r. Drobne przybrudzenia na krawę-
dziach, poza tym stan bardzo dobry.

1 500
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MŁODOŻENIEC Jan (1929-2000)659  – „Muzeum 
Plakatu w Wilanowie. Laureaci Pierwszego Międzynaro-
dowego Biennale Plakatu. Wystawa czerwiec – sierpień 
1968. Lenica – Nagai – Tanaka”. 97 x 68 cm, sygnowany 
„Jan Młodożeniec”. Wyd. WAG.

600

LIPIŃSKI Eryk (1908-1991)660  – „Teatr Syrena 
wkrótce otwarcie Litewska 3”, 1948; sygnowany „Eryk 
Lipiński 48”, 98 x 67,5 cm, Państwowe Łódzkie Zakłady 
Grafi czne.

Drobne reperacje.
900

659 660
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Plakaty fi lmowe
FLISAK Jerzy (1930-2008)661  – „Michał Strogow 

kurier carski” (reż. Eriprando Visconti); 84 x 58 cm, sy-
gnowany „Flisak”; drobne reperacje.

240

FLISAK Jerzy (1930-2008)662  – „Moderato Canta-
bile”, (reż. Peter Brook) 1960; 85 x 58,5 cm; sygnowany 
„Flisak”. Wyd. Centrala Wynajmu Filmów.

400

FLISAK Jerzy (1930-2008)663  – „Podwodna odyse-
ja”, kanadyjski fi lm przygodowy z 1974 r. 84 x 57,5 cm, 
sygnowany „Flisak”. Wydawca: Centrala Rozpowszech-
niania Filmów. Nakład 6 000 egz. 

240

662

663
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FLISAK Jerzy (1930-2008)664  – „Tam, gdzie rosną 
poziomki” (reż. Ingmar Bergman) , 85 x 59 cm, sygnowa-
ny „Flisak”. Wyd. Centrala Wynajmu Filmów.

240

GÓRKA Wiktor (1922-2004)665  – „Kabaret” (Reż. 
Bob Fosse ), 1973; 83 x 58 cm, sygnowany „W. Górka 73”. 
Najsłynniejszy w świecie polski plakat fi lmowy.

1 900

IHNATOWICZ Maria (ur. 1937)666  – „John Way-
ne w amerykańskim westernie Synowie szeryfa”, 1975. 
84,5 x 59 cm, sygnowany „Mucha Ihnatowicz”. Wy-
dawca: Centrala Rozpowszechniania Filmów. Nakład 
12 500 egz. 

300

666

665
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DOKUMENT FUNDACYJNY667  z 1408 roku, wy-
stawiony przez Niklasa Chrakauera, poświadczony przez 
Jakuba Lutgera. Rękopis.

Język niemiecki, pergamin 29 x 20,1 cm (całość kar-
ty 24,6 cm; 4,5 cm zakładka do przywieszenia pieczęci), 
pisany niemiecką XV-wieczną minuskułą gotycką, z dwie-
ma pieczęciami lakowymi (3,5-4 cm średnicy), zachowane 
przywieszki perg. do trzech, jedna w ciągu wieków zaginę-
ła) w łożu ochronnym z wosku.

Dokument pergaminowy wystawiony przez Niclasa 
Chrakauera (Niklas Chrakawer) ustanawiający wieczy-
stą fundację na dostawę wina mszalnego z jego winnicy 
kościołowi parafi alnemu i dwóm klasztorom. Fundację 
poświadczają swoimi pieczęciami: szlachetnie urodzony 
Niklas Chrakawer (pieczęć mniejsza) ustanawiający oraz 
Jacobus Lutger (pieczęć większa), jako przyjmujący. Oby-
dwaj wspomniani również w treści dokumentu.

Dokument oblatowany dwukrotnie: na verso oryginal-
nej karty perg. i na obwolucie papierowej, w której doku-
ment był przechowywany w archiwum. Ślady zalania po 
prawej stronie. Pieczęcie herbowe doskonale zachowane, 
z tym, że otoczka woskowa większej lekko uszkodzona. 
Poza tym stan dobry. Dokumenty z XV wieku należą do 
rzadkości antykwarycznych.

3 600

– Autograf cesarza Ferdynanda I Habsburga – 

[FERDYNAND I Habsburg, cesarz Niemiec 668 
i król Węgier] Potwierdzenie przez cesarza Ferdynanda 
I Habsburga przywileju przyznanego w 1456 roku w Bu-
dzie przez króla Władysława Pogrobowca na cotygodnio-
wy jarmark dla miasta Vàralya (Warallija w dokumencie) 
położonego w Senioracie Albeńskim (Senioratus Albensis) 
w Transylwanii (węgierski Siedmiogród), należącym wów-
czas do rodu Batorych. Z jednym z ostatnich PODPI-
SÓW cesarza. Dokument wystawiony w Wiedniu dnia 17 
czerwca 1564 roku.

Język łaciński. Karta pergaminowa 57 x 40 cm. Z au-
tografem cesarza (po lewej stronie) i jego sekretarzy (po 
prawej). Doskonale zachowana cesarska pieczęć majesta-
tyczna z czerwonego laku (średnica 9 cm). Na pieczęci 
wizerunek cesarskiego, dwugłowego orła z tarczą herbową 
rodu Habsburgów pod koroną cesarską na piersi. Wokół 
dookolny napis renesansową antykwą kapitałową: + FER-
DINANDVS. D. G. ELECTVS ROM. IMP. SEMP. AVG. 
AC GERM. HUNGARIAE BOEM. DAL. CROA. SCLA. 
ETC. ARCHID. AVSTRIAE ETC. Pieczęć lakowa znajdu-
je się w woskowej miseczce stanowiącej dla niej otoczkę 
ochronną (o średnicy 12 cm), w której zatopiono jedwab-
ny sznur, przepleciony przez pergamin dokumentu. Do-
kument pisany pięknym renesansowym pismem, o lekko 
pochylonym dukcie, oblatowany dwukrotnie w epoce na 
stronie verso.

Rękopisy

667
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Potwierdzenie prawa do cotygodniowego jarmarku dla 
miasta Vàralya (Warallija w dokumencie) położonym „in 
Comitatu Scepusien (sis)” w Senioracie Albeńskim (Seniora-
tus Albensis) w Transylwanii (węgierski Siedmiogród), nale-
żącym wówczas do rodu Batorych. Przywilej ten wystawił 
po raz pierwszy na zamku w Budzie Władysław Pogro-
bowiec zgodnie ze średniowiecznym sposobem datowania 
„feria sexta proxima ante festum beatorum Philippi et Ja-
cobi apostolorum” czyli 1 maja 1456 r. Ponieważ Siedmio-
gród przechodził wtedy z rąk do rąk, mogło się zdarzyć, 
że ten ważny przywilej został zniszczony w czasie działań 
wojennych i prawie po stu latach odtworzono go ponow-
nie, zapewne na podstawie poszukiwań w archiwach. Do-
kument podpisany drżącą ręką cesarza Ferdynanda, który 
niewiele ponad miesiąc po jego wystawieniu zmarł. 

Ferdynand I Habsburg (ur. 10 marca 1503 r. w Alcalá 
de Henares, zm. 25 lipca 1564 r. w Wiedniu), arcyksiążę 
Austrii oraz książę Styrii, Krainy i Karyntii od 1521 r., 
hrabia Tyrolu od 1522, król Czech i Węgier od 1526 r., 
król niemiecki od 1531 r., cesarz Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego od 1556 r. 

Syn króla Kastylii Filipa I Pięknego i królowej Kastylii 
Joanny Szalonej. Brat i następca Karola V Habsburga na 
tronie cesarskim. Mąż Anny Jagiellonki, córki króla Czech 
i Węgier Władysława II Jagiellończyka. Ojciec cesarza 
rzymsko-niemieckiego, króla Czech i Węgier Maksymilia-
na II Habsburga oraz królowych polskich Elżbiety Habs-
burżanki i Katarzyny Habsburżanki.

Na terenach ówczesnego Siedmiogrodu panował wów-
czas ród Batorych (węg. Báthory). Jego  najbardziej zna-
nymi przedstawicielami byli król Polski Stefan Batory 
oraz księżna Elżbieta Batory. 

Dokument doskonale zachowany, Drobny uszczerbek 
zewnętrznej krawędzi pieczęci lakowej bez uszczerbku dla 
tekstu. Unikat na dzisiejszym polskim i europejskim ryn-
ku antykwarycznym. 

Literatura: Wagner Carolus, Analecta Scepusii Sacri et 
profani, t. 1-3, Posonii et Cassoviae 1778

9 000
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HOMIŃSKI Rudolf (1859-1921),669  austriacki 
pułkownik piechoty i Wojska Polskiego (od 1919). We 
wrześniu 1914 dowódca likwidowanego Legionu Wschod-
niego, a następnie do października 1914 dowódca utwo-
rzonego w Mszanie Dolnej 3 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich, z którym wyjechał na Węgry i powrócił do armii 
austriackiej. Dwa dokumenty, dat. Kiralyhaza 4 X 1914 
i Hranice, Morawy 5 XII 1914. 34 cm, maszynopis i ręko-
pis, k. [2]. Dokumenty: 1) Rękopiśmienna kopia otwarte-
go rozkazu dowódcy 3 PPLeg.Pol. Józefa Hallera w spra-
wie ułatwienia przejazdu ppłk. Rudolfa Homińskiego do 
Wiednia (udawał się tam w związku z decyzją feldmar-
szałka Durskiego-Trzaski). Język niemiecki. Na odwro-
cie tuszowa pieczęć austriackiej komendy wojskowej za 
zgodność z oryginałem z adnotacją o pobycie w Krakowie 
27 X 1914; 2) List maszynowy do przyjaciela zawierający 
uwagi na temat 3 PPLeg.Pol. Język polski. Dwa istotne 
dokumenty wzbogacające biografi ę ofi cera Legionów Pol-
skich, nieznanego dotąd z imienia w Słowniku Biografi cz-
nym Legionów Polskich. Ślady składania, drobne brązowe 
plamki, poza tym stan dobry. 
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 [KAZANIA] 670 MANUALE Concionu(m) Festiva-
lium Ordinariarum nec non Extra-Ordinariarum Solen-
nitatu(m) ex Sacra Scriptura et Patribus atq., Approbatis 
Autoribus Per. P.F.S. Ref. conscriptum. Rękopis XVII w. 
17 cm, k. 72. Opr. skóra z epoki.

Zbiór kazań okolicznościowych z okazji świąt zwykłych 
i nadzwyczajnych na podstawie Pisma Świętego oraz pism 
ojców i zatwierdzonych autorów przez P.F. S. Ref. Con. 
spisany. Zawiera 33 kazania, z których każde rozpoczyna 
się ozdobnymi ręcznie kaligrafowanymi inicjałami. Język 
polski (tylko tytuł i śródtytuły w jęz. łacińskim). Autorem 
dzieła był zakonnik z kongregacji Reformatów. Rękopis 
zapisany niemalże całkowicie ładnym i czytelnym cha-
rakterem pisma. Opr. ze śladami otarć. Wewnątrz czysty 
egz.
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– Matrykuła Bractwa
Najświętszego Serca Jezusowego
w Kupferbergu (Miedziance) – 

MATRICULA671  Gratiosae Sodalitatis Pie Exortae 
Kupferbergae in Ducatu Jauoroveno Magnopere Floren-
tis Silesiae sub Augusto Sacratissimi Cordis Jesu Honore 
1725, folio, k. [452], opr. z epoki: skóra obciągnięta na 
desce z bogatymi złoc. i tłoczeniami na lustrach obydwu 
okładzin i grzbiecie, zachowane klamry spinające okładzi-
ny bloku, brzegi kart zdobione grawerunkiem i złocone, 
działy podzielone alfabetycznie ze skórzanymi zakładka-
mi nałożonymi na brzegi kart. 

Księga (Matrykuła) katolickiego Bractwa Najświętszego 
Serca Jezusowego w ówczesnym mieście górniczym Kup-
ferbergu (dziś: zdegradowanej do rangi wsi Miedziance) na 
Dolnym Śląsku, należącym do księstwa Jaworskiego. Bractwo 
istniało od 1725 r. do 1933 r., czyli do zniszczenia przez na-
zistów wszelkich organizacji obywatelskich, nie identyfi kują-
cych się z jedynie wówczas słuszną ideologią kanclerza Adolfa 
Hitlera i jego partii. Niektóre zapiski do 1938 r. (głównie daty 
śmierci żyjących do wysiedlenia w 1945 r. sodalisów). 

Księga Bractwa stanowi niezwykle ważny dokument dla 
historii Kościoła Powszechnego, odnoszący się do  wprowa-
dzenia w Kościele Rzymskokatolickim specyfi cznego kultu 
i nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusowego. Prekur-
sorem kultu w Europie był polski jezuita Kasper Drużbicki, 
autor łacińskiego traktatu Meta cordium cor Iesu.

W latach 1673-1675 św. Małgorzacie Marii Alacoque 
kilkukrotnie ukazywał się Chrystus z Sercem na piersiach 
przebitym i opasanym cierniową koroną, z którego wy-
tryskują płomienie miłości, a w ich centrum jest krzyż. 
Podczas objawień Chrystus zapewnił mistyczkę z zakonu 
Panien Wizytek o nieskończonym Miłosierdziu dla ludzi. 
Żądał ustanowienia święta ku czci Jego Serca w pierwszy 
piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjal-
nego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć 
Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask (tzw. obietnice Serca 
Jezusowego).
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Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypa-
dająca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, została 
ustanowiona dopiero przez papieża Klemensa XIII w roku 
1765, wówczas tylko dla zakonu wizytek, do którego na-
leżała św. Małgorzata Maria. Uroczystość tę rozszerzył na 
cały Kościół papież Pius IX w 1856 r. W 1889 roku papież 
Leon XIII poświęcił Bożemu Sercu cały rodzaj ludzki. Tak 
więc oferowana księga ukazuje jak kult Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa szerzył się na Dolnym Ślasku, wówczas 
jeszcze austriackim, na 40 lat przed ostatecznym jego za-
twierdzeniem przez Stolicę Apostolską.

Księgę otwiera piękna miniatura: w akwareli przedsta-
wiono w barokowym sztafażu z rzeźb i ornamentów ołtarz 
Bractwa z malowidłem z wizerunkiem Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa na dwóch centralnych częściach nastawy 
i z rzeźbą  mistycznego Pelikana karmiącego krwią z wła-
snej piersi młode na szczycie.

Bractwo powstało przy istniejącym do dziś kościele 
parafi alnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Jak to 
widzimy z pierwszych kart księgi, powstało z inicjatywy 
i pod patronatem byłego proboszcza parafi i Archiprezbi-
tera Landeshut (obecnie: Kamienna Góra) Ignacego Ka-
mińskiego i znajdowało się pod opieką duchową biskupa 
Franciszka Ludwika, ówczesnego administratora biskupie-
go Wrocławia, gdyż te ziemie były wówczas przedmiotem 
sporu politycznego, a później konfl iktu zbrojnego między 
Austrią i Prusami. Ze strony władz świeckich opieka nad 
Bractwem była powierzona (nominalnie), ówczesnemu 
cesarzowi Austrii Karolowi VI, ale faktycznie opiekę tę 
sprawował Jan Antoni Schaffgotsch, ówczesny książę Ja-
worza. Księgę rozpoczynają kopie dwóch Bull odpusto-
wych dla członków Bractwa „obojga płci” wystawionych 
w Rzymie dla koscioła w Miedziance „pod pieczęcią Ry-
baka” przez papieża Benedykta XIII 16 marca 1725 r. 
Ze względu na wagę obu dokumentów zamieszczono ich 
kopie w niemieckim przekładzie. Dalej zamieszczona jest 
bardzo długa (w stosunku do obecnie odmawianej) litania 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Potem idzie „Accu-
rata Chronica” czyli Kronika Bractwa doprowadzona do 
tragicznego roku 1933. Potem puste karty aż do alfabe-
tycznego rejestru członków Bractwa. 

W założeniu pierwotnym mężczyźni mieli być oddzie-
leni w spisie od kobiet, ale widać, że małżeństw wstępu-
jących do bractwa nie rozdzielano. Jak widać po rejestrze 
w XVIII w. wpisywano członków bractwa w danym roku 
alfabetycznie, ale pod pierwszą literą imienia, a nie nazwi-
ska. Póżniej wpisywano już według globalnej liczby człon-
ków na przestrzeni wieków, których liczba dochodziła 
w sumie do 11 tysięcy. Do nazwiska sodalisów dołączano 
też krótkie dane osobowe, tak że Księga stanowi również 
kopalnię informację do dziejów ludności Kupferbergu 
i okolic. Niezwykle przejmująca jest w czasie zarejestro-
wanych dziejów tego regionu ilość Polaków – katolików, 
którzy wspólnie z Niemcami – katolikami budowali w po-
koju i pobożności swoją małą ojczyznę, wydzierając we 
wspólnym wysiłku ziemi jej skarby.

Litery inicjałów pięknie malowane złotem z bogatą 
ornamentyką, najczęściej roślinną. Pismo przy założeniu 
księgi kaligrafi czne do końca XVIII w., potem coraz bar-
dziej niechlujne. Do kroniki wklejono kilka wycinków ga-
zet, dotyczących Bractwa na początku XX wieku.

Na osobną uwagę zasługuje barokowa oprawa ręko-
pisu. Wykonana z pięknie wyprawionej wiśniowej skóry 
posiada niezwykle pięknie wykonane radełkiem delikatne 
złocenia o charakterze roślinnym na grzbiecie i obu lu-
strach oprawy. Grzbiet sześciopolowy, 5 zwięzów wypu-
kłych. W centrum lustra przedniej okładziny w wieńcu 
z wici akantu pod koroną kartusz z płomieni, w centrum 
którego znajduje się napis: Jesus, Maria. Dalej pięciopo-
lowa szeroka złocona rama z tłoczonymi złotem naroż-
nikami z wici roślinnej z kwiatami i czterema kartusza-
mi z wizerunkiem Baranka Wielkanocnego z chorągwią, 
symbolem tryumfalnego Zmartwychwstania Chrystusa. 
W dolnej części ramy tłoczony złotem napis: *I*M*F*I-
*S*P*A*P*F*P*P* – zapewne superekslibris fundatora 
księgi, czy oprawy. Dublura złocona radełkiem.
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Kupferberg im Riesengebirge, niegdyś śląskie miasto górni-
cze,  dzisiaj Miedzianka – wieś w Polsce położona w wojewódz-
twie dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Janowice 
Wielkie, w Rudawach Janowickich. W latach 1519-1945 Mie-
dzianka posiadała prawa miejskie.. Wieś położona jest na pół-
nocno-zachodnich stokach wzgórza Miedziana Góra, pomiędzy 
przełomowym odcinkiem doliny Bobru, a doliną Miedzianego 
Potoku. Otoczenie wsi stanowią w znacznej mierze użytki rolne, 
obecnie w większości leżące odłogiem. Wieś w całości znajduje 
się na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Dziś jest to 
zaledwie kilka domów otoczonych licznymi hałdami i wyrobi-
skami, pozostałością po pracach górniczych o 700-letniej historii, 
oraz ruinami jednego z piękniejszych Śląskich miast. W okre-
sie międzywojennym mówiono o Miedziance, iż jest to jedno 
z trzech najwyżej położonych i najmniejsze miasto w Prusach. 
Miasto powstało i w części zostało zrujnowane przez górnictwo. 
W 1519 r. król czeski Ludwik Jagiellończyk nadaje Miedziance 
prawa miasta górniczego. W latach 20. XVI wieku w Miedziance 
istnieje ok. 160 szybów i sztolni. Kolejnym właścicielem Mie-
dzianki był Justus Decjusz (Jost Ludwig Dietz) – sekretarz króla 
Zygmunta Starego. Decjusz był osobą z dużym doświadczeniem 
górniczym – wydał w 1539 r. w Krakowie specjalny ordunek 
(statut) górniczy dla Miedzianki. Jednak eksploatowane zło-
ża były na wyczerpaniu i nadchodził czas zaprzestania działań 
górniczych. Koniec XVI w. był początkiem całkowitego upadku 

górnictwa w Miedziance. Czynnikiem wpływającym na to była 
wojna 30-letnia oraz przechodząca przez miasto zaraza. 

Po wojnie miasto odżywa, mieszkańcy utrzymują się 
z tkactwa i innych zajęć. Miedź w kopalniach szybko się 
wyczerpała, odkryto na tym terenie złoża kobaltu – cenio-
nego w przemyśle farbiarskim i przy produkcji błękitnej 
porcelany. Z tej okazji w 1766 r. w Miedziance przebywał 
Fryderyk II.

 Ostatni szyb wydobywczy został defi nitywnie za-
mknięty w 1925 roku. Już od połowy XIX w. Miedzianka 
zaczęła egzystować jako miejscowość wypoczynkowo-tu-
rystyczna. Jej położenie, niezwykły klimat i sława w Pru-
sach sprawiały, iż stała się celem wielu wczasowiczów. 

W 1945 r. miejscowość weszła w skład Polski i uzyskała 
obecną nazwę. Dotychczasową ludność wysiedlono do Nie-
miec, zaś administracja polska zakwalifi kowała Miedziankę 
do rangi wsi. 

Po 1945 r. złożami rud uranu w okolicy Miedzianki 
zainteresowała się Armia Czerwona. W latach 1945-54 
w miejscowej kopalni, ukrytej pod kryptonimem Zakłady 
Przemysłowe R-1, wydobyto rękami polskich niewolników, 
najczęściej patriotów z AK, 600 ton rud uranu, w całości 
odesłanej do Związku Radzieckiego.

Rabunkowy sposób prowadzenia prac doprowadził do 
znaczących szkód górniczych na terenie Miedzianki. 

Pomimo 450-letniej historii miasta, jego walorów 
architektonicznych i krajobrazowych, podjęta została 
decyzja o całkowitej likwidacji osady. W 1967 r. żołnie-
rze wysadzili w powietrze kościół ewangelicki, wkrótce 
wprowadzono zakaz remontu domów. W 1972 r. reszta 
ludności Miedzianki została ostatecznie przesiedlona do 
Jeleniej Góry, a pozostałości miasta starte z powierzchni 
ziemi. Po zwartym rynku pozostała tylko jedna kamienica 
dawnej gospody Schwarzer Adler z kabaretem.

Tak więc oferowana tu Matrykuła Bractwa jest jednym 
z nielicznych pomników historii śląskiego miasta całkowi-
cie zniszczonego w okresie PRL. 
Ślady po owadach w desce oprawy (górny prawy naroż-

nik całkowicie „wysypany” z nienaruszonej w tym miejscu 
oprawy) i na kilkunastu pierwszych kartach bloku. Ślady 
użytkowania oczywiste w tego typu obiekcie. Złocenia skó-
ry, zapinki i przekładki doskonale zachowane. Stan ogólny 
bardzo dobry. Niezwykle efektowny obiekt najwyżej ran-
gi dla dziejów śląskich małych ojczyzn. Unikat.
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[OSTERWA Juliusz, LIMANOWSKI Mie-672 
czysław] REDUTA – kronika teatru. Warszawa 29 V 
– 28 VIII 1923. 22 x 30 cm, k. 32, opr. z epoki: skóra, 
zdobiona złotą ramką wzdłuż krawędzi na przednim licu, 
brzegi k. złoc., wyklejki z mory

Album z rękopiśmiennymi wpisami założycieli teatru 
„Reduta”. Pochodzi z pierwszego, warszawskiego okresu 
teatru, który później, od 1925 r., miał siedzibę w Wilnie. 
Zapisano sześć stron, przez różne osoby. Wpisy obejmują 
okres od 29 V do 28 VIII 1923 r. Zespół teatralny wraz 
ze studiem aktorskim założony w 1919 r. przez Juliusza 
Osterwę i Mieczysława Limanowskiego, rozpoczął dzia-
łalność publiczną przedstawieniem dramatu Żeromskiego 
„Ponad śnieg bielszym się stanę…”. W pierwszym okresie 
Reduta wystawiała wyłącznie sztuki autorów polskich. 

W czasie, gdy prowadzone były zapiski, Teatr wysta-
wiał m.in. Turonia S. Żeromskiego, Pomstę Wł. Orka-
na, Lekkoducha J. Szaniawskiego, Fircyka w zalotach Fr. 
Zabłockiego, Judasza K. Przerwy Tetmajera, Pastorałkę 
i Wielkanoc Leona Schillera. Lato 1923 r. od połowy lipca 
zespół spędził w Spale zaproszony przez prezydenta RP 
Stanisława Wojciechowskiego. 

Pierwszy wpis, z 29 maja pióra M. Limanowskiego, 
dotyczy prób Krakusa Norwida. Następny – inną ręką – 
z 6 czerwca, informuje o wizycie dyrektora teatru fi ńskie-
go z Helsinek, zachwyconego przedstawieniem Pomsty 
i zapraszającego Redutę do Finlandii. Z 22 VI – ważny 
wpis J. Osterwy: „W Belwederze odbyło się zebranie or-
ganizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Reduty. Zwołał je 
Prezydent Rzeczypospolitej. Przewodniczył minister Da-
rowski. Przybyli: Stefan Żeromski, adwokat Szumański – 
Pani Maryla Sobańska – Sędzia Rappaport – Henryk hr. 
Potocki – Pan Natanson – Księżna i Książę Woronieccy. 
Pan Medard Downarowicz i Pan Lorentowicz Jan – hra-
bina Łubieńska – mecenas Lam. Prof. Skórewicz – Pan 
Bogusław Herse – Ryś Ordyński. Z nas: Józio Sieciński 
[kier. administracyjny w sezonie 1923-1924] – Limon [M. 
Limanowski] – Lulek [L. Schiller] i ja”. Pod datą 28 czerw-
ca: „Ślub Maryny Zielenkiewiczówny z Aleksandrem Żab-
czyńskim w Kościele Wsz. Świętych – g. 5 popoł.” [oboje 
z zespołu Reduty]. 

Zapiski Mieczysława Limanowskiego: „W Krakowie 
Osterwa i Szyler i ja – 29/6 w piątek wieczorem na Wa-
welu, na przedstawieniu Odprawy Posłów Greckich. […] 
Hasło nasze w Reducie może się zwać: przeżywanie i ar-
chitektura. Dać życie zespołowi i kazać temu życiu być 
w architekturze prawdziwej, oto wszystko, co możemy 
zrobić. Reszta jest w sercach i duszy widzów”. „1 lipca 
popołudniu pojechaliśmy do Szembeków w Porębie. […] 
Słońce przedarło się przez chmury – w kierunku Alwernii 
franciszkańskiej. W dali baszta Lipowa i nad wszystkiem 
przyczajony Tęczyński zamek. Nasze serca pomnożyły się 
znowu o Polskę. Wieczorem w pałacu, kolendy Szylera 
zbudziły dusze wszystkie. Wróciliśmy pełni dobrego, bez 
jednego ziarneczka jakiegoś gorczycy. Z głębokim poczu-
ciem, że zagłada takich dworów skurczyłaby Polskę do po-
ziomu chamskiego folwarku”. 

Pieczątka: „Skład papieru / R. Krupecki / Wierzbowa 
8”; uzupełniona ręcznie pieczątka tuszowa: „Archiwum 
Reduty, L. 468, Rok 1930, Wilno”. Nieznaczne otarcia 
oprawy, ogólnie stan bardzo dobry. Ważny przyczynek do 
poznania życia teatralnego w latach międzywojennych 
i dziejów „Reduty”. 
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[SĄD Honorowy] 673 Protokół jednostronnego sądu 
honorowego w sprawie Kazimierza Dobiji przeciwko Ja-
nuszkowskiemu, dat. Kraków 7 VI 1933. 34 cm, kopia 
maszynowa z autografami członków: płk [Zygmunt] Pia-
secki, superarbiter; płk dypl. [Wiktor] Pawłowicz, płk. 
[Aleksander] Hertel, mjr [Franciszek Ksawery] Piniński 
i Wincenty Koziełł Poklewski, sędziowie, k. [1]. Doku-
ment postępowania według kodeksu honorowego Bozie-
wicza z odręcznymi podpisami członków sądu honorowe-
go. Ślady składania i odbarwień.

240

– Autograf króla Stanisława Leszczyńskiego – 

STANISŁAW I LESZCZYŃSKI,674  król Polski 
i książę Lotaryngii. List z życzeniami z okazji Nowego 
Roku datowany 26 grudnia 1763 r. w Lunéville i wysła-
ny nieznanemu adresatowi z królewskiego, lub książęcego 
rodu (gdyż zgodnie z ówczesną tradycją nadawca zwraca 
się do niego per „Kuzynie”).      

Autograf królewski. Język francuski. Karta papieru, 
wielokrotnie składana 22,5 x 18 cm. Tekst pisany ręką 
sekretarza króla. Stanisław Bogusław Leszczyński herbu 
Wieniawa (ur. 20 października 1677 we Lwowie, zm. 
23 lutego 1766 w Lunéville w Lotaryngii) – król Polski 
w latach 1705-1709 i 1733-1736, książę Lotaryngii i Baru 
w latach 1738-1766. Dokument wystawiony na trzy lata 
przed śmiercią króla. Podpis „Dobrotliwego króla Stani-
sława” (Le Bon roi Stanislas, jak do dzisiaj mówią o nim 
wdzięczni Lotaryńczycy). Rzadki prywatny list króla Sta-
nisława. Stan bardzo dobry.
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 [TROJAŃSKI Jan Kajetan] 675 Uwagi gramatyczne 
o poezyi polskiej. Przez … 1834/5. 18 cm, k. tyt. (okł.), 
k. 33. Rękopis na pap. czerpanym. Ekslibris heraldyczny 
Nowina Konopków z Modlnicy na okł.

Jan Kajetan Trojański, fi lolog klasyczny, dr h.c. i rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego (1841-1843). Autor m.in. pod-
ręczników gramatyki łacińskiej i niemieckiej oraz słowni-
ka polsko-niemieckiego i polsko- łacińskiego. 
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Praca podzielona na 54 rozdziały. Pismo jednolite 
piórkiem. Cztery karty niezapisane, z czego trzy we-
wnątrz częściowo w ołówku (innym charakterem, póź-
niejsze dopiski). Na koniec rodzaj registru. Tekst w jęz. 
polskim (w przeważającej części) i łacińskim. Miejscami 
(na obrzeżach) zagniecenia i zabrudzenia. Tekst czysty i 
czytelny.

Nieznany rękopis wybitnego fi lologa czynnego w Po-
znaniu i w Krakowie.

800

[WYSTAWA Zbiorowa Pracy Kobiet] 676 Komitet 
Stowarzyszenia „Czytelnia dla Kobiet” Wystaw Zbioro-
wej Pracy Kobiet w Krakowie 1899 r. na podstawie orze-
czenia Sędziów Wystawy przyznaje Wielmożnej Annie 
Furmankiewicz list pochwalny za szycie bielizny. W Kra-
kowie, dnia 28 maja 1899 r. Druk. „Czasu”. 33,7 x 42 cm, 
autografy przewodniczącej (Marya Siedlecka), 3 sędziów 
i sekretarki, k. [1].      

Dyplom na pergaminie ozdobnym z ramką i herbem 
Krakowa, z pieczęcią tuszową stowarzyszenia oraz skaso-
wanym znakiem opłaty urzędowej w lewym górnym rogu 
przez urząd w Wieliczce. Podklejenia, ślady składania 
i odbarwienia marginesach (poza dyplomem), poza tym 
stan dobry.

360
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Wolnomularstwo
[DYPLOM WOLNOMULARSKI WIELKIEGO 677 

WSCHODU FRANCJI] Nominacja … dla Karola [Char-
les] Schuberta z Warszawy wystawiony w Paryżu dnia 
27 dnia miesiąca czwartego roku 5778, czyli 27 kwietnia 
1778 r. Formularz do wypełnienia wykonany w miedzio-
rycie [sygn. na płycie: L. Aubert scripsit C. Baron Scul.
(psit)] odbitym na arkuszu pergaminu: 51,5 x 57 cm, dwie 
pieczęcie lakowe (średnica: 2,5 cm)

Język francuski.Wśród podpisów wolnomularzy przyjmu-
jących, najważniejszy z historycznego punktu widzenia jest 
podpis Prefekta Wielkiego Wschodu Francji dra Guillotin. 
Joseph-Ignace Guillotin (ur. 28 maja 1738 r. w Saintes, zm. 
26 marca 1814 r. w Paryżu), francuski lekarz, od nazwiska 
którego nazwano przyrząd do wykonywania kary śmierci – 
gilotynę. Tymczasem tego typu urządzenia były znane o wie-
le wcześniej w niektórych krajach Europy. 10 października 
1789 r. Joseph-Ignace Guillotin, jako deputowany Zgroma-
dzenia Narodowego z Paryża zaproponował wykorzystanie 
we Francji mechanicznego urządzenia do ścinania skazań-
ców. Opracowania konstrukcji gilotyny dokonał inny lekarz, 
Antoine Louis i z tego względu początkowo nazywano ją 
Louison lub Louisette. Z czasem na skutek częstego stosowa-
nia w prasie przyjęto nazwę gilotyna. Odium związane z tym 
urządzeniem, które stało się symbolem bezlitosnego terroru 
rewolucji francuskiej spowodowało, że członkowie rodziny 
Guillotina zmuszeni byli zmienić nazwisko.

W roku 1789 został wybrany członkiem francuskie-
go Zgromadzenia Narodowego. Maksymilian Robespierre 
rozkazał uwięzić Guillotina, jednak zaraz po jego obale-
niu został on uwolniony. 

Karol Schubert (1748-?), rodem z Drezna, kupiec war-
szawski, członek i skarbnik warszawskiej loży masońskiej „Le 
Parfait Silence” (Doskonałe milczenie) w latach 1777-1783.

Pergamin wykruszony na zgięciach i w kilku miejscach 
na powierzchni u dołu, brak jednej pieczęci (z trzech), 
inkaust wyblakły, ale tekst czytelny. 

Literatura: L. Hass; Sekta farmazonii warszawskiej…,  
Warszawa 1980, s. 528; analogiczny dokument przecho-
wywany w AGAD: fi g. 35.

4 000

[DOKUMENT FUNDACYJNY GRODZIEŃ-678 
SKIEJ LOŻY „DOBRY PASTERZ”]. Karta papierowa 
38,5 cm x 42 cm, z ramą odbitą w miedziorycie z mo-
tywami masońskimi, wypełniona kaligrafi cznym pismem, 
owalna pieczęć tuszowa (3 x 2,5 cm).   

Język francuski (z błędami). Dekret fundacyjny Wielkie-
go Mistrza i wszystkich członków wileńskiej Loży „Dobrego 
Pasterza”, Rytu Szkockiego, którzy widząc gorące pragnienie 
szerzenia idei wolnomularskich przez godnych tego braci za-
mieszkujących w Grodnie oraz w celu umożliwienia im re-
gularnej pracy, dają pełnomocnictwo jako Delegatowi Loży 
drogiemu bratu Hourko(chodzi o sędziego Józefa Hurko), 
Wielkiemu Sędziemu Loży wileńskiej i aktywnemu Członko-
wi Rady Szkockiej (rosyjskiej) Loży „Katarzyny pod Gwiaz-

dą Północy” do założenia fi lii Loży Wileńskiej w Grodnie, 
również pod nazwą „Dobrego Pasterza”. Zobowiązują go 
ponadto do przestrzegania wszystkich regulaminowych sta-
tutów ustanowionych we wszystkich sekcjach Loży Wileń-
skiej. Dan w Wilnie 1 lutego 5780 r. ery masońskiej, czyli 
1 lutego 1780 r. Podpisali członkowie Loży. Autografy: Domi-
nika Przezdzieckiego, mistrza ceremonii, Antoniego Godin, 
Charlesa Goiard, Walentego Góreckiego, Dawida de Hausen-
berg, Feliksa, Jerzego i Pawła Grabowskich, Antoniego Mich-
niewskiego i Macieja Żyniew. Z trzech przedstawicieli rodu 
Grabowskich, h. Topór, Jerzy to późniejszy generał Legionów 
Polskich we Włoszech. Interesujący dokument wileńskiej 
loży wolnomularskiej, która uległa podziałowi w listopadzie 
1780 r. i której działalność oraz członkowie zwłaszcza w fi lii 
w Grodnie nie są do końca dobrze znani.

Na stronie verso opisanie archiwalne dokumentu 
z loży wileńskiej: No 23./ 1780 ferbr.(uarius) 1/ Pełno-
mocnictwo od [Loży] Dobrego Pasterza B: (rata) Hur[ko]/ 
do installowania [Loży] na Oddział Grodna. U dołu k. : 
Względem ustanowienia [Loży] w Grodnie. Papier wielo-
krotnie składany, wzmocniony na zagięciach innym, mar-
ginesy miejscami dublowane. Stan dobry.

3 000

[WILNO]679  Ustanowienie prowincji litewskiej z sie-
dzibą w Wilnie wystawione przez Wielki Wschód Polski 
i Litewski w Warszawie dla loży „Doskonałej Jedności pod 
Wschodem Wileńskim”. Arkusz: 53,5 x 37,5 cm.

Język polski. Inc.: „Na chwałę Wielkiego Świata Budow-
nika pod Przewodnictwem Naysławnieyszego Wielkiego 
Namiestnika Wielko-Polskiego Woyny…”, dat. w Mieyscu 
Oświeconym dn. [nie wpisano] Mca Czwartego [kwietnia] 
5784 [1784]. Dyplom ręcznie wypełniony w ręcznie kolo-
rowanych na żółto ramkach z autografami Franciszka Ksa-
werego Woyny, Wielkiego Dozorcy Prowincji Wielkopolskiej; 
Kazimierza Rzewuskiego , I Dozorcy Wielkiego Wschodu; 
Stefana de Rieule, II Dozorcy Wielkiego Wschodu; Ignace-
go Tańskiego, sekretarza Wielkiego Wschodu Polski, i Tade-
usza Witskiego. Okrągłe pieczęcie: „Polski y Litewski Wielki 
Wschód” (tuszowa; średnica: 4 cm) i „Wielkiego Wschodu” 
(lakowa; średnica: 5 cm). Na verso napis archiwum Loży: Pa-
tent/na [Lożę] Prowincyonalną/Doskonała Jedność.

Franciszek Ksawery Woyna (1750-1813), gen. mjr 
wojsk koronnych, szambelan królewski i poseł Rzeczy-
pospolitej w Wiedniu oraz Kazimierz Rzewuski (1750-
1820), pisarz polny koronny należeli do czołowych 
dostojników polskiego wolnomularstwa okresu przedro-
zbiorowego. Ślady wielokrotnego składania, powierzchnia 
pieczęci lakowej spękana.

Stan dobry.
2 500

[WIELKA LOŻA KAPITULARNA BRACIA 680 
ZJEDNOCZENI POD GWIAZDĄ WSCHODU] Dy-
plom dla Franciszka Majewskiego, członka loży „Świąty-
nia Izis” poświadczający jego przynależność do szkockiej 
Najwyższej Kapituły w Edynburgu, datowany: Varsovie 
[Warszawa] 7 VI 5817 [1817]. 
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Blankiet papierowy (33 x 41 cm), z ryt. w miedzi ramą 
o bogatej symbolice masońskiej na obrzeżach, ręcznie wy-
pełniany, pismo kaligrafi czne z epoki, z pieczęciami loży 
(tuszową, średnica: 5 cm i lakową, średnica: 6 cm) oraz 
czerwono-czarną wstęgą, przeplecioną przez papier. 

Język francuski. A(u) N(om) E(t) A L(a) G(loire) PIE-
CZĘĆ D(u) G(rand) A(rchitecte) D(e) L’U(nivers) (W imię 
i na chwałę – pieczęć – Wielkiego Architekta Wszechświata)

Dokument będący świadectwem zgodnego z moralno-
ścią i pryncypiami wolnomularskimi prowadzenia się, wysta-
wiony przez warszawską Lożę „Braci zgromadzonych pod 
Gwiazdą Wschodu”dla Franciszka Majewskiego, członka tej 
Loży oraz „Loży św. Jana”, zwaną dalej „Lożą Świątyni Izy-
dy”, należącą do Warszawskiego Wschodu, oraz potwierdza-
jący jego wysokie stopnie inicjacji w hierarchii.

Z autografami Jerzego Wilczewskiego, prezesa; Stani-
sława Kłossowskiego, I Dozorcy; Adriana Łuczyńskiego, 
skarbnika; Johanna Antoniego Noffocka; Walentego Wil-
koszewskiego, sekretarza; Józefa Elsnera [nauczyciel Cho-
pina]; Franciszka Dornfelda i Fryderyka Pfaffa.

Franciszek Majewski (1781-po 1837), ofi cer napole-
oński z Legii Nadwiślańskiej. Będąc w angielskiej niewoli 
miał wstąpić do loży rytu szkockiego i jako różokrzyżowiec 
otrzymać prawo samodzielnego udzielania niższych stopni 
masońskich. Kapituła Edynburska miała mu rzekomo nadać 
prawo nadawania wyższych stopni i kreowania nowych 
lóż. W 1817 r. przyjęto go do warszawskiej loży „Światynia 
Izis”. Wtedy przybrał sobie tytuł członka Najwyższej Kapi-
tuły Edynburskiej, co zrobiło wielkie wrażenie na polskich 
wolnomularzach. Zasiadający we władzach W.W.P. W. Wil-
koszewski wydał mu niniejszy dyplom potwierdzający jego 
członkostwo w tejże kapitule. Oryginału dyplomu szkockie-
go nigdy nie odnaleziono. Dzięki swojej legendzie szkockiej 
potwierdzonej polskim dyplomem założył Towarzystwo 
Templariuszy i ułożył ich ustawy. Swoją lożę oddał pod opie-
kę Wielkiego Mistrza Templariuszy, ks. Kentu. Z uwagi na 
fakt, że większość Templariuszy weszła do Towarzystwa Pa-
triotycznego, zaczęto naciskać na Majewskiego aby połączył 
swoja lożę z tym Towarzystwem. Jednak do połączenia tego 
nigdy nie doszło wskutek oporu Majewskiego pragnącego za-
chować swoją pozycję „wielkorządcy”. Prowadzone rozmowy 
z Towarzystwem Patriotycznym nie przyniosły ostatecznie 
rezultatu. Jego związek działał głównie na Ukrainie (gdzie 
wyjeżdżał na zakupy koni wojskowych) i w mniejszym stop-
niu w Królestwie Polskim. Według charakterystyki ordynata 
Stanisława Zamoyskiego był „człowiekiem bardzo pospoli-
tym, handlarzem końmi, mający zwyczaj kłamać, aby impo-
nować”. Oferowany tu dyplom skonfi skowany został w 1826 
r. podczas rewizji u Majewskiego dokonanej przez policję 
polityczną Nowosilcowa. Choć sam oskarżony wykpił się za-
ledwie trzymiesięczną odsiadką, odesłaniem do Petersburga 
na dalsze śledztwo i wreszcie jako urodzony w Rosji został 
zesłany na Kaukaz, to jego aresztowanie wywołało groźne 
reperkusje dla wolnomularzy polskich łącznie z falą areszto-
wań w kręgach wolnomularstwa patriotycznego i okrutnymi, 
wieloletnimi katorgami. Powodem tego była antymonarchi-
styczna działalność neotemplariuszy europejskich, których 
angielscy agenci wywołali i poprowadzili rewolucję francuską 

ze strąceniem nie tylko korony, ale i głowy władcy, który ją 
nosił. Nowosilcow słusznie więc podejrzewał, że taka tajna 
działalność w Królestwie Polskim oraz na terenach dawnych 
ziem polskich może zagrażać również monarchii rosyjskiej.

Jednym z sygnatariuszy oferowanego dokumentu i kanc-
lerzem Loży, który osobiście przyłożył na nim pieczęć (jak 
to napisał: „Scellé par moi Joseph Elsner”), był Józef Anto-
ni Franciszek Elsner (ur. 1 czerwca 1769 r. w Grodkowie, 
zm. 18 kwietnia 1854 r. w Elsnerowie) – kompozytor, pe-
dagog i teoretyk muzyki, znany dziś głównie jako nauczy-
ciel Fryderyka Chopina. Już jako uczeń śpiewał w chórze 
kościelnym, a w 1782 r. w kościele św. Wojciecha we Wro-
cławiu został wykonany jego motet Ave Maria gratiae plena 
na dwa głosy solowe z towarzyszeniem instrumentów. We 
Wrocławiu studiował teologię, następnie medycynę. Potem 
wyjechał na studia medyczne do Wiednia, gdzie powrócił 
do planów muzycznych. Przeniósł się do Brna, gdzie grał 
jako skrzypek w orkiestrze teatralnej. Potem pojechał do 
Lwowa i został tam dyrygentem w teatrze cesarsko-królew-
skim. W tym czasie został współpracownikiem Wojciecha 
Bogusławskiego, wówczas dyrektora teatru niemieckiego 
we Lwowie. Za zasługi na polu muzyki został odznaczony 
w 1823 Orderem Św. Stanisława.

W roku 1799 Elsner przeniósł się na stałe ze Lwowa 
do Warszawy. Do roku 1824 prowadził operę w Teatrze 
Narodowym. Miał własną sztycharnię nut, wydawał dzie-
ła polskich kompozytorów. Był członkiem Warszawskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, działał w Resursie Mu-
zycznej, organizując koncerty symfoniczne, pisał recenzje 
i artykuły do polskich i niemieckich czasopism, założył 
Towarzystwo Muzyki Religijnej i Narodowej. Prowadził 
również intensywną działalność pedagogiczną – w Szko-
le Dramatycznej Bogusławskiego, w Szkole Elementar-
nej Muzyki i Sztuki Dramatycznej, w Instytucie Muzyki 
i Deklamacji, w Szkole Śpiewu przy Teatrze Wielkim. Jako 
członek masonerii należał do warszawskiej, opozycyjnej 
loży „Pod złotym lichtarzem”, później był namiestnikiem 
katedry w loży „Świątyni Stałości”, potem członkiem naj-
wyższej kapituły, pod koniec piastując stanowisko mistrza 
katedry. Nauczyciel sławnych polskich muzyków Ignace-
go Feliksa Dobrzyńskiego oraz Fryderyka Chopina, który 
dedykował mu swoją Sonatę c-moll op. 4 na fortepian.

Loża „Braci Zjednoczonych pod Gwiazdą Wschodu”, 
założona 4 VI 1812 r. przez St. Kostkę Potockiego (przez 
połączenie dwóch lóż kapitularnych). Pracowała po fran-
cusku. Członkiem honorowym tej loży był Ks. Józef Po-
niatowski. Pracowała do kasaty w 1821 r.

Dokument ze śladami wielokrotnego składania, przetar-
cia na złożeniach, wycięty fragment narożnika, na stronie 
verso wolnomularskie adnotacje archiwalne z epoki, poza 
tym stan bardzo dobry. Niezwykły historyczny dokument 
z dziejów patriotycznego i jak widać z dziejów rekomendo-
wanej tu postaci, niezwykle naiwnego w swej dobrodusz-
ności wolnomularstwa polskiego, wystawiającego oszustowi 
pochlebne świadectwo moralności. Duża rzadkość. 
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[LOŻA „POD TRZEMA GLOBUSAMI” 681 
W BERLINIE] Inc.: „In der Namen der großen Natio-
nal Mutter Loge zu den drei Weltkugeln…”, dat. Berlin 
24 VI 5815 [1815]. Blankiet ryt. w miedzi (31 x 47 cm) 
w ozdobnych ramkach z godłem loży (średnica: 3,5 cm) 
i nadrukiem, ręcznie wypełniony z autografami członków 
loży: Klaproth 1, (nieczytelny), Pohl i Klaproth 2. 

Dokument wielokrotnie skladany. Stan dobry.
500

[LOŻA „TARCZA PÓŁNOCY”].682  Dokument w for-
mie listu polecającego do Lóż zagranicznych, wystawiony 
w imieniu Stanisława Kostki Potockiego, wielkiego mistrza 
loży „Wielki Wschód Polski” i członka kapituły wystawiają-
cej oferowany dokument loży „Bouclier du Nord” [„Tarcza 
Północy”], dla kapitana i adiutanta polowego Armii Polskiej, 
Karola Brzostowskiego, członka loży „Bouclier du Nord”, 
w stopniu „Mistrza”, datowany w Warszawie 8 XI 1818 r. 
Karta pergaminowa, 26 x 39 cm, tekst dokumentu ręcznie 
kaligrafowany, w złoconych ramkach. Z ośmioma autografa-
mi członków loży oraz z pieczęciami tuszowymi loży (średni-
ca: 3 cm) i Wielkiego Wschodu Narodowego Polski (średnica: 
2,5 cm).

Inc.: A L(a) G(loire) d(u) G(rand) A(rchitecte) d(e) 
l’U(nivers) (Na chwałę Wielkiego Architekta Wszechświa-
ta). Język francuski. 

Członek kapituły tej loży Stanisław Kostka Potocki 
(1755-1821), były prezes Rady Stanu i Rady Ministrów 
Księstwa Warszawskiego, ówczesny prezes Senatu Kró-
lestwa Polskiego, kolekcjoner i właściciel Wilanowa, był 
wtedy zarazem wielkim mistrzem loży Wielki Wschód 
Polski jak i członkiem kapituły loży „Bouclier du Nord” 
[„Tarcza Północy”]. 

Odbiorcą pisma polecającego był Karol hr. Brzostow-
ski (1796-1854), właściciel ziemski, reformator społeczny 
i twórca słynnej Rzeczypospolitej Sztabińskiej. Loża war-
szawska „Bouclier du Nord”, powstała w 1780 r. Od po-
czątku była mieszana pod względem narodowościowym 
i choć po 1813 r. nastąpił w niej znaczny ubytek Fran-
cuzów, to nadal zachowała francuskojęzyczny charakter 
w obrzędach. Od 1810 r. była podporządkowana Wielkie-
mu Wschodowi Narodowemu Polski.

Bez podpisu Potockiego. Odręczne podpisy członków 
loży: Benoit Doney; Jean Baptiste Drevelle; Pierre Gra-
vet de Marival; Francois Steinbrück; Henry Mühlhausen; 
Jean Merche i Armand Freval. Wśród podpisujących Stani-
sław ks. Jabłonowski (1799-1878), podporucznik artylerii 
konnej. Na verso adnotacja – adres? – do loży „Gorliwy 
Litwin” w Wilnie”i data. 
Ślady składania, przybrudzenia i zagniecenia. Brak pie-

częci na wstędze z lewej strony w miejscu charakterystycz-
nych wycięć w dokumencie. Arkusz pomarszczony a tekst 
w miarę czytelny, choć inkaust mocno wyblakły (zapewne 
dokument wielokrotnie był zmoczony deszczem w licznych 
podróżach), część podpisów trudna do odczytania. 

Na verso ślady po oryginalnym dokumencie, adreso-
wanym do loży „Gorliwy Litwin” w Wilnie, datowany na 
28 IX 5817 (1817) r., a więc niewiele ponad rok wcześniej, 
niż wystawiony dokument, na ręce B.(rata) Stanisława 
Hüllena IV. Coś przeszkodziło w wysyłce, więc użyto tej 
karty cennego, jak widać, pergaminu dla wydania zaświad-
czenia dla lóż zagranicznych, gdzie i tak nikt po polsku 
wtedy nie czytał. Ciekawy masoński palimpsest.

3 000

[LOŻA „GÖTTIN VON ELEUSIS”] 683 Zaproszenie 
dla (Fryderyka Bogumiła) Leonhardi, kupca, na posiedze-
nie w sprawach ekonomicznych, dat. [Warszawa] 1784 
(?). Blankiet na papierze 21,5x17 cm, ryt. w miedzi, ręcz-
nie wypełniany. Z autografem sekretarza (podpis nieczy-
telny).    

Język niemiecki. Göttin von Eleusis (Bogini Eleuzis, 
czyli Demeter) – loża powstała w Warszawie jesienią 
1780, podległa Wielkiemu Wschodowi Polski. Język nie-
miecki. Na odwrocie ręcznie wpisany adres odbiorcy. Śla-
dy składania, stan dobry. 

300

[LOŻA ADOPCYJNA – „BOGINI ELEUSIS”]684 . 
List z gorącą prośbą skierowany do Mistrza Katedry Loży 
Świątyni Izydy, należącej do Warszawskiego Wschodu 
o zebranie składki na pomoc fi nansową dla siostry masoń-
skiej i wdowy po zmarłym bracie masońskim, baronie Rib-
binie, pośle nadzwyczajnym dworu szwedzkiego na dwór 
rosyjski w Petersburgu, urodzonej baronowej de Horn, 
córce słynnego feldmarszałka szwedzkiego Arvida Bern-
harda Horna (1664-1742), polityka i hrabi szwedzkiego. 
Był on jednym z liderów prorosyjskiego stronnictwa, na-
zywanego popularnie w Szwecji „partią czapek”. Bifolium 
papierowe 33 x 21 cm. Język francuski. 

Małżonek baronowej zmarł nagle w Warszawie, w dro-
dze powrotnej z Sankt Petersburga, a wdowa, jak się z listu 
okazuje bez środków do życia, musiała zamieszkać i to „już 
od 18 dni na Marywilu u wdowy Hak, pod numerem 18”, 
znajdując się w coraz trudniejszej sytuacji sytuacji fi nan-
sowej. List datowany na 25 IX 5789 (25 IX 1789 r.). Pod-
pisany Ader Schroeder, Mistrz Urzędujący Loży zwanej 
„Bogini Eleusis”. Z dokumentu jasno wynika, że warszaw-
ska loża „Bogini Eleusis” była lożą dla kobiet, czyli adop-
cyjną. Adresatem listu jest Mistrz loży „Świątynia Izydy”, 
założonej 1 IV 1780 r. przez Jana Potockiego na złecenie 
loży „Katarzyna pod Gwiazdą Północną na Wschód od 
Warszawy” (pracowała do 1821 r.).

Inkaust nieco wyblakły, ale dokument czytelny. Wycię-
ty fragment pustej karty (zapewne z pieczęcią), jeden na-
rożnik uzupełniony, ślady składania. Stan dobry. Bardzo 
rzadki dokument dla mało zbadanej historii kobiecych lóż 
wolnomularskich w Polsce.

  3 000
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[LOŻA „ŚWIĄTYNIA MĄDROŚCI”] 685 Świadectwo 
czeladnika w loży wolnomularskiej wystawione dla Romual-
da Białopiotrowicza, dat. Warszawa 2 VI 5806 (=1806). 

Papierowy blankiet (31,5 x 20,5 cm) w miedziorycie 
z pieczęcią – symbolem niemieckiej loży-matki (średnica 
5 cm) i nadrukiem jej sekretarza oraz pieczęcią polskiej 
loży (lakową; średnica 5 cm). Z autografami Piotra Rey-
cha, mistrza loży; Józefa Niemojewskiego, jego zastępcy, 
dozorców Jana Niewieścińskiego i Józefa Orsettiego oraz 
(Filipa) Czaykowskiego, sekretarza. Tekst pisany równole-
gle w języku niemieckim i polskim. 

Loża „Świątynia Mądrości” (zum Tempel der Weishe-
it) została erygowana 23 maja 5805 (1805) r. na ws. War-
szawy przez Grosse Landesloge w Berlinie, pod młotkiem 
Piotra Reycha (Reicha; 1738-1820), byłego królewskiego 
szambelana i generała wojsk koronnych. Symboliczna, 
pracowała w języku niemieckim i polskim, w  5809 (1809) 
r. zjednoczyła się ze „Świątynią Izydy”. 

Józef Niemojewski (1769-1839), gen. bryg. Wojsk 
Polskich, działacz niepodległosciowy; Józef Orsetti (1761-
1815), uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, od 5812 
(1812) r. sekretarz najwyższej instancji polskiego wolno-
mularstwa, brał udział w opracowaniu masońskiej księgi 
praw. Spękania pap. pod pieczęcią lakową, drobne prze-
rwania pap. na złożeniach. Stan dobry.

3 000

[LOŻA „PRZYJAŹŃ SZCZERA”]686  List władz 
lwowskiej loży do bliżej niezidentyfi kowanego odbiorcy. 
Datowane: Lemberg [Lwów] 4 X 5784 (1784) r. Bifo-
lium papierowe, w czarnych, żałobnych ramkach (miej-
scami wykruszone, gdyż przeżarte przez inkaust), s. [4], 
23,5 x 19,5 cm. Z tuszową pieczęcią loży (średnica: 
3,5 cm) w nagłówku.   

Dotyczy m.in.sytuacji w wolnomularstwie po zgonie 
Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polskiego Andrze-
ja Mokronowskiego (1713-1784). Autografy: (Jakuba) 
Glaire, Mistrza katedry, i Johanna Gottfrieda Schulza, 1. 
Dozorcy. Język niemiecki. Loża „Przyjaźń Szczera” („zur 
aufrichtigen Freundschaft”) we Lwowie pod zaborem 
austriackim podlegała w latach 1784-1788 Wielkiemu 
Wschodowi Polski. Ślady składania, poza tym stan bardzo 
dobry.

2 500

[LOŻA „GROSSE LANDES LOGE”]687  List do 
(Piotra Reycha), mistrza polskiej loży „Świątyni Mądro-
ści” (patrz poz. 685) od loży-matki Grosse Landes Loge 
w Berlinie, dat. Berlin 25 V 1805, s. [3]. Bifolium papie-
rowe, 34,5 x 20,5 cm.    

Tłumaczenie polskie, z epoki, listu od władz niemiec-
kiej loży (de Castillon, Schultz, Henryk August Henne 
– wielki sekretarz i inni), której podlegała afi liowana loża 
„Świątynia Mądrości”. Kurtuazyjny list dotyczący rów-
nież spraw organizacyjnych. W piśmie wspomniano bra-
ta (Krzysztofa Wilhelma) Chlebowskiego i jego kontakty 
z lożą-matką. Stan bardzo dobry.

600

[LOŻA „GORLIWY LITWIN”] 688 Akt przyjęcia 
w poczet wolnomularzy jako Czeladnika, Michała Röme-
ra, Radcy Stanu jego wysokości cesarza Wszech Rosji, 
kawalera orderu św Anny, wyznania rzymskokatolickiego, 
w dniu 4 IX 5816 r. Dat. Vilno 5 XI 5816 [1816] r., Bifo-
lium pap. 21 x 33 cm.    

Język francuski z błędami w końcówkach niektórych 
wyrazów. Rękopis z dwoma pieczęciami loży (tuszowa 
i lakowa, obie o średnicy 4,5 cm) oraz z autografami Mi-
strza katedry brata Michała Dłuskiego, Wincentego Do-
brzańskiego, Józefa Kopscha, Henryka i Jakuba Libeltów, 
Konstantego Nowomiejskiego i Józefa Strumiłło. 

Michał Dłuski (1760-1821), ksiądz prałat wileński, 
Michał Römer (1778-1853), marszałek szlachty guberni 
wileńskiej i członek wielu lóż masońskich. Podpis Michała 
Römera z boku, po lewej stronie dokumentu, Sekretarza 
Konstantego Nowomieyskiego (Nowomiejskiego) z pra-
wej. Ślady składania, pieczęć lakowa spękana, poza tym 
stan więcej niż dobry.

3 500

[WROCŁAW]689  Pokwitowanie dla anonimowego 
darczyńcy uiszczenia datku na lożę masońską, dat. Bre-
slau [Wrocław] 25 II 1779. Blankiet druk., ręcznie wypeł-
niany, 9,2 x 9,5 cm.    

Język niemiecki. Z autografem: „Arndt”.
200

FRYDERYK Leopold Książę Pruski (1865-690 
1931), generał pułkownik kawalerii pruskiej, bratanek 
ostatniego cesarza niemieckiego Wilhelma II. List do wiel-
kiego mistrza loży pruskiej brata Eberlein zezwalający na 
założenie loży masońskiej w Warszawie podległej Wielkiej 
Loży Prus, dat. Klein-Glieniecke 1 XII 1915. Pismo ma-
szynowe na papierze z nadrukowaną pieczęcią „Sigillum 
Protectoris Latomorum Borussiae” i z autografem księcia, 
k. [1], 25 x 20 cm. Książę Fryderyk Leopold był ostatnim 
protektorem masonerii z cesarskiego domu Hohenzoller-
nów. Pismo zostało podpisane w zameczku myśliwskim 
pod Poczdamem stanowiącym rezydencję nadawcy. Loka-
cja loży w Warszawie określona została jako polowa, tzn. 
bez stałego miejsca pobytu, przy czym charakterystycz-
ne jest tu użyte określenie „in Feindesland” – „na ziemi 
nieprzyjacielskiej”! Fragment po odciętej drugiej karcie 
(pustej), ślady składania i adnotacja kredką, poza tym 
stan bardzo dobry. Rzadki dokument masoński związany 
z Warszawą. 

800
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Encyklopedie,
słowniki, bibliografi e

BRÜCKNER Aleksander691  – Encyklopedia sta-
ropolska. T. 1-2. Warszawa 1939. Nakładem Księgarni 
Trzaski, Everta i Michalskiego. 28 cm, s. VI, 478 (kolumn 
956), tabl. ilustr. 5 (winno być 18); [4], 535 (kolumn 
1070), tabl. ilustr. 11 (winno być 17), liczne ilustr. w tek-
ście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, brzegi 
górnych k. barwione, w futerale kart. 

Wszechstronny obraz życia codziennego i kultury daw-
nej Rzeczypospolitej z bogatym materiałem ilustracyjnym 
zebranym przez Karola Estreichera. Aleksander Brückner 
(1856-1939), historyk języka, literatury i kultury pol-
skiej, slawista, edytor. Odkrywca i wydawca najstarszych 
zabytków piśmiennictwa polskiego, m.in. „Kazań Świę-
tokrzyskich” (1891), „Rozmyślań przemyskich” (1907). 
Autor ponad 1500 publikacji, w tym „Dziejów literatu-
ry polskiej w zarysie” (t. 1-2, 1903), „Dziejów kultury 
polskiej” (t. 1-3, 1930-1931 i t. 4, 1946). Niezastąpione 
kompendium zawierające najobfi tszy zbiór rycin staropol-
skich. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

1 200 

CHOJNACKI Władysław692  – Bibliografi a zwartych 
druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitle-
rowską w latach 1939-1945. Warszawa 1970 Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe. 21 cm, s. 309, [2], opr. wydaw-
nicza: pł.

Wydanie 1. Cenne źródło dokumentujące dorobek 
wydawniczy polskiego podziemia. Opisy bibliografi czne 
1069 książek i broszur. Egzemplarz Stanisława Marczaka 
Oborskiego (1921-1987) – poety, teatrologa, dziennika-
rza, tłumacza (ekslibris). Stan bardzo dobry. 

100

CZACHOWSKA Jadwiga, MACIEJEWSKA 693 
Maria Krystyna, TYSZKIEWICZ Teresa – Literatura 
polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografi a. 
T. 1-3. Wrocław-Warszawa-Kraków 1983-1986 Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich (Polska Akademia Nauk In-
stytut Badań Literackich). 29 cm, s. XLVIII, 356; 364, 
[1]; XV, [1], 462, [4], opr. wydawnicza: karton. 

Bibliografi a obejmuje utwory literackie, przekłady z li-
teratur obcych na język polski, polskie prace historyczno-
literackie i krytyczne, prace autorów obcych o literaturze 
polskiej, materiały dotyczące polskiego życia literackiego, 
naukowego i teatru. Uwzględniono liczne polonika wyda-
ne m.in. w Rumunii, na Węgrzech, we Francji, Szwajcarii, 
Anglii, Związku Radzieckim, Włoszech, Stanach Zjedno-
czonych oraz na Bliskim Wschodzie. Stan dobry.

200

ENCYKLOPEDJA Handlowa Orgelbranda.694  
T. 1-2. Warszawa [1914] Nakład i druk Tow. Akc. S. Or-
gelbranda synów. 26 cm, s. [8], 414, map 27 (w tym 
2 rozkł.), tabl. ilustr. 1; [6], 349, map 11 (w tym 3 rozkł.), 
tabl. ilustr. 1, ilustr. w tekście, opr. z epoki: psk z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie. Encyklopedia handlowa opracowana 
przez liczne grono wybitnych specjalistów. Uwzględniono 
przede wszystkim zwyczaje, warunki, urządzenia i pod-
łoże prawne handlu Królestwa Polskiego. Z księgozbioru 
Piotra Florczyka (pieczątka). Otarcia oprawy i złoceń, we-
wnątrz stan bardzo dobry. 

340

ENCYKLOPEDYA Popularna695  Obeymuiąca Umie-
iętności, Sztuki i Rzemiosła Wyłożone Sposobem Przy-
stępnym dla Wszystkich Klass, Ogłoszona w Londynie pod 
Opieką Towarzystwa Zatrudniaiącego się Rozszerzaniem 
Umieiętności Użytecznych. Tł. przez A.(ntoniego) K.(rau-
ze). T. 4-6.Warszawa 1830 w Druk. O. Łątkiewicza. 16,5 
cm, s. 111, [16], k. tabl. [2]; 128, [18], k. tabl. [3]; 146, 
[1], k. tabl. [1]. Współopr. pł. z epoki z tłocz. tyt. na grzbie-
cie, brzegi kart prószone. Podpis własnościowy z epoki na 
k. tyt. Obejmuje: Boquillon Nicolas, Hydrostatyka, albo na-
uka o równowadze płynów; Tenże: Hydraulika, albo nauka 
o ruchu i sile płynów; O ciepliku, czyli o naturze, przyczy-
nach i działaniu cieplika. Popularna i praktyczna encyklo-
pedia z czasów Królestwa Polskiego wydana z inicjatywy 
Antoniego Krauzego, porucznika Korpusu Artylerii i Inży-
nierii Wojsk Polskich. Trzy ostatnie tomy z sześciu zawiera-
ją reguły hydrostatyki i hydrauliki autorstwa francuskiego 
uczonego oraz anonimową rozprawę z zakresu przewod-
nictwa cieplnego. Połączono tu treści teoretyczne z zasto-
sowaniem do praktyki, co wynikało z popularyzatorskiego 
charakteru wydawnictwa: wskazać osiągnięcia nauk tech-
nicznych przydatne w pracy mechaników, rzemieślników, 
bądź osób zdobywających dopiero wiedzę w tym zakresie. 
Niewielkie przetarcia na krawędziach opr., blok minimalnie 
poluzowany, ale zwarty. Przybrudzenia na s. 15, 17 i tabl. 1 
dzieła o hydrostatyce, poza tym czysty egz.

750

ENCYKLOPEDYJA Powszechna696  S. Orgelbranda. 
Nowe stereotypowe odbicie. T. 1-12 + suplementy 1-2 
(13 vol.). Warszawa 1883-1884 Nakład, druk i własność 
S. Orgelbranda Synów. 24,5 cm, s. [4], 480; [4], 480; [4], 
484; [4], 480; [4], 494; [4], 480; [4], 480; [4], 480; [4], 
484; [4], 480; [4], 528; [4], 451, [1]; [4], 248, 97, opr. 
z epoki: psk z tłocz. i złoc. i monogramem K.F. na grzbie-
cie 

Jedna z lepszych polskich encyklopedii, do dziś nie 
pozbawiona wartości. Edycja została przygotowana z ini-
cjatywy synów Samuela Orgelbranda – Mieczysława 
(1847-1903) i Hipolita (1843-1920). Oprawa: brązowy 
półskórek ze złoceniami na grzbiecie. Pieczątki: „Karol 
Funk, Hoża No 26”, „Kosiński i Sp., Warszawa, Marszał-
kowska 78”. Stan tomów dobry, do bardzo dobrego. Efek-
towny komplet w ładnej oprawie.  

1 200
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ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce.697  Wrocław-
Warszawa-Kraków 1971 Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich. 25,5 cm, s. XXII, 1437 (szpalt 2874), [1], liczne 
tabl. ilustr. (w tym kolor.), opr. wydawnicza: pł.       

Bogato ilustrowane kompendium współczesnej wiedzy 
o książce. Jedna z podstawowych pozycji w warsztacie 
każdego bibliofi la. Liczy ponad 1500 stron, około 6000 
haseł. Okładkę i strony tytułowe zaprojektował Leon 
Urbański. Stan bardzo dobry. 

240 

[LELEWEL Joachim] 698 Bibliografi a utworów Jo-
achima Lelewela. Opracowały Helena Hleb-Koszańska 
i Maria Kotwiczówna. (Prace bibliografi czne, Instytut 
Badań Literackich; 1). Wrocław 1952 Wydawnictwo Za-
kładu Narodowego im. Ossolińskich. 25 cm, s. XVII, [1], 
200, [2], opr. wtórna: pł. z naklejoną na lico zachowaną 
okł. brosz. wyd

Podstawowa bibliografi a Joachima Lelewela, doprowa-
dzona do 1951 r., obejmująca 1008 pozycji. Miejscami 
podkreślenia ołówkiem, zaznaczenia czerwonym długopi-
sem i marginalia piórem, stan dobry. 

100

ORNE Jerrold699  – The Language of the Foreign 
Book Trade. Abbreviations, Terms, Phrases. Second Edi-
tion. Chicago 1962 American Library Association. 24 cm, 
s. VI, [2], 213, [1], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie

Wielojęzyczny słownik terminów związanych z obro-
tem książką, jej opisem bibliografi cznym i konserwacją. 
Ważna praca dla wszystkich parających się książką w ję-
zykach obcych. M.in. język polski, angielski, francuski, 
niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański, portugalski, czeski 
i szwedzki. Stan bardzo dobry. 

300 

POLSKI SŁOWNIK BIBLIOGRAFICZNY.700  War-
szawa – Kraków 1935-2005 Polska Akademia Umiejętno-
ści; Polska Akademia Nauk. T, I-XLII i z. 176, 177 z tomu 
XLIII /do hasła „Steinhagen”/. Broszura wydawnicza. 
Dołączone: Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL, 
Warszawa – Kraków 2002.

2 000

PRZYSZYCHOWSKI Felicjan 701 – Słownik polsko-
rosyjsko-niemiecki terminów garbarskich. Warszawa 1895 
Nakładem Hipolita Wawelberga. 18,5 cm, s. 28, brosz. 
wydawnicza. Pieczątka: „Skład Główny w Księgarni M.A. 
Wizbeka Warszawa, Szpitalna 5”. Grzbiet po konserwacji, 
wewnątrz stan bardzo dobry. 

350

SŁOWNIK lekarski polski. 702 Opracowali z polece-
nia Towarzystwa Lekarsk[iego] Krakowskiego … Tadeusz 
Browicz, Stanisław Ciechanowski, Stanisław Domański, 
Leon Kryński przy współudziale … wielu lekarzy i przy-
rodników polskich. Kraków 1905 Nakładem Towarzystwa 
Lekarskiego Krakowskiego. 24,5 cm, s. [2], II, [6], 766, opr. 
z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.     Nowe, popra-
wione wydanie słownika (łacińsko-polskiego i polsko-łaciń-
skiego), wzbogacające i ujednolicające polskie nazewnictwo 
lekarskie. Górna część grzbietu po konserwacji, otarcia na-
rożników, ślady przetarć na k. tyt., poza tym stan dobry.

320

[SŁOWNIK seksuologiczny]703  NOUVEAU dic-
tionnaire de sexologie (Sexologia-Lexikon); sexologie 
générale, sexualité, contre-sexualité, érotisme, érotologie, 
bibliographie universelle; réalisé sous la direction de Lo 
Duca. Paris (Paryż) 1967 J.-J. Pauvert. 20,5 x 19,5 cm, 
s. XI, [1], 566, [4], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: skóra ze złoc. na licu i grzbiecie; oraz:

NOUVEAU dictionnaire de sexologie. Supplément 
A-Z : (Sexologia-Lexikon), sexologie générale, sexualité, 
contre-sexualité, érotisme, érotologie, bibliographie uni-
verselle; réalisé sous la direction de Lo Duca. Paris (Paryż) 
1967 J.-J. Pauvert. 20,5 x 19,5 cm, s. 420, [2], liczne ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: skóra ze złoc. na licu i grzbie-
cie. Atrakcyjne ilustracje o tematyce erotycznej nawiązu-
jące do literatury światowej, mitów, historii i sztuki. Nie-
zwykle bogato ilustrowany francuski słownik zagadnień 
związanych z erotyką i seksuologią. Piękny egzemplarz: 
wydany na papierze kredowym, w oprawie skórzanej (wo-
luminy w kolorze brązowym i czarnym). W suplemencie 
hasło poświęcone Polsce (s. 308-320) z ilustracjami prac 
m.in. Maji Berezowskiej, Stefana Żechowskiego, Stefana 
Mrożewskiego, Franciszka Starowieyskiego. Stan bardzo 
dobry. 

750 

STADTMÜLLER Karol 704 – Niemiecko-polski słow-
nik lotniczy. Przejrzany przez Komisję Językową Akademji 
Umiejętności w Krakowie. Lwów-Warszawa 1921 Książni-
ca Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższ. 16,5 cm, s. 28, brosz. 
wydawnicza. 

Praca Karola Stadtmüllera (1880-1942), inżyniera, 
współtwórcy polskiego słownictwa technicznego. Niewiel-
ki ubytek dolnego narożnika k. tyt. (bez straty tekstu), 
oprócz tego stan bardzo dobry. 

300

STOLARZEWICZ Ludwik705  – Bibljografi a mickie-
wiczowska. Wilno 1924 Nakładem i drukiem Ludwika 
Chomińskiego. 23,5 cm, s. [2], VII, [2], 247, [4], opr. 
wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie, zachowana przednia 
okł. brosz. wydawniczej

Obszerna bibliografi a zawierająca 4023 pozycje. Eksli-
bris Lecha Kokocińskiego. Stan dobry. 
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AMERYKAŃSKI Wydział Ratunkowy,706  Fundacja 
dla Dzieci Europy, Misja dla Polski. Polsko-Amerykański 
Komitet Pomocy Dzieciom 1919-1922. Warszawa 1922 
P.A.K.P. D. 31 cm, s. 75, mapka 1 (litografi a rozkł.), lito-
grafi i 6 (w ramach paginacji), brosz. wydawnicza. 

Sprawozdanie z zorganizowanej z inicjatywy ame-
rykańskiej, po I wojnie światowej, pomocy dla najuboż-
szych dzieci. Akcja objęła dożywianie, zabiegi higienicz-
no-lekarskie oraz organizowanie kolonii letnich. Szefem 
Amerykańskiej Administracji Pomocy (American Relief 
Administration) został orędownik niepodległości Polski 
i jeden z bardziej wpływowych jej przyjaciół na światowej 
scenie politycznej, Herbert Clark Hoover. Litografi e w ra-
mach paginacji i mapa luzem. Okładka i materiał grafi czny 
opracowane pod kierunkiem Stanisława Cusin. Ilustracje 
kolorowe i klisze wykonane w Lit. Art. W. Główczewskie-
go w Warszawie. 

Grzbiet po konserwacji, stan dobry. 
300

[BRANDEL]707  Konstanty BRANDEL. K. 1, 32 x 24  cm, 
na papierze czerpanym ze znakiem wodnym Samuela 
Tyszkiewicza i fi ligranem „AUVERGNE”. Druk Ofi cyny 
Stanisława Gliwy, ok. 1980. Anonimowy druczek biblio-
fi lski o twórczości i życiu mistrza akwaforty, Konstantego 
Brandla (1880-1970), Polaka pracującego w Paryżu.

100

[CHOPIN] 708 IV. Międzynarodowy Konkurs im. 
Fryderyka Chopina organizowany w Warszawie 15.IX – 
15.X.1949 przez Komitet Wykonawczy Roku Chopinow-
skiego pod protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej ob. Bolesława Bieruta. Poznań [1948] Wydawnic-
two Edition „Merkuriusz”. 25 cm, s. 31, [1], brosz. wy-
dawnicza. 

Książka wydana z okazji setnej rocznicy śmierci Fryde-
ryka Chopina (1810-1849). Rys historyczny i regulamin 
IV Międzynarodowego Konkursu Chopina w Warszawie. 
Tytuł oraz tekst równolegle po polsku i francusku. Stan 
dobry.

150 

[CZARNA magia] 709 HORST Georg Conrad – Za-
uber-Bibliothek oder von Zauberei, Theurgie und Mantik, 
Zauberern, Hexen, und Hexenprocessen, Dämonen, Ge-
spenstern, und Geistererscheinungen. Beförderung einer 
rein-geschichtlichen, von Aberglauben und Unglauben 
freien Beurteilung dieser Gegenstände. Dritte Theil [Tylko 
cz. 3]. Mainz 1822 Bei Florian Kupferberg. 21 cm, s. VI, 
391, [1], k. tabl. [2] złoż., ilustr., opr. z epoki psk, obcięcia 

kart barwione. Zdezaktualizowane pieczęcie własnościo-
we. Zbiór pism o czarowaniu, teurgii i mantyce, czarodzie-
jach, czarownicach i procesach czarownic oraz demonach, 
duchach i wywoływaniu duchów. Opracowanie o charak-
terze historyczno-źródłowym. Opr. ze śladami otarć. 

220

CZEŚĆ pieśni!710  Domowy śpiewnik polski zawie-
rający pieśni narodowe, towarzyskie, żartobliwe, miłosne, 
okolicznościowe, arye, dumki, krakowiaki, mazury i.t.p. 
Zestawił Adam z Kujaw (pseud., właśc. Adam Kompf.). 
Inowrocław 1910 Nakładem księgarni Stefana Knasta. 
13,5 cm, s. 192, opr. wtórna: ppł. 

Zbiór 125 pieśni zebranych przez Adama Kompfa 
(1866-1928). M.in.: Gdybym ja była słoneczkiem na nie-
bie; U prząśniczki siedzą, jak anioł dzieweczki; Żal, żal 
za jedyną; Szumią jodły na gór szczycie; Wlazł kotek na 
płotek i mruga; Tam na górze jawor stoi; Dalej bracia Kuja-
wiacy!; Kukułeczka w lesie kuka; Uciekła mi przepiórecz-
ka w proso; Tam na błoniu błyszczy kwiecie; Litwineczko, 
kochaneczko; Góralu! czy ci nie żal?; Dalej żwawo i we-
soło; Pije Kuba do Jakóba; Hej używajmy żywota!; Nuże 
żywo, postaw fl asze!; Wesoło żeglujmy, wesoło! Miejscami 
zażółcenia w tekście, stan dobry. Rzadkie. 

200

DISSLOWA Maria711  – Jak gotować. Praktyczny 
podręcznik kucharstwa. Poradnik we wszelkich sprawach 
odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, de-
koracji stołu. Przejrzała i uzupełniła Pani Elżbieta. 261 
ilustracyi jedno i wielobarwnych według dzieła: „Les se-
crets culinaires” F. Nietlispach, nagrodzonego złotym me-
dalem na międzynarodowej wystawie sztuki kucharskiej 
w Zurychu 1930. Poznań ok. 1930 Wydawnictwo Polskie 
R. Wegnera. 24,5 cm, s. XI, 870, [2], tabl. ilustr. 161 (ko-
lor.), opr. wydawnicza: pł. ze złoc. i barwieniami na licu 
i grzbiecie.

Obszerna, ceniona książka kucharska Marii Disslowej 
(1870-1936), obejmująca kilka tysięcy przepisów kulinar-
nych. Wydanie 2 poprawione zaaprobowane przez Insty-
tut Gospodarstwa Domowego. Blok po konserwacji, we-
wnątrz stan bardzo dobry. Ładna oprawa wydawnicza. 

300
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EJSMOND Julian712  – Moje przygody łowieckie. 
Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. Poznań-Warszawa-
Wilno [1929] Nakład Księgarni św. Wojciecha. 25 cm, 
s. [4], 315, [1], tabl. ilustr. 6, opr. wtórna: pł. ze złoc. 
na grzbiecie, zachowana przednia okł. wydawnicza. 
Wspomnienia łowieckie Juliana Ejsmonda (1892-1930), 
z Puszczy Białowieskiej, Rudnickiej, Karpackiej, Wisz-
niewskiej, Polesia Wołyńskiego i Śląska Cieszyńskiego. 
Wspólne łowy z kolegami po fachu: Włodzimierzem Kor-
sakiem, Stefanem Krzywoszewskim. Opisy polowań m.in. 
na pardwy, głuszce, cietrzewie, kaczki, jelenie, borsuki, ry-
sie, dziki, wilki. Nastrojowe ilustracje Kamila Mackiewi-
cza (1886-1931), jednego z najwybitniejszych międzywo-
jennych ilustratorów książek. Stan bardzo dobry. Ładna 
okładka wydawnicza. Rzadkie w tym stanie. 

280

FINOT [Jean] Jan713  – Nauka szczęścia. Z upoważ-
nienia autora przełożył z francuskiego Antoni Krasno-
wolski. (Księga życia i ducha). Warszawa [1911] Wy-
dawnictwo Michała Arcta. 19 cm, s. [6], 260, [4], opr. 
wydawnicza: pł.

Rozważania na temat szczęścia spuentowane przez 
autora stwierdzeniem, z którym trudno się nie zgodzić: 
„Nasze życie i nasze szczęście zależy przede wszystkim od 
nas samych”. Przedwojenna dedykacja, stan dobry. 

150

HIRSCHFELD F[elix]714  – Leczenie otyłości. War-
szawa 1893 Redakcyja „Gazety Lekarskiej” (Odczyty kli-
niczne wydawane przez …, No 57. Seryja V, zeszyt 9). 
25,5 cm, s. 36, brosz. wydawnicza. 

Tyt. okł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Metody odchudzania z końca XIX w. Wydawnictwo co-
miesięczne z zakresu medycyny praktycznej z przykłada-
mi. Okł. tymczasowe nieco uszkodzone na krawędziach, 
poza tym stan dobry. 

120

KALINA Paweł715  – Mnemonika czyli sztuka kształ-
cenia i wzmacniania pamięci tudzież sposoby, ułatwiają-
ce naukę języków obcych, spamiętanie imion własnych, 
chronologii, statystyki, chemii, etc. Wydanie trzecie. War-
szawa 1939 Skład Główny: Gebethner i Wolff. 19,5 cm, 
s. 77, [3], brosz. wydawnicza 

Sposoby ułatwiające zapamiętywanie nowych wiado-
mości i faktów oraz przypominanie ich sobie na zasadzie 
mechanicznych skojarzeń zaproponowane przez Pawła 
Kalinę (1872-1945), wybitnego lingwistę i autora słow-
ników. Do technik mnemonicznych należy m.in. upo-
rządkowanie i grupowanie elementów według pewnych 
zasad np. podobieństwa znaczeniowego, skojarzenie ich 
z innymi elementami ułożonymi rytmicznie lub mającymi 
formę logiczną, czy żartobliwą, dzięki czemu łatwo je za-
pamiętać. Grzbiet po konserwacji, ślady rdzy przy zszyw-
kach, stan dobry. 

240

[KATALOGI diecezji kościelnych] 716 Catalogus Ec-
clesiarum et Utriusque Cleri tam Saecularis quam Regu-
laris Dioecesis Wladislaviensis seu Calissiensis. Pro Anno 
Domini 1921. Vladislaviae 1921 Typis Offi cinae Dioece-
siaes, s. 180; adl.: 

CATALOGUS Ecclesiarum … Dioecesis Sandomirien-
sis. Pro Anno Domini 1918. Radom 1917 Druk „Jan Kan-
ty Trzebiński”, s. [2], 89, [3]; adl.:

CALENDARIUM pro clero Dioecesis Kielcensis. In 
Annum Domini 1919. Kielciis (Kielce) 1918 Typis Offi ci-
nae Typographicae „Jedność”, s. [2], 100; adl.:

ELENCHUS Cleri Saecularis ac Regularis Archidio-
ecesis Varsaviensis. Pro Anno Domini 1906. [Warszawa 
1905 B.w.], s. 154; adl.:

ELENCHUS Cleri Saecularis ac Regularis Dioecesis 
Seinensis seu Augustoviensis. Pro Anno Domini 1915. 
[B.m. b.r. B.w.]. 16 cm, s. 58, współopr.: pł. ze złoc. szyl-
dzikiem z tytulaturą i monogramem S.K. na grzbiecie, 
brzegi k. prószone.

Roczniki Diecezji Kujawsko-Kaliskiej, Sandomierskiej, 
Kieleckiej i Warszawskiej zawierające spisy parafi i i ducho-
wieństwa. Ślad niewielkiego zalania na okładce, miejscami 
podkreślenia kredką i marginalia piórem, stan dobry. 

250 

[KLEPSYDRA] 717 Zawiadomienie o śmierci księ-
dza Szczepana Bogdanowicza, „Kościołów Katedralnego 
Warszawskiego Kanonik Honoralny…..Parafi alnego w Ra-
szynie Proboszcz… Dan w Warszawie dnia 28 Miesiąca 
Marca Roku 1814”. Druk; k. 1, dane pisane odręcznie, 
16,5 x 19,5 cm. Na odwrocie pieczątka własnościowa.  

100

[KLEPSYDRA] 718 Zawiadomienie o śmierci księ-
dza Leo Lapickiego, „Proboszcza Kościoła Parafi alne-
go w Powsinie…” Dan w Warszawie dnia 12 Miesiąca 
Czerwca Roku 1818”. Druk; k. 1, dane pisane odręcznie, 
16,5 x 19,5 cm. Na odwrocie pieczątka własnościowa.

100

KODEX kar głównych i poprawczych 719 (ten sam 
tytuł po rosyjsku). Warszawa 1847 W Drukarni Kommis-
syi Rządowej Sprawiedliwości. 24 cm, s. [10], 943, [5], 
opr. z epoki: psk, ze złoc. na grzbiecie, zachowane przed-
nie lico brosz. wyd.  

Niezwykle szczegółowy kodeks karny dla Królestwa Pol-
skiego promulgowany w Petersburgu przez cara Mikołaja II 
12/24 marca 1847 r. Surowość opisanych kar ma charakter 
bardziej represyjny niż poprawczy, gdyż nikt z ludzi nie jest 
w stanie przeżyć kary chłosty dwustu razów (w prawie rzym-
skim kara chłosty liczyła 40 razów, w Izraelu 40 bez jednego 
i już ją stosowano wyłącznie wobec skazanych na karę ukrzy-
żowania, aby przyśpieszyć zgon), czy w ogóle powyżej 40 ra-
zów. Wymienione kary przypominały słynne żołnierskie 
knutowania, czy „ścieżki zdrowia”, gdzie przed stojącymi soł-
datami przeganiano skazanego i każdy żołnierz miał uderzyć 
tylko raz. Skazaniec najczęściej już w połowie tej drogi padał 
ze skórą posiekaną i mięśniami odbitymi od kości. Tylko od 
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biegłości czy woli chirurga wojskowego zależało, czy skaza-
niec przeżył ten iście azjatycki wyrok. Szczegółowo omówio-
ne rozmiary i zakres katorgi na Syberii. Także dowód nie-
ubłaganej walki carskiego samodzierżawia z Cerkwią Unicką 
na ziemiach Królestwa Polskiego. Oferowany tu kodeks kar-
ny stanowi zaprzeczenie jakiegokolwiek myślenia prawnicze-
go w duchu europejskim, gdyż wymiar i zakres represji ma 
zniszczyć podlegającą im jednostkę, a nie ją resocjalizować. 
Rzymskie prawo karne było najsłabszą częścią prawodawstwa 
rzymskiego, ale kary były wprost proporcjonalne do zakresu 
zbrodni, a człowiek po odbyciu wyroku mógł się w jakimś 
stopniu odnaleźć w społeczeństwie. Tymczasem w Imperium 
Rosyjskim represje opisane w tym kodeksie niszczą nie tylko 
jednostkę, ale w ogóle wszelkie jej odniesienia do społeczeń-
stwa. Bardzo cenny dokument rosyjskiej legislacji z czasów 
represyjnych rządów cara Mikołaja II, który z niewielkimi 
zmianami (głównie ideologiczno-kosmetycznymi) legł u pod-
staw tzw. sowieckiej kodyfi kacji prawa karnego za Stalina. 
Stworzyła ona, choć na diametralnie różnych ideologicznie 
podstawach, piekło na ziemi zwane „Archipelagiem Gułag”. 
Drobne marginalia, zażółcenia papieru, skóra oprawy pęknię-
ta przy grzbiecie. Bardzo rzadkie. 

1 200

[KOŚCIUSZKO Tadeusz – Telegram]720  Cel Naro-
dowy i Dobroczynny 1794-1894. Telegram ozdobny, dat. 
Poznań 12 II 1901. Z wizerunkiem Tadeusza Kościusz-
ki, herbami Polski i Litwy i mitrą królewską. Adresowany 
przez A. Zakrzewskiego do Chrzanowskich w Poznaniu, 
18 x 23,5 cm. Ślady składania, stan dobry. 

120  

KOWALSKI Zbigniew721  – Dziennik myśliwski. 
Z przedmową inż. Hermana Knothego. Okładkę projekto-
wał Zenon Herczka. Warszawa 1947 Wydane nakładem 
Polskiego Związku Łowieckiego. 21 cm, s. 247, [1], tabl. 
ilustr. 12, brosz. wydawnicza.

Wspomnienia łowieckie, obejmujące okres od 1932 
do 1945 r., uwzględniające jeszcze polowania na Kresach 
Wschodnich. Ze słowa wstępnego: „Z treści opisanych 
przez Zbigniewa Kowalskiego epizodów i przeżyć my-
śliwskich promieniuje przede wszystkim humor oparty na 
przesłankach podstawowej etyki myśliwskiej. […] Z każ-
dego urywka przebija wysoka kultura i subtelność pojęć 
łowieckich, zrozumienie piękna i cudów przyrody, troska 
o zachowanie dla przyszłych pokoleń fauny i fl ory rodzi-
mej”. Zdjęcia wykonał Włodzimierz Puchalski. Nieznacz-
ne ubytki grzbietu, stan dobry.

180 

LIBAŃSKI Edmund722  – Na szczyt świata! Wypra-
wy na Ewerest. Warszawa 1936 Towarzystwo Wydawni-
cze „Rój”. 18,5 cm, s. 93, [1], ilustr. w tekście, opr. wtór-
na: pł., zachowane okł. brosz. wyd. 

Historia pierwszych prób wejścia na najwyższy szczyt 
Ziemi – Mount Everest, zwany również Czomolungmą 
(8850 m n.p.m.). Pierwsza wyprawa odbyła się w 1921 r. 
Szczyt został zdobyty dopiero 29 maja 1953 r. przez Hil-

larego i Tenzinga. Pieczątka: „Towarzystwo Uniwersyte-
tu Robotniczego…”. Wpis własnościowy, przetarcia na 
k. tyt., stan dobry. 

150

LOWE Bruce 723 – Hodowla koni wyścigowych po-
dług systemu liczbowego. Kraków 1898 Nakładem Zarzą-
du Stajen Książąt Lubomirskich. 25 cm, s. 262, VI, tabl. 
1 (rozkł.), opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, 
brzegi k. marmoryzowane. 

Omówienie hodowli koni wg systemu liczbowego Bruce 
Lowe, zwracającego uwagę na badania rodowodowe, klasy-
fi kację rodzin i inne czynniki mające wpływ na krzyżowanie 
koni czystej krwi. Praktyczne wnioski dla hipologów i hodow-
ców, potwierdzone trwającymi 20 lat badaniami naukowymi. 
Stan bardzo dobry, ładny egzemplarz. Rzadkie.

400 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław724  – Ka-
liskie loże wolnomularskie. Kalisz 1928 Towarzystwo 
Przyjaciół Książki. 23 cm, s. 42, [5], tabl. ilustr. 10, opr. 
wtórna: pł. z naklejonymi na okładziny zachowanymi okł. 
brosz. wyd. 

Dzieje i spis członków kaliskich lóż wolnomularskich 
w latach 1793-1821. Stanisław Małachowski-Łempicki 
(1884-1959), prawnik, historyk wolnomularstwa i religio-
znawca. Stan bardzo dobry. 

120

MICKIEWICZ Adam725  – Pan Tadeusz czyli ostat-
ni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z 1811 i 1812 
r. Z illustracyami E.M. Andriollego. Lwów [1882] Na-
kład Księgarni H. Altenberga. 37 cm, k. przedtyt., k. tyt., 
s. 121-146, k. tabl. [24 – drzeworyty], opr. z epoki: pł. 
obustronnie tłocz. ramką, obcięcia kart złocone. 

Wzornik wydawniczy. Wewnątrz okładek, przed kartą 
przedtyt. wzornik oryg. opr. wydawniczej składający się 
z przedniego lica i grzbietu. Płótno niebieskie, tłoczone 
i złocone na licu i grzbiecie, z centralnie umieszczonym 
tytułem dzieła, otoczone bogatymi zdobieniami. Stan 
bardzo dobry. Wewnątrz pomiędzy okł. 5 wyklejek ozdob-
nych. Na k. przedtyt. pieczątka księgarni w Sosnowicach 
(Sosnowiec). Na kartach, zwłaszcza marginesach natu-
ralne zażółcenia i miejscami przybrudzenia, opr. pł. ze 
śladami otarć na marginesach, stan ogólny dobry. Świet-
nie zachowany (zwłaszcza ze względu na opr. i wyklejki) 
przykład wzornika edytorskiego jednego z piękniejszych 
wydań arcydzieła poezji polskiej.

1 200 

[MOTORYZACJA w Polsce]726  TYGODNIK Ilu-
strowany. Numer automobilowo-turystyczny. [Red. Zdzi-
sław Dębicki. Warszawa 1928 Gebethner i Wolf]. Nr 11: 
17 III 1928. 38,5 cm, s. XIV, [205]-228, XV-XXV, [1 – in-
seraty], liczne ilustr. (w tym kolor.), mapki. Opr. karton 
wyd. Zawiera m.in.: Kornel Makuszyński, Mój automobil. 
Ilustracje M. Trzebińskiego; Marian Krynicki, O sporcie 
samochodowym; Stanisław Szydelski, Samochody 
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napędzane drzewem lub węglem drzewnym; 
F. A. Ossendowski, Podróż samochodem po Afryce; 
Rozwój przemysłu samochodowego w Polsce; Józef Mo-
szyński, Od Bałtyku do Tatr; R. Morsztyn, Jaki będzie 
samochód najbliższej przyszłości; Mieczysław Orłowicz, 
Najpiękniejsze wycieczki automobilowe po Polsce.

 Efektowna kolorowa okł. projektu Stefana Norblina. 
Egzemplarz ze śladami zalania, grzbiet uszkodzony.

150

[NAPOLEON I BONAPARTE] 727 Vida de Napole-
on. Obsequio de los Cigarros Gener. Torres Gener H(er-
ma)nos. Herederos de Jose Gener. Habana (Hawana) 
b. r.  (początek XX w.). Druk: „El siglo XX”, tabl. 28 z fo-
tografi ami, 27,5 x 36,5 cm, opr. albumowa połączona ni-
tami, kart. wyd. oklejany papierem.

Album historyczny z dziejami Napoleona I Bonaparte 
(ur. 15 sierpnia 1769 r. w Ajaccio na Korsyce, zm. 5 maja 
1821 r., w Longwood na Wyspie Świętej Heleny), do mo-
mentu złożenia jego prochów w kościele Inwalidów w Pa-
ryżu. Zawiera w sumie 324 fotografi e z bromkiem srebra 
o wymiarach 6,5 x 5 cm. Na całość albumu składają się 
cztery serie fotografi i (Seria A – 96 zdjęć; seria B – 96, 
seria C – 96; seria D – 36). Do każdej z nich odnosi się 
legenda objaśniająca każdą z postaci lub wydarzeń. Nie-
zwykle bogata ikonografi a do dziejów Napoleona, z nie-
tuzinkowym komentarzem. Bardzo rzadki, egzotyczny al-
bum o arystokratycznej zapewne proweniencji. Niektóre 
fotografi e lekko spatynowane, ze względu na użyty do ich 
produkcji związek srebra. Kilka k. z ukruszonym dolnym 
marginesem. Stan dobry.

2 800

NEUBERT Wilhelm728  – Schlüssel zur Bildenden 
Gartenkunst. Eine Anleitung zur Anlegung oder Ver-
schönerung von Gärten verschiedener Größe für Gärtner 
und Privatliebhaber. Berlin ok. 1855 Verlag von Wiegandt 
& Hempel. 21 cm, s. VI, 154, tabl. ryc. 26 (litografi e, 
w tym 11 dwustronicowych i 1 rozkł.), opr. wydawnicza: 
tektura oklejona papierem. 

Ceniony, adresowany do szerokiego kręgu odbior-
ców, poradnik sztuki zakładania i upiększania ogrodów, 
uwzględniający: konfi gurację terenu, właściwości gleby, 
dobór odpowiednich gatunków, ich pielęgnację, właściwe 
wkomponowanie w architekturę krajobrazu oraz wykona-
nie odpowiednich planów. Kolorowane ręcznie litografi e 
przedstawiają projekty przykładowych ogrodów przydo-
mowych. Niewielkie otarcia, zabrudzenia i ubytki papieru 
na oprawie, zbrązowienia w tekście. Tablica nr 19 z ucię-
tym dolnym marginesem (ok. 2 cm, bez straty tekstu), 
oprócz tego ryciny w bardzo dobrym stanie. Rzadkie. 

800

O JASNY świat 729 (O zakładzie dla ociemniałych 
w Laskach). Warszawa 1938 Towarzystwo Przyjaciół La-
sek. 16,5 cm, s. 31, [1], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: 
karton.       Działalność utworzonego w 1922 r. za sprawą 
ociemniałej hrabianki Róży Czackiej Zakładu dla Niewi-

domych w Laskach. Dołączono artykuł o Zofi i Moraw-
skiej, wieloletniej administratorce Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach. Stan bardzo dobry. 

120

OSSOWIECKI Stefan730  – Świat mego ducha i wi-
zje przyszłości. Warszawa 1933 Dom Książki Polskiej. 
20,5 cm, s. 367, [1], tabl. ilustr. 4, opr. wtórna: ppł. 

Wydanie 1. Dedykacja autora (14 VII [19]34 r.). 
Niezwykle popularna autobiografi a Stefana Ossowiec-
kiego (1877-1944), jednego z największych jasnowidzów 
wszechczasów, który swoje niezwykłe umiejętności pre-
zentował przed najważniejszymi postaciami życia kultu-
ralnego, naukowego i politycznego Polski międzywojennej. 
W doświadczeniach z nim uczestniczył m.in. Marszałek 
Józef Piłsudski. Odbito 3200 egz. numerowanych (egz. nr 
548). Ekslibris Macieja Wawrzykowskiego. Stan dobry. 

260

PELCZAR [Józef Sebastian]731  – Podręcznik zwy-
czajów towarzyskich dla osób duchownych. Wydanie 
nowe poprawione. Włocławek 1931 Księgarnia Powszech-
na. 20,5 cm, s. 86, [2], brosz. wydawnicza.  

Poradnik dobrych obyczajów dla duchownych, zawie-
rający m.in. takie wskazania: „Okazywanie lub przyjmo-
wanie dowodów wdzięczności i życzliwości w postaci róż-
nych podarunków powinno być kierowane roztropnością 
i taktem [...] Nigdy też nie należy gwałtem wyrabiać sobie 
stosunków, zwłaszcza w sferach wyższych, bo łatwo się 
narazić na nazwę natręta”. Józef Sebastian Pelczar (1842-
1924), biskup przemyski, autor licznych dzieł teologicz-
nych, historycznych, podręczników i modlitewników, 
uznany przez kościół katolicki za świętego. Stan dobry. 

240

PIASECKI Eugeniusz 732 – Zasady wychowania fi -
zycznego. (D.E. Friedleina Biblioteka Podręczników). Kra-
ków 1904 Nakładem Księgarni D. E. Friedleina. 15 cm, 
s. [2], 126, [1], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł.

Doświadczenia wybitnego teoretyka wychowania 
fi zycznego i higieny szkolnej Eugeniusza Piaseckiego 
(1872-1947). Zabrudzenia oprawy, wpis własnościowy (4 
III 1920), stan dobry. 

180

[PIECZĘCIE i monety niemieckie] 733 MÜNZ – 
Sammlung. B.m. [ok. poł. XIX w.]. B.w., 21 cm, k. [1], 
tabl. ryc. 32 (litografi e), opr. późniejsza: pł. 

Zbiór 32 tablic litografowanych przedstawiających 
pieczęcie i monety niemieckie. Rękopiśmienne zapiski 
i pieczęć zbiorów książęcych na Śląsku (Stolberg – Świ-
niary). Nieciągła numeracja tablic. Brak na tabl. XXXIII 
jednej monety, oprócz tego stan dobry. 

200 

PODRĘCZNIK dla sędziów piłkarskich. 734 War-
szawa 1932 B.w. 15 cm, s. [2], 252, [4], opr. wydawnicza: 
karton. 
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Historia Polskiego Związku Piłki Nożnej, Statut Pol-
skiego Kolegium Sędziów Piłki Nożnej, Międzynarodowa 
Organizacja FIFA, spis i adresy ważniejszych boisk piłkar-
skich w Polsce oraz obowiązki sędziów. Okładkę projekto-
wał T. Walczak. Egzemplarz sędziego piłkarskiego M. Wi-
niarskiego (pieczątka i podpis). Niewielkie zabrudzenia 
okładki, stan dobry. 

350 

[POLSKI Czerwony Krzyż]735  KLEMENSIEWICZ 
Zygmunt przewodniczący Sekcji Opieki nad Inwalidami 
i Jeńcami Wojennymi oraz rodzinami wojskowych przyj-
muje od godz. 3-4. B.m. [lata 1918-1919]. 20,5 x 29,5 cm, 
k. 1. Ze znakiem Czerwonego Krzyża. 

100

[POLSKIE RADIO] 736 12.V.1935 godzina 20 mi-
nut 45. [Warszawa 1935]. 30 cm, s. [48], ilustr., fotogra-
fi e, wykresy, fotomontaże, brosz. wydawnicza.

Krótki zarys historii radiofonii w Polsce. Wydawnictwo 
jubileuszowe z okazji 10-lecia Polskiego Radia. W niezwy-
kle atrakcyjnej formie wizualno-grafi cznej (świetne foto-
grafi e, fotomontaże, rysunki), podano dane statystyczne 
i wiadomości o działalności programowej, o pracownikach 
i współpracownikach, rozgłośniach regionalnych, w tym 
wileńskiej i lwowskiej. Rzadkie. 

300 

[POLSKI FIAT] 737 Przedstawicielstwo Samochodów 
Polski Fiat Henryk Buczyński i Ska. Pismo do Domu Han-
dlowo-Przemysłowego „Złota Korona” w Kutnie oferujące 
samochód osobowy Polski Fiat 508, nowy model, dat. 
Łódź 7 IX 1935. Na blankiecie reklamowym fi rmy adre-
sowanym maszynowo z pieczęcią i podpisem właściciela 
fi rmy, s. [2], fot., 29 x 45 cm. Na odwrocie szczegółowej 
oferty fotografi czna reklama Fabryki Samochodów (Oso-
bowych i Ciężarowych – F2) wchodzącej w skład Państwo-
wych Zakładów Inżynierii w Warszawie. W części central-
nej znak fi rmowy „Polski Fiat” produkowanego od 1932 
r. samochodu Fiat 508 Ballila z rozmieszczonymi wokół 
niego 12 fotografi ami poszczególnych wydziałów fabryki 
(stacja prób silników, linia montażowa podwozi i nadwozi 
etc.). Ślady składania, przetarcia i niewielkie naddarcia na 
krawędziach w 2 miejscach, poza tym stan dobry.

180 

POTĘGA hypnotyzmu. 738 Praktyczny przewodnik 
do wykonywania doświadczeń w dziedzinie suggestyi 
i hipnotyzmu oraz zastosowanie ich w praktyce lekarskiej 
i w życiu codziennem. Z 10 illustracyami. Na podstawie 
najnowszych źródeł opracował Dr. J.D. Lwów [1912] Wy-
dawnictwo „Kultura i Sztuka”. 18,5 cm, s. 104, [8], tabl. 
ilustr. 5, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Wydanie 1. Cieszący się dużą popularnością wykład 
mający wyjaśnić niedowiarkom, „że zjawiska hypnotycz-
ne nie są żadną sztuką dyabelską”. Historia, istota i zasa-
dy hipnotyzmu – nazywanego również sztucznym snem. 
Podano liczne przykłady pozytywnego leczenia m.in. hi-

sterii, uzależnienia od papierosów i alkoholu, bólu głowy, 
bezsenności, jąkania się. Przybliżono również zagadnienia 
związane z mesmeryzmem, sugestią, jasnowidzeniem i te-
lepatią. Przyczynek do upowszechnienia wiedzy na tematy 
przez długi czas uważane za tajemne. Niewielkie otarcia 
oprawy, stan dobry. 

240 

[POTOCKI Franciszek Salezy]739  EFPE (pseud.) – 
W wirze ezoteryzmu. Kraków 1923 Nakładem Krakow-
skiej Spółki Wydawniczej. 21 cm, s. 81, [1], opr. wtórna: 
pł., zachowana okł. brosz. wyd. 

Poglądy na temat okultyzmu i spirytyzmu Franciszka 
Salezego Potockiego (1877-1949), dziennikarza, polityka 
konserwatywnego, działacza społecznego, współzałoży-
ciela wraz z Feliksem Konecznym (jako redaktorem) pi-
sma „Świat Słowiański” (1904). Miejscowe przebarwienia 
okładek, stan dobry.

150

PRZEPISY gry w piłkę nożną. 740 Polski Zwią-
zek Piłki Nożnej. Warszawa 1930 Nakładem PZPN. 
10,5 x 17,5 cm, s. [2], 68, [3], ilustr. w tekście, brosz. 
wydawnicza. 

Ofi cjalne przepisy powstałego w 1919 r. Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, nawiązujące do tradycji angiel-
skich. Egzemplarz sędziego piłkarskiego M. Winiarskiego 
(pieczątka i podpis). Grzbiet po konserwacji, zażółcenia 
okładki i sporadycznie w tekście, stan dobry. Rzadkie. 

280

PROSZĘ o głos!741  Zbiór toastów wierszem i prozą 
oraz mów zastosowanych do obchodów i uroczystości ro-
dzinnych, wydarzeń okolicznościowych, zebrań towarzy-
skich… Wydanie trzecie przejrzane i uzupełnione. War-
szawa [1908] Jan Fiszer. 14,5 cm, s. 201, VI, [1], opr. 
wtórna: pł., zachowane obie okł. brosz. wydawniczej.

Przydatne we wszystkich okolicznościach życia ro-
dzinnego i towarzyskiego przykładowe toasty: zaręczy-
nowe, weselne, urodzinowe, imieninowe, kawalerskie, no-
woroczne, jubileuszowe, na zdrowie, na cześć blondynek, 
a także toast dla toastu. Niewielkie zażółcenia okładek, 
oprócz tego stan bardzo dobry. Rzadkie. 

200 

REGULAMIN742  korzystania z lokalu Polskiego To-
warzystwa Miłośników Fotografji w Warszawie. Warsza-
wa 1925 [Polskie Towarzystwo Miłośników Fotografji]. 
15,5 cm, s. 7, [1], brosz. wydawnicza. 

Stan dobry. Rzadkie. 
100

REICH Wilhelm743  – Die Funktion des Orgasmus. 
Zur Psychopathologie und zur Soziologie des Geschlecht-
slebens. (Neue Arbeiten zur ärztlichen Psychoanalyse. 
Herausgegeben von Prof. dr. Sigm. Freud. Nr. VI). Leipzig
-Wien-Zürich 1927 Internationaler Psychoanalytischer 
Verlag. 23 cm, s. 206, [2], opr. wydawnicza: pł. 
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Wydanie 1. Jedna z głośniejszych książek w dorobku 
ucznia Zygmunta Freuda – Wilhelma Reicha (1897-1957), 
austriackiego psychiatry, psychoanalityka i seksuologa. Twier-
dził, że seksualność jest „ośrodkiem, wokół którego obraca 
się całe życie społeczne i wewnętrzne życie jednostki”. Pra-
cował m.in. nad problemem napięcia związanego z niezaspo-
kojeniem popędu seksualnego. Prace te doprowadziły go do 
sformułowania pseudonaukowej teorii napięć mięśniowych 
głoszącej, że problemy psychiczne, jak depresja, fobia, zbo-
czenia i schizofrenia, a także choroby fi zyczne, jak astma, rak 
i impotencja, a nawet takie problemy społeczne, jak wojna, 
przemoc i zbrodnia – są skutkiem zablokowania przepływu 
energii w organizmie. Stan bardzo dobry.

480 

[REICHENBACH Karol von]744  Listy Odo–Magne-
tyczne przez barona Reichenbacha Dra Fil. Z niemieckiego 
na język polski przełożył Zenon Hałatkiewicz i wydał nakła-
dem prenumeraty. Kraków 1853 W drukarni C.K. Uniwersy-
tetu. 22,5 cm, XVIII, [2], 70, [2], opr. wtórna: brosz. wyd 

Ciesząca się wielkim zainteresowaniem wśród czytelni-
ków, budząca wiele kontrowersji w świecie naukowym teoria 
tzw. „odu” (nazwa pochodzi od Odyna, jednego z głównych 
bogów nordyckiej mitologii i oznacza wielką moc, która prze-
nika całą Naturę), głoszona przez uczonego austriackiego, 
chemika, odkrywcę kreozotu, profesora fi lozofi i, barona Ka-
rola von Reichenbacha (1788-1869). Traktat o nieznanym 
(„odycznym”) promieniowaniu, które jak twierdził, ma cha-
rakter dodatni lub ujemny, wydobywa się nieustannie z wszel-
kich organizmów żywych, a także z minerałów, magnesów, 
całego wszechświata, a jej przejawem jest zarówno ciepło, 
elektryczność i tarcie, jak i reakcje chemiczne. Co ciekawe 
– jest w stanie być odczuwane, a w ciemności nawet widzia-
ne przez osoby obdarzone zdolnościami parapsychicznymi. 
Ukazywało się ono nad głowami osób badanych (w postaci 
tzw. aury). Nic więc dziwnego, że opisy doświadczeń, które 
mogli przeprowadzić sami czytelnicy, wywoływały sensację 
w całej Europie. Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. 

260

SARYUSZ STOKOWSKA Marzena745  – Co, kiedy, 
jak i z kim. Żnin (Wlkp) [lata 30. XX w.] Nakład Ilustro-
wanego Dwutygodnika Kobiecego „Moja Przyjaciółka”. 
16 cm, s. 78, [2], brosz. wydawnicza. 

Poradnik domowy wydany nakładem dwutygodnika 
„Moja Przyjaciółka”, założonego w 1934 r. przez Alfreda 
Ksyckiego. M.in. dobór odpowiedniego stroju do okoliczno-
ści, zachowanie się przy stole. Najwięcej miejsca poświęcono 
zasadom organizowania różnego rodzaju przyjęć, sporządza-
nia, dobierania i podawania potraw i trunków. Stan dobry. 
Bardzo rzadkie. 

200

[SKARSZEWSKI Jan Żuk] 746 J.Z.S. (pseud.) – Krakowia-
ki mnemotechniczne czyli sposób ułatwiający naukę chronolo-
gii, zastosowany do chronologii dziejów Polski przez… Kraków 
1869 Nakładem autora, w drukarni „Czasu” W. Kirchmayera. 
23 cm, s. 20, tabel 2 (rozkł.), opr. wtórna: brosz. 

E. IV, 255 (nie wspomina o 2 tabelach). Omówienie głośnego 
w swoim czasie sposobu zapamiętywania liczb, dat historycznych 
na zasadzie mnemotechnicznej, metody powszechnie stosowa-
nej do nauki wielu przedmiotów w szkołach francuskich (gdzie 
była nazywana „metodą polską”), włoskich, również w Anglii, 
Szwajcarii oraz Rosji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jej 
autorem był nasz rodak Antoni Jaźwiński (1789-1870), kapitan 
artylerii w armii Księstwa Warszawskiego, od 1823 r. przebywa-
jący na emigracji w Paryżu. Wielokrotnie wyróżniana medalami 
i dyplomami, znalazła licznych kontynuatorów w kraju i za gra-
nicą (J. Bem, J. Fok, S. Zarański, A. Michalski, A. Artychiewicz, 
W. Iżycki, Joivet, Clair). Pierwsze wydanie niniejszej pracy uka-
zało się w roku 1843 w Poznaniu u Kamieńskiego i nosiło tytuł 
Sposób ułatwiający naukę chronologii. Egzemplarz częściowo 
nierozcięty. Nie wymienione przez Estreichera – dwie rozkładane 
tabele (Królowie polscy; Niektóre zdarzenia z historyi polskiej). 

Bardzo rzadkie. 
400

SPRAWOZDANIE z czynności 747 Zakładu Narodowe-
go imienia Ossolińskich za rok 1880. Lwów 1880 Z drukar-
ni Zakładu narodowego im. Ossolińskich. 21 cm, s. 131,[1], 
brosz. wydawnicza. 

Sprawozdania z rocznej działalności założonego 
w 1817 r. przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego 
(1748-1826) – Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; 
praca Aleksandra Hirschberga „O dyplomacyi polskiej za 
Zygmunta I” oraz obszerny spis darów dla zasłużonego 
dla polskiej nauki i kultury Instytutu. Stan dobry. 

120

STATUT Polskiego Towarzystwa Miłośników 748 
Fotografji. Warszawa 1921 [Polskie Towarzystwo Miło-
śników Fotografji]. 15,5 cm, s. 14, brosz. wydawnicza.

Statut uchwalony 23 marca 1920 r. w Warszawie. Za-
brudzenia lica okładki, stan dobry. Rzadkie. 

120 

SZYLLER-SZKOLNIK [Chaim M.]749  – „Mnemoni-
ka” (Mistrzostwo pamięci). Podręcznik praktyczny. Sztuka 
udoskonalania pamięci, usuwania roztargnienia, spotęgo-
wania siły woli, usuwania lenistwa, wzmacniania zdolności 
umysłowych. Warszawa [1912] Nakładem Wydawnictwa 
i Redakcji „Świt”. 17 cm, s. 48, brosz. wydawnicza. 

Adresowane do wszystkich, nieskomplikowane i jasne 
metody oraz ćwiczenia służące do kształcenia pamięci. [Por. 
poz. 746]. Niewielki ubytek narożnika s. 11/12, oprócz tego 
stan bardzo dobry. Ładna okładka wydawnicza. Rzadkie. 

240

LIST z okazji imienin750 , dat. 18 II 1883. Na pa-
pierze ozdobnym, tłoczonym we wzorki (ramki, elemen-
ty fl orystyczne) z kolorowym obrazkiem (naklejanym) 
z aniołkami. Zawiera życzenia dzieci dla matki pisane 
atramentem. 26 x 21,5 cm, k. [2]. Ślady składania po 
krawędzi, drobne naddarcia i zbrązowienia, stan ogólny 
dobry. Przykład XIX-wiecznych życzeń imieninowych. 

120
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WALTER Franciszek 751 – Rzeżączka u mężczyzn. (Bi-
bljoteka Okręgowego Związku Kas Chorych w Krakowie. Ze-
szyt III. Lekarz praktyk. Serja I). Kraków 1927 Nakładem 
Okręgowego Związku Kas Chorych. 24 cm, s. 65, [3], opr. 
z epoki: skóra ze złoc. na licu, górny brzeg k. barwiony. 

Wykład kliniczny Franciszka Waltera (1885-1950) – 
wybitnego wenerologa, dermatologa, rektora Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, autora głośnej książki pt. Wit Stwosz, 
rzeźbiarz chorób skórnych wydanej w 1933 r., w której 
pisał o chorobach skórnych postaci wyrzeźbionych w Oł-
tarzu Mariackim. Udowodnił w niej m.in., że syfi lis wy-
stępował w Europie jeszcze przed podróżą Kolumba do 
Ameryki. Niewielkie otarcia oprawy, ogólnie stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. 

200 

WŁODZIMIRSKI Janusz752  – Sprawozdawca 
wyścigowy. Warszawa 1936 Nakładem Wyższej Szko-
ły Dziennikarskiej. 22,5 cm, s. 23, [1], ilustr. w tekście, 
brosz. wydawnicza. Najważniejsze wiadomości niezbędne 
dla przyszłych dziennikarzy zajmujących się tematyką 
wyścigów konnych. Stan dobry. 

120

ZASADY kucia koni.753  (Ministerstwo Spraw Woj-
skowych). Warszawa 1920 Główna Księgarnia Wojskowa. 
19,5 cm, s. 37, [2], brosz. wydawnicza.  

Szczegółowa instrukcja kucia koni. Z księgozbioru Bie-
siadeckich, sławnych bibliofi lów i kolekcjonerów lwowskich. 
Niewielkie zabrudzenia i podpis własnościowy na okładce, 
stan dobry. Bardzo rzadkie z ciekawą proweniencją.

250 

ZUBRZYCKI Sas Jan 754 – Obsypiny… obsyłania… 
Rąbek złoty z czasów dobrobytu i oświaty Polaków daw-
nych. Lwów 1921 Skład Główny w Księgarni Gebethnera 
i Wolffa. 23 cm, s. 160, opr. wtórna: ppł. 

Monografi a etnografi czna o prastarym zwyczaju obdaro-
wywania, będącym wyrazem serdeczności i gościnności. Jak 
wielka to była cnota niech świadczy fakt, „że gdy w pogań-
stwie znalazł się ktoś niechętny dla gościa lub podróżnego, 
wtedy na mocy prawa z wyroku karano go zniszczeniem 
i spaleniem domostwa, aby śladu po ognisku tak zhańbionym 
nie było…”. Jan Sas Zubrzycki (1860-1935), architekt, kon-
serwator sztuki, profesor Politechniki Lwowskiej, autor licz-
nych prac zawierających m.in. rozważania na temat polskie-
go stylu narodowego. Otarcia oprawy, nieaktualne pieczątki 
własnościowe, ogólnie stan dobry.

240 

POLA NEGRI 755 (właśc. Apolonia Chałupiec, 1897-
1987)

Pola Negri była gwiazdą zarówno kina niemego, jak 
i dźwiękowego. Wspaniała piosenkarka i tancerka profe-
sjonalnie wykształcona w rządowej szkole baletowej, dzia-
łającej przy Teatrze Wielkim w Warszawie.

Stworzyła niepowtarzalny wizerunek tajemniczej kobiety. 
Mówiono o niej: „kobieta zmysłowa, szalona, która podpo-

rządkowuje sobie cały świat”. Była – od swojego pseudonimu 
– negri, czyli czarna, niebezpieczna i tajemnicza.

– 28 zdjęć aktorki z różnych atelier fotografi cznych (w tym 
5 z zakładu „Fotografja MALARSKI &TAVREL, Nowy Świat 
57”; jedno z „Atelier prive, Al. de Jerusalem 56”; jedno z „Polonia 
Kraków”) z różnych lat. Przedstawiają Polę Negri w sytuacjach 
prywatnych, w kostiumach teatralnych – jako „Art. Warsz. Teatr. 
Rząd.”, w rolach fi lmowych, m.in. w słynnym fi lmie „Sumurun”, 
pozującą do portretu. Wszystkie w formacie pocztówkowym, 
jedno o wymiarach 15,5 x 10 cm.

– portret Poli Negri, drzeworyt barwny na tekturze, 
29,8 x 23,5 cm, sygnowany  ołówkiem p.d. „JMaller”(?), na 
odwrocie owalna pieczątka pracowni ram „W. Domański /
Warszawa”.

– Nuty [6 egz.] i teksty piosenek (m.in. z fi lmów) 
z Polą Negri na okładkach; na jednej faksymile autografu 
aktorki.

– Stawski Aleksander – Pola Negri (Księżna Mdivani) 
Królowa ekranu. Warszawa b. r. Wydawnictwo „Drukar-
nia Teatralna” E. Syrewicza i S-ka. 17 cm, s. [2], 127, 
1 fot. [portret Poli Negri].

– Czapińska Wiesława – Pola Negri polska królowa Hollywo-
od. Warszawa 1996 Wydawnictwo Philip Wilson. 23 cm, s. 129, 
[19]. Dołączone zaproszenie na promocję książki, ze zdjęciem 
Poli Negri.

– artykuły i wycinki prasowe [5 egz.]
Zbiór pochodzi z kolekcji nieżyjącego już Rudolfa 

Gołębiowskiego, „największego kolekcjonera wśród akto-
rów”. Z jego inicjatywy i zbiorów w 1997 roku, w setną 
rocznicę urodzin Poli Negri odbyła się w Warszawie wy-
stawa, na której część eksponatów stanowiły dokumenty 
tutaj prezentowane.

1 800

PRASA dociskowa introligatorska756 , używana do 
tłoczenia napisów i superekslibrisów na oprawach; wyso-
kość 36 cm, podstawa 27,5 x 30 cm. Niemcy lub Polska, 
początek XX w. Ślady korozji na podstawie.

1 000

756
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Aa Pieter van der 534
Agorriz-Melgar José 427
Ambert Joachim 29
Anczyc Władysław Ludwik 
274
Andersen Hans Christian 
387
Andrea Mikołaj 587
Andrée Salomon August 
189
Andriolli Michał Elwiro 
276, 276, 277, 318, 319, 
725
Andrzejewski Jerzy 275
Archenholtz Johann Wil-
helm 8
Ariosto Ludovico 279
Askenazy Szymon 30
Asnyk Adam 280-283
Augustyn, św. 3
Axentowicz Teodor 471

Bandtkie Jerzy Samuel 388
Bandurski Władysław 31
Barańczak Stanisław 320
Barbanell Jadwiga 305, 
313, 347
Barski Jan (pseud.) 305, 
313, 347
Bartłomiejczyk Edmund 
412, 464
Bartoszewicz Julian 190
Bartoszewicz Kazimierz 32
Beardsley Aubrey 405, 408
Becker Friedrich Karl 33
Bekus Marcel 6
Bella Stefano della 595, 
596
Bełza Władysław 276, 
277, 278, 280
Beniowski Maurycy Au-
gust 191
Berent Wacław 404, 405, 
407
Berezowska Maja 254
Berg Mikołaj 192, 193

Białopiotrowicz Romuald 
685
Bielecki Władysław 618, 
619
Blaeu 518 
Bobrzyński Michał 194
Bogdanowicz Szczepan 
717 
Borkowski-Dunin Jerzy 
Sewer 35
Borkowski Henryk 36
Boruciński Michał 556
Brandel Konstanty 707
Brandys Marian 65
Branicki Franciszek Ksawe-
ry 478
Bratkowski Jan 37 
Braun Georg 532, 542
Brodziński Kazimierz 284
Broniewski Władysław 
285, 389, 428
Brückner Aleksander 286, 
691
Brzechwa Jan 390
Brzostowska Janina 287
Brzostowski Karol 682
Brzozowski Stanisław 288
Brzósko Tadeusz 202
Buczkowski Kazimierz 443
Bukaty Antoni 289
Bukowski Jan 31, 41, 42, 
44, 198, 256, 278, 329, 
386, 460, 471
Bułhak Jan 226, 458
Bunsch Adam 290
Burkiewicz Franciszek 547, 
620
Burnett Frances Hodgson 
391
Bussieres Joanne de 5
Bylina Michał 254 
Bystroń Jan Stanisław 38, 
227, 248

Cassini Jacques 6
Cellarius Andreas 7

Chagall Marc 653
Charles Pierre 514
Chasselat Charles-Abra-
ham 591
Chlebowski Krzysztof 
Wilhelm 687
Chłędowski Adam Tomasz 
349
Chłędowski Kazimierz 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45
Chmielowski Adam 290
Chodowiecki Daniel 1, 8, 
592, 593, 594
Chojnacki Władysław 692
Chomicz Witold 621
Chopin Fryderyk 253, 
456, 581, 708
Chrakauer Niklas 667
Chrzanowski Ignacy 46
Churchill Winston 47
Cieślewski Tadeusz 457, 
557
Clarke W.B. 559
Clausner z Zug 9
Corday Charlotte 567
Corot Jean-Baptiste Camil-
le 444
Coxe William 9
Crepy Louis 535
Custos Dominik 586 
Czachowska Jadwiga 693
Czajkowski Józef 326
Czapska Maria 48
Czernecki Jan 229
Czarnecki Władysław 402
Czaykowski Filip 685
Czereśniewski Wawrzyniec 
429
Czerny Adam (pseud.) 186
Czerper Ernest 455
Czołowski Aleksander 230
Czuchnowski Marian 195
Cymek Aleksander 49
Czyński J. 50

Dajan Jael 160

Daniłowski Gustaw 196
Daszyński Ignacy 173
Dąbrowa Eugeniusz 471 
Dąbrowski Jan 197
Delisle Guillaume 509
Demolière H. 50
Dessaix Joseph 543
Dębicki Stanisław 404, 
405, 408, 465
Dębicki Zdzisław 291
Dippel Stefan 327
Disslowa Maria 711
Dłuski Michał 688
Dmowski Roman 292
Dobrzański Wincenty 688
Dobrzyński Michał 280
Dornfeld Franciszek 680
Drabowicz Antoni 200
Dretler-Flin Stefania 538
Dumont d’Urville Jules 
409
Dworakowski Stanisław 
231
Dygasiński Adolf 293
Dziubińska Joanna 55

Efpe (pseud.) 739
Eile Henryk 56
Ejsmond Julian 712
Elsner Józef 680
Endner Gustaw Georg 388
Engelhardt Aleksandra 478
Englert Juliusz L. 432
Estreicher Karol 294
Eyma Xavier 543

Fajans Maksymilian 410, 
529, 546, 554
Faulhaber Michael von 
163
Fer Nicolas de 507
Ferdynand I Habsburg 668
Filipowicz Jerzy 40, 41, 
43, 45, 350
Filipowicz Zofi a 198
Finot Jean Jan 713

Indeks osobowy
(zestawił Piotr Szczęsny)
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Fiszerowa Wirydianna 199
Flaubert Gustave 423
Flemming C. 528, 544, 
545, 550, 552, 555, 566
Flisak Jerzy 661-664
Forster Charles 57, 574
Foujita Leonard 413
Frajlich Anna 430
Fredro Maksymilian 317, 
417
French (pseud.) 58
Friderici Johannes Baltha-
sar 10
Friedlein Johann 10
Friese Christian 59
Frizon Pierre 4
Fryderyk Leopold, ks. 
Pruski 690

Gajewski Mirosław 302
Galli Edward Marian 295
Gaszyński Konstanty 61
Gautier Théophile 296
Gavarni Paul 579
Gawiński Antoni 293, 365, 
393
Géraldy Paul 297
Giedroyć-Wawrzynowicz 
Janina Róża 622
Giertych Jędrzej 62, 200
Girs Anatol 342
Glaire Jakub 686 
Gliwa Stanisław 427-442, 
707
Glücksman Cecylia 298
Głębocki Józef Teodor 63
Godin Antoni 678
Godlewska Anna 431, 432
Goiard Charles 678
Gomulicki Wiktor 251
Gomułka Władysław 64
Gorski Konstanty 568, 569
Gottlieb Leopold 414
Górka Olgierd 65
Górka Witold 665
Górski Konstanty 66
Górski Leszek 403
Grabowski Tadeusz 299
Grodzieńska Wanda 300
Gronowski Tadeusz 254, 
654

Grubiński Wacław 201
Grzybowska Krystyna 301
Grzywa Piotr 328
Guillotin Joseph Ignace 
677
Gumowski Kanty Jan 234
Guranowski Mieczysław 
302
Güssefeld Franz Ludwik 
512

Hackert Jacob Philipp 597
Halicki Zygmunt 303
Hamel Maurice 444
Hansson Ola 61
Harland-Zajączkowska 
Anna 151, 288
Hass Johann Mathias 517
Herczka Zenon 721
Hezjod 304
Hirschfeld Felix 714
Hirszfeld Ludwik 202
Hitzig Friedrich 445
Hoene-Wroński Józef 289
Hoesick Ferdynand 253
Hoffman Karol Boromeusz 
67
Hogenberg Frans 532, 542
Homann 502, 503, 505, 
517
Homiński Rudolf 669
Hoppen Jerzy 226
Horst Georg Conrad 709
Houwalt Barbara 565
Hrynkowski Jan 287
Hurko Józef 678
Husarski Wacław 446

Ihnatowicz Maria 666
Iwaniuk Wacław 433
Iwanow Wsiewołod 305
Iwanowski Sergiusz 69

Jabłonowski Władysław 
589
Jadwiga, św. 31
Jahoda Robert 30
Jan Chryzostom, św. 306
Janoszanka Michalina 235
Jarosławski Mieczysław 
392

Jasiński Feliks Stanisław 
296
Jasiński Zbigniew 327
Jasiński Zdzisław 581
Jędrzejewicz Wacław 176
Jombert Charles-Antoine 
11
Jonghe Clement de 598
Justynian 12

Kalina Paweł 715
Kalinka Walerian 70
Kamiński Zygmunt 346
Kanarek Eliasz 415
Karczewski J. 339
Karczewski Stanisław 236
Kasprowicz Jan 404, 405, 
408
Kaźmierski Tadeusz 74
Kędzierski Apoloniusz 346
Kisling Mojżesz 539
Kitchin Thomas 9
Klaproth 681
Klemensiewicz Zygmunt 
735
Klimt Gustaw 404 
Kluk Krzysztof 13, 14, 15
Klukowski Józef 254
Kłossowski Stanisław 680
Kobielski Stanisław 194
Kochanowski Jan 16
Kohlman Hanna 623
Kolberg Oskar 237
Komarnicki Tytus 222
Konarska Janina 448
Konarski Stanisław 27
Konopka Stanisław 177
Konopnicka Maria 393
Kopera Feliks 452
Kopsch Józef 688
Korta Karol 203
Korzbok M. (pseud.) 259
Korzon Tadeusz 76
Kořistka Carl 238
Kossak Juliusz 340, 417
Kossak Karol 394
Kossak Wojciech 467, 570
Kossak-Szczucka Zofi a 394
Kostrzewski Franciszek 
417 

Kościałkowski Stanisław 
77
Kościelniak Mieczysław 
558
Kościuszko Tadeusz 199, 
484, 485, 584, 585, 720
Kowalewska Zofi a 208
Kowalewski Zbigniew 78
Kowalski Zbigniew 721
Koźmiński Karol 182
Krakowiecki Anatol 204
Krasicki Ignacy 411
Krasiński Edward 307
Krasiński Zygmunt 308
Krasnodębska-Gardowska 
Bogna 624
Kraszewski Józef Ignacy 
412
Kraushar Aleksander 79, 
255, 256 
Kruszyński Józef 164, 165
Krünitz Johann Georg 17, 
18
Krzywoszewski Stefan 205
Krzyżanowski K. 404, 405
Kucharzewski Jan 81, 82, 
83, 84, 85
Kuczyński Edward 625
Kukiel Marian 86
Kulisiewicz Tadeusz 448, 
626
Kutrzeba Tadeusz 178
Kwaśniewicz W. 386
Kwintylian Marek Fabiusz 
19

Lam Władysław 627
Lapicki Leo 718
Las Cases Emmanuel 206
Laskowski Kazimierz (El) 
309, 310
Laurie Robert 511
Le Barbier Jean Jacques 
L’aîné 20
Lelewel Joachim 87, 88, 
89, 207, 698
Lenartowicz Teofi l 311
Lengnich Gottfried 21
Lentz Stanisław 588, 589
Leonhardi Fryderyk Bogu-
mił 683
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Leroy Maurice 425
Leszczyńska Maria 119
Leszczyński Jan 312
Leśniewski Władysław 366 
Lewartowski Henryk 179
Lewińska Pelagia (Barbara) 
90
Libański Edmund 722
Libelt Henryk i Jakub 688
Librewski Stanisław 187
Lidin Władimir 313
Limanowski Mieczysław 
672
Lipiński Eryk 660
Lipiński Wacław 91
Lombroso Paulina 61
Lotter Georg Friedrich 504
Lotter Tobias Conrad 504
Louÿs Pierre 315, 413
Lowe Bruce 723
Ludwig Emil 454
Lutger Jakub 667
Lutosławski Kazimierz 588
Lutosławski Witold 395

Łoza Stanisław 51 
Łuckiewicz Stanisław 571
Łuczyński Adrian 680
Łukań Roman 229
Łuniński Ernest 94, 258

Machan Wacław 170, 195
Maciejewska Maria Kry-
styna 693
Mackiewicz Kamil 396, 
712
Mackiewicz Stanisław 
„Cat” 95
Majer Józef 280
Majewski Franciszek 680
Majewski Witold 217
Makowski Tadeusz 414
Makuszyński Kornel 408
Malczewski Antoni 317, 
318, 319
Małachowski-Łempicki 
Stanisław 724
Małaczewski-Korwin Euge-
niusz 316
Mandelsztam Osip 320
Manteuffel Edward 254

Marcinowska Jadwiga 321
Marconi Henryk 560
Marczak-Oborski Stani-
sław 275, 290, 302, 327, 
352, 353, 363, 692
Marczak Michał 96, 97
Marczewski Tadeusz 628
Marion (pseud.) 298
Marlès M. de 98
Marlowe Christopher 322
Martynowski Stanisław 99
Maschens Andreas Got-
tlieb 28
Maszkowski Karol 179
Matejko Jan 37
Mazurkiewicz Alfons 629
Mayer Tobias 502, 503
Mehoffer Józef 404, 405, 
406, 407, 408, 471
Mendelsonowa Maria 208
Menzies G. 513
Menzies J. 513
Merian Mateusz 530, 531, 
549
Mękicki Rudolf 46
Miciński Tadeusz 323, 
406, 407
Mickiewicz Adam 324, 
487, 490, 705, 725
Mikołaj Mikołajewicz, ks. 
101
Mirys Silvestre David 22
Misky Ludwik 630
Miszewski Jan 325
Młodożeniec Jan 659
Mochnacki Maurycy 102
Mokronowski Andrzej 686
Morawski Kajetan 210
Morawski Stanisław 209
Morstin Ludwik Hieronim 
326
Moser Kolo 404
Mrożewski Stefan 254, 
400, 422, 436
Mund Henryk 448
Mycielski Jerzy 455

Nakielski Teodor 529
Nałkowska Zofi a 408

Napoleon 30, 94, 127, 
134, 151, 252, 206, 572, 
583, 727, 
Nebelska-Romanowicz 
Aldona 631, 632
Nebelski Szymon 541
Née François Denis 20
Neubert Wilhelm 728
Neugebauer Salomon 23
Niedzielski Kazimierz 106, 
107
Niemojewski Andrzej 168
Niemojewski Józef 685
Niemojowski Jan Nepomu-
cen 211
Niesiecki Kasper 24, 109
Niesiołowska-Rotherowa 
Zofi a (pseud. Korzbok M.) 
259
Niewieściński Jan 685
Noffock Johann Antoni 
680
Norblin Jan Piotr 461, 
604-615
Norblin Stefan 369
Nordmann A. P. H. 515
Norwid Cyprian Kamil 
328, 406, 407
Nowaczyński Adolf 329
Nowakowski Bogdan 398
Nowakowski Zygmunt 95
Nowomiejski Konstanty 
688

Ochocki Jan Duklan 212
Okuń Edward 404, 405, 
406, 407, 408
Oleszczyński Antoni 584
Olszewski Marian 330
Opieński Henryk 456
Oppman Artur (Or-Ot) 
213, 261, 361
Orda Napoleon 546, 554
Ordonówna Hanka 331, 
332
Orgelbrandowie 694, 696
Orne Jerrold 699
Orsetti Józef 685
Ortelius Abraham 516
Ossendowski Antoni Fer-
dynand 333, 334

Ossowiecki Stefan 730
Osterwa Juliusz 672
Ostoja-Chrostowski Stani-
sław 254, 354, 419, 448
Ostrowska Bronisława 335
Ostrowski Krystyn Józef 
336
Ostrowski Tadeusz 214
Oścień Jan (pseud.) Hulka-
Laskowski Paweł (właśc.) 
335
Ottmann Charles 4
Owidiusz 424

Pagaczewski Julian 452
Pankiewicz Józef 633
Pankowski Marian 337
Paskiewicz Iwan Fiodoro-
wicz 81
Paul Christian 216
Pawlikowski Jan Gwalbert 
Henryk 416
Peiper Tadeusz 338
Pelczar Józef Sebastian 
731
Perdelwitz Richard 113
Perzyński Włodzimierz 
396
Petlura Semen 655
Petrycy Jan Innocenty 25
Pfaff Fryderyk 680
Pfeffenberg F. 262
Piasecki Eugeniusz 732
Piłsudski Józef 180, 181, 
497
Piotrowski Mieczysław 
178
Piotrowski Tadeusz 254
Pistor Johann Jakob 216
Piwarski Jan Feliks 573
Plinius Secundus Caius 
(Pliniusz starszy) 26
Płoński Michał 616, 617
Pochmarski Bolesław 179
Pokutyński Filip 453
Pol Wincenty 340, 341
Pola Negri
(Apolonia Chałupiec) 755
Poliński Józef 263
Połczyński Janta Aleksan-
der 342, 434
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Poniatowski Józef 479, 
575, 680
Popławski Adolf 634
Potocki August 590
Potocki Franciszek Salezy 
739
Potocki Jan 684
Potocki Stanisław Kostka 
680
Procajłowicz Antoni 353, 
471
Proyart Liévain Bonawen-
tura 119
Przesmycki Zenon (Mi-
riam) 404
Przezdziecki Dominik 678
Przeździecka Helena ks. 
Radziwiłłowa 218
Przybyszewski Stanisław 
404
Przyszychowski Felicjan 
701
Przyłuski Bronisław 435
Ptolemeusz 499, 500
Puchalski Włodzimierz 
721

Quirini Eugeniusz 187

Raczyński Edward 436
Raczyński Karol 576
Radowicki Jerzy 345
Radziszewski Stefan 356
Radziwiłł Michał 218 
Rak Aleksander 635
Rapacki Józef 636
Rapacki Wincenty 122
Rawlings Eleanor C. 123
Reich Wilhelm 743
Reichenbach Karol von 
744
Reinstein Franciszek 265
Rej Mikołaj 257
Reych Piotr 685, 687
Reymont Władysław Sta-
nisław 346, 408
Régnier Henri de 425
Rheinhardt Emil Alphons 
127
Riecke Heinz 136
Rieule Stefan de 679

Rodkiewicz Aleksander Jan 
131
Roger Raczyński 210
Rolicz Stanisław 637
Romanow Pantelejmon 
347
Romanowicz Walenty 
638-640
Rosa Salvator 602
Rothschild James de 543
Rotrou Jean 348
Rostworowski Jan 437
Rozwadowski Tadeusz 
Jordan 133
Römer Michał 688
Różankowski Teodor 391
Rubczak Jan 641
Rudnicki Henryk 169
Rudnicki Klemens 219
Rudnicki Marek 300
Rudziński Andrzej 370
Ruszczyc Ferdynand 291, 
458
Rycharski Lucyan Tomasz 
351
Rychter Tadeusz 471
Rydel Lucjan 266
Rylska Iza z Puzynów 378
Rzegociński Witold 642
Rzewuski Henryk 350
Rzewuski Kazimierz 679

Sabinus Stanisław 587
Saint-Hilaire Emil Marco 
de 134
Sacher-Masoch Leopold 
352
Salvandy Narcyz Achilles 
de 135
Sanuti Giulio 499
Sanuti Livio 500
Saryusz Stokowska Marze-
na 745
Scheffel Viktor von 418
Schiele Egon 469
Schiller Leon 672
Schlecht Hein 136
Schnitzler Artur 353
Schreiber Johan Georg 510
Schroeder Ader 684
Schubert Karol 677

Schulz Johann Gottfried 
686
Scultetus Jonas 518, 519
Senex John 508
Seutter Matthias 501 
Shakespeare William 354, 
355
Shelley Percy Bysshe 322
Siedlecki Franciszek 408, 
459
Sienkiewicz Henryk 356, 
357, 358, 359, 360
Siemaszkowa Olga 214
Sienicki Stanisław Joseph 
137
Sikorski Władysław 138, 
139
Skarszewski Jan Żuk 746
Skarżyński Stanisław 419
Skibiński Kazimierz 220
Skimborowicz Hipolit 314 
Składkowski Felicjan Sła-
woj 184
Skoczylas Władysław 370, 
416, 643, 644
Skórczewski Witold 443
Skurpski Hieronim 645
Słonimski Antoni 362, 
363
Słoński Edward 291, 398
Słowacki Juliusz 301, 367, 
404, 582
Smolik Przecław 460, 461
Sobieski Jan 135
Sopoćko Konstanty 227, 
428
Sosnkowski Kazimierz 185
Spyri Joanna 399
Stachiewicz Michał 580
Stachiewicz Piotr 359 
Stachowski Franciszek Ksa-
wery 364
Stadtmüller Karol 704
Staff Leopold 404 
Stalin Józef 657
Stanisław I Leszczyński 
674
Stanisławski Jan 404, 405, 
408, 471
Stankiewicz Władysław 
Józef 438

Starzyński Stefan 140
Stebelski Adam 240
Stefan Batory 577, 578
Steigueber B. 564
Sterling Mieczysław 463
Stolarzewicz Ludwik 705
Suski Julian 221
Szancer Jan Marcin 387, 
390, 411
Szandlerowski Antoni 365
Szelburg Zarembina Ewa 
400
Szembek Jan 222
Szpingier Zygmunt 536
Szujski Józef 366
Szwankowski Eugeniusz 
268
Szwarcenberg-Czerny 
Adam 186 
Szyller-Szkolnik Chaim 
M. 749

Śledziński Ludwik 223
Śniadecka Ludwika 48
Śniadecki Jan 364
Świątecki Kazimierz 233
Świrysz-Ryszkiewicz Józef 
171, 174

Tański Ignacy 679
Taranczewski Wacław 537
Tarnowski Jan 96
Tarnowski Stanisław 367
Teslar Józef Andrzej 179
Tetmajer Kazimierz Prze-
rwa 369, 370, 371
Thérive André 539
Tobiasz Mieczysław 143
Tokarz Wacław 144
Tomaszewski Henryk 420
Tondos Stanisław 467
Trocki Lew Dawidowicz 
145
Trojanowski Edward 291, 
471
Trojański Jan Kajetan 675
Tysiewicz Jan 324 
Tyszkiewicz Teresa 693
Tyszyński Aleksander 372

Ujejski Kornel 373
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Ulryk III, ks. Wirtember-
ski 586
Uniechowski Antoni 646
Uruski Seweryn, hr. 146
Uziembło Henryk 471

Valk Gerard 506 
Valk Leonard 506
Valloton Felix 404
Visscher Claes Jansz 603

Wagner St. 324
Wajwód Antoni 254, 463
Walewska Maria 151
Walicki Michał 466
Walter Franciszek 751
Warchałowski Jerzy 471
Warnod A. 470
Wasilewski Leon 149, 150
Wasilewski Zygmunt 374
Wasylewski Stanisław 151, 
375, 376, 377, 455
Wawrosz Karol 580
Wawrzeniecki Marian 404, 
405
Wąsowicz Wacław 582, 
647
Weiss Wojciech 471
Wells Herbert Georg 397 
Weyssenhoff Henryk 379
Weyssenhoff Józef 378, 
379
Whistler James 533
Whittle James 511
Wielogłowski Walery 153
Wiercińska Janina 468
Wilczewski Jerzy 680
Wilczyński Henryk 152
Wilczyński Jan Kazimierz 
579
Wilkoszewski Walenty 680
Winogradski Wiktor 426
Winther Fritz H. 469
Wiszniewski Kazimierz 
562, 648-651
Witanowski Michał Rawita 
246, 247
Witski Tadeusz 679
Wogen Daniel 28
Wojnarski Jan 540
Woroniecki E. 470

Woyna Franciszek Ksawe-
ry 679
Wójcik Karol 359
Włodzimirski Janusz 752
Wrocki Edward 224
Wróblewska Krystyna 652
Wybranowski Kazimierz 
(pseud.) 292
Wyczółkowski Leon 548
Wyspiański Stanisław 380, 
381

Zagórski Jerzy 275
Zahorska Stefania 170
Załuski Józef Andrzej 27
Załuski Stefan 402
Zand Andrzej 241
Zarański Józef 222
Zawadzki Józef 32
Zawisza Krzysztof Stani-
sław 190
Zechenter Witold 403
Ziarnko Jan 4 
Zubrzycki Sas Jan 754
Zygmuntowicz Zygmunt 
177

Żeromska Monika 254
Żeromski Stefan 382, 383
Żmichowska Narcyza 384
Żuławski Jerzy 385, 386

Afryka 191, 227, 333, 
334, 414
Algier 227
almanach 1, 35, 171
anatomia 11
antysemickie broszury 78, 
165, 168
architektura 7, 17, 445
arianie 3, 299
Arkadia 218
Armia Krajowa 114
artyleria 66
art déco 489, 495
astronomia 6, 26
autograf cesarza (Ferdy-
nanda I Habsburga) 668
autograf króla (Stanisława 
Leszczyńskiego) 674
awangarda 338
beletrystyka rosyjska 305, 
313, 347
Benjaminów 184
biblia 4
bibliografi a 132, 175, 177, 
229, 692, 693, 698, 705
Bolczów 528
botanika 13, 14
cesarstwo rzymskie 22
Chełm 172
„Chimera” 404-408 
Ciechocinek 228
Cieląż 378
Drohiczyn 529
drukarstwo 471, 756
druki propagandowe 36, 
52, 75, 110, 118, 124, 
125, 136, 147, 154, 155  
dyplomacja 222
Elbląg 530
elementarz 388
erotyka 287, 421-426, 703
etnografi a 231, 237, 754
Europa (mapy) 499-501
farmacja 269, 271
fi lozofi a 288, 289, 321, 
713

fotografi a 742, 748
Gdańsk 57, 108, 136, 
232, 233, 243, 520, 521, 
531-535
Gdynia 536
genealogia 35, 70
geologia 15, 236
getto 162, 169, 170
giełda 260
Golub 526
góry 402
Grodno 678
Grudziądz 537
Grunwald 37
gwara więzienna 294
harcerstwo 493
herbarze 24, 109, 146
historia Niemiec 108
kalendarze 1, 8, 70
kamienie szlachetne 15
karykatura 186
Katyń 58, 73
Kazimierz Dolny 647
kino 661-666, 755 
Klein-Glieniecke 690
Kłodzko 502
konie 723, 752, 753
Kórnik 152
Kraków 234, 235, 452, 
453, 467, 538-540, 618-
619, 630, 641, 676
Krasiczyn 276
Kraśniany 541
kronika obozowa 80
kryptografi a 10
kulinaria 711
Kupferberg (Miedzianka) 
671
Kutno 523
Lipno 526
Litwa (mapy) 503-505
lotnictwo 419, 704
Lublin 542
Lwów 230, 239, 686
Łęczyca 523
Łódź 240, 241
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malarstwo na szkle 443
Malbork 108, 243, 521
Maroko 333
masochizm 352
Miedzianka (Kupferberg) 
671
mnemotechnika 715, 746, 
749
modlitewniki żydowskie 
166, 167
motoryzacja 726, 737
Mount Everest 722
myślistwo 341, 379, 397, 
712, 721
nauka rysunku 11
Nicea 543
Nowogródek 522
Nowy Sącz 242
numizmatyka 72, 157, 
158, 447, 733 
Nysa 544
Obodryci (Słowianie Po-
łabscy) 28
obozy koncentracyjne 90, 
214
obyczaje 38
odchudzanie 714
ogrodnictwo (zakładanie 
ogrodów) 728
Ojców 579
Oleśnica 545
Oliwa 232
Oświęcim 90
parapsychologia 376, 709, 
730, 738, 739, 744
parlament 112
Petersburg 9, 209
piłka nożna 734, 740
Piotrków Trybunalski 246, 
247
plakaty 653-666
„Plastyka” 457
Płock 523
podróże i wyprawy 9, 20, 
189, 191, 333, 334, 392, 
409, 722 
Politechnika Warszawska 
131 
Polska (mapy) 9, 505-515
Polski Czerwony Krzyż 
735

Pomorze (mapa) 516
powstanie listopadowe 53, 
56, 67, 102, 116, 144, 
192, 207, 211, 213
powstanie styczniowe 117, 
192, 193, 480, 481, 491
powstanie wielkopolskie 
93
Poznań 243, 547, 548 
prawo 12, 27, 120, 719
Prusy 21, 59
przewodniki 159, 236, 264
Puck 520
Puławy 524
radio 736
Rapperswil 103
Rosja 2, 9, 59, 74, 82-85, 
394, 500, 501, 506
Ryt 457
Rzym 41-43, 45, 159
Sabaudia 543
savoir-vivre 731, 741, 745
science fi ction 397
sejm 53, 60, 71
Sejny 525
sfragistyka 733
Sopot 232
Słowianie Połabscy (Obo-
dryci) 28
spis parafi i i duchowień-
stwa 716
Stargard Gdański 521
Stawiszcze 549
straż pożarna 483
Strzegom 550
Śląsk (mapy) 517-519
śpiewnik 710
Świdnica 551
Świeradów Zdrój 244
Świny 552
Tatry 238
Tczew 521
teatr 307, 368, 660, 672
Toruń 526
Tum pod Łęczycą 466
Tylża 527
Tyniec 553
Ujazd-Krzysztopor 554
umundurowanie 29
Vàralya 668
Wałbrzych 555

Warszawa 137, 400, 498, 
556-562, 573, 646, 683, 
684, 685, 690
who is who 51
Wilno 226, 245, 546, 563, 
564, 634, 679, 688
Wrocław 565, 689
Włocławek 523
wolnomularstwo 50, 677-
690, 724
Wrocław 565
wychodźstwo polskie 49, 
123
wychowanie fi zyczne 732
Ziębice 502, 566
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WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty kolekcjonerskie, powierzone przez Klientów Domowi Aukcyjnemu.

2. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, przedmiotów będących ich 
wyłączną własnościa, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkol-
wiek praw osób trzecich.

3. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania rozpoczynającymi licytacje.

4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera.

5. Aukcjoner ma prawo wycofać dowolne obiekty bez podania przyczyny, decyduje o tzw. postąpieniu w licytacji, 
a także rozstrzyga sytuacje sporne.

6. Opisy zawarte w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.

7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest 
równoznaczny z zaakceptowaniem Regułaminu aukcji.

8. Osoby, które nie biorą osobiście udziału w aukcji, mogą dokonać zakupu za pośrednictwem organizatora, telefo-
nicznie lub korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny – limitu, który pozostaje informacją ściśle poufną. Zgło-
szenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje Klienta do kupna obiektu co najmniej po cenie 
wywołania.

9. W zamówieniach korespondencyjnych prosimy podać nr katalogowy, nazwisko autora i pierwsze słowo tytułu 
oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Informacje te mają charakter ściśle poufny. Korespondencję prosimy kierować 
na adres: Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 16/8.

10. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia mlotkiem przez Aukcjonera i jest równo-
znaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

11. Do wartości kontraktu doliczamy 6% opłaty organizacyjnej.

12. Kupione przedmioty wysyłamy pocztą kurierską; można je także odebrać w siedzibie Domu Aukcyjnego, w Ale-
jach Ujazdowskich 16/8.

13. Całość należności za kupione przedmioty powinna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż 
po siedmiu dniach od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Na-
bywcę kosztami wynikłymi z tego tytułu. Wpłaty prosimy kierować na konto: Dzieła Sztuki, Maria Ochalska
66 1020 1097 0000 7902 0003 2409.

14. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.

15. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem faktycznym. W przypadku 
wykazania rażącej niezgodności stanu przedmiotu kupionego z opisem, nabywca ma prawo zwrotu takiego obiektu do 
14 dni od daty aukcji.

16. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wady fi zyczne wysta-
wionych na aukcję przedmiotów.

17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Muzeum Narodowe mają 
prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie.

Dom Aukcyjny przypomina: zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzimy dane osobowe Klientów dokonujących transakcji 
o wartości powyżej 15 000 euro.
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acc.  = accessit (współwydane/y)
adl. = adligat (współoprawne/y)
akw. = akwaforta
b.a. = bez autora
b.m. = bez miejsca wydania
BN = Biblioteka Narodowa
b.r. = bez roku wydania
b.w. = bez wydawcy
brosz. = broszura
ded. = dedykacja
drzew. = drzeworyt
E. = Estreicher
egz. = egzemplarz
faksym. = faksymile, faksymilia
fot. = fotografi e
ilustr. = ilustracje
j.w. = jak wyżej
k. = karta; kartonowy
k. tyt. = karta tytułowa
litogr. = litografi a
łac. = łaciński/a/e
miedz. = miedzioryty

NK = Nowy Korbut
opr. = oprawa
pap. = papier
perg. = pergamin
pl. = plansza, karta
pł. = płótno
p.-p. = passe-partout
PSB = Polski Słownik Biografi czny
psk= półskórek
ppł. = półpłótno
pperg. = półpergamin
ryc. = rycina
rys. = rysował
ryt. = rytował
s. = strona/y
sygn. = sygnował/sygnatura
t. = tom
tabl. = tablica/e
tłocz. = tłoczenia
wol. = wolumin/y
współopr. = współoprawny
wyd. = wydanie/wydał
złoc. = złocenia
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