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ANTOLOGIA obca. 1 Wybór najcelniejszych utwo-
rów poetów cudzoziemskich. Zestawił Władysław Bełza. 
Z 20 portretami. Lwów [1882] Nakładem H. Altenberga 
(Księgarnia F. H. Richtera). 20,5 cm, s. XIV, 370, portre-
tów 20, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, 
brzegi kart złoc. 
Ładnie wydana antologia zawierająca m.in. utwory: 

Andersena, Byrona, Goethego, Heinego, Lermontowa, 
Puszkina, Schillera, Walter-Scotta. Tłumaczyli: Adam 
Asnyk, Władysław Bełza, Deotyma, Wiktor Gomulicki, 
Stanisław Koźmian, Adam Mickiewicz, Władysław Or-
don, Karol Sienkiewicz, Władysław Syrokomla. Tytuł na 
okładce: „Antologia poetów obcych”. Płócienna, pięknie 
zdobiona czerwona oprawa wydawnicza (patrz poz. na-
stępna – inny wariant kolorystyczny). Brak karty przed-
tyt., grzbiet po konserwacji, miejscami zażółcenia w tek-
ście, stan dobry.

         160

ANTOLOGIA obca. 2 Wybór najcelniejszych utwo-
rów poetów cudzoziemskich. Zestawił autor „Antolo-
gii polskiej”. Z 20 portretami. Lwów [1882] Nakładem 
H. Altenberga (Księgarnia F. H. Richtera). 21 cm, s. XIV, 
[2], 370, portretów 20 w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie, brzegi kart złoc. 
Ładnie wydana antologia zebrana przez Władysła-

wa Bełzę (1847-1913). Drukowana u F. A. Brockhausa 
w Lipsku. Zawiera m.in. utwory: Andersena, Byrona, Go-
ethego, Heinego, Lermontowa, Puszkina, Schillera, Wal-
ter-Scotta. Tłumaczyli: Adam Asnyk, Władysław Bełza, 
Deotyma, Wiktor Gomulicki, Stanisław Koźmian, Adam 
Mickiewicz, Władysław Ordon, Karol Sienkiewicz, Wła-
dysław Syrokomla. Tytuł na okładce: „Antologia poetów 
obcych”. Płócienna oprawa wydawnicza w kolorze zielo-
nym (patrz poz. poprzednia). Blok po konserwacji, grzbiet 
współczesny zielony z zachowanymi pozostałościami ory-
ginalnego, karta przedtyt. po konserwacji, miejscami za-
żółcenia w tekście, stan dobry. 

240
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ANTOLOGIA polska. 3 Wybór najcelniejszych 
utworów poetów polskich. Zestawił Władysław B[ełza]. 
Z 12 illustracyami Andriollego, Brandta, Gersona, Kossa-
ka, Lessera, Pillatego i Żmurki. Wydanie drugie znacznie 
pomnożone. Lwów-Lipsk-Warszawa [1882] F. H. Richter, 
F.A. Brockaus, Gebethner i Wollf. 21 cm, s. XVI, 486, 
tabl. ryc. 12 (drzeworyty), opr. wydawnicza: pł. z boga-
tymi złoc. i barwieniami na okładzinach i grzbiecie, brzegi 
kart złoc. 

Pięknie wydany zbiór poezji drukowany u F. A. Brock-
hausa w Lipsku. Ilustrowany 12 drzeworytami wy-
konanymi przez wybitnych rytowników warszawskich 
A. Zajkowskiego i Z. Szymańskiego (wyd. 1 ukazało się 
w 1880 r., było uboższe objętościowo i posiadało tylko 
6 drzeworytów). Tytuł na oprawie: „Antologia poetów 
polskich”. Płócienna, brązowa oprawa wydawnicza wyko-
nana w Lipsku, sygnowana złoconym napisem na przed-
niej i tylnej okładzinie: „R. Gerhold’s G.-A. Leipzig”. Brak 
części tylnej wyklejki, grzbiet po konserwacji, sporadyczne 
zbrązowienia (głównie na marginesach kilkunastu pierw-
szych kart), otarcia oprawy, ogólnie stan dobry.

240

[ANTOLOGIA] 4 PROZA polska 1939-1945. T. 3. 
Pokolenie podziemia. Nowele i opowiadania. Zebrał Sta-
nisław Lam. Paryż [ok. 1945] Księgarnia Polska. 17 cm, 
s. 153, [2], brosz. wydawnicza. 

Wśród autorów: Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Bran-
dys, Romana Dalborowa, Paweł Hertz, Irena Krzywicka, 
Stanisława Kuszelewska, Stanisław Piętak, Artur Sandauer, 
Wanda Żółkiewska. Okładka wg rysunku J. Rzewuskiej. 
Egz. częściowo nierozcięty, stan dobry. 

100 

AUGUSTYN św.5  – Wyznania. Z łacińskiego prze-
tłumaczył, wstępem i komentarzem zaopatrzył ks. dr. Jan 
Czuj. Poznań 1929 Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwer-
sytecka. 21,5 cm, s. XIX, 420, niesygnowana opr. arty-
styczna Franciszka Joachima Radziszewskiego: szeroki 
psk z tłocz. złoc. i barwiony na czerwono, zachowane okł. 
brosz. wyd. 

Pisma Ojców Kościoła w polskiem tłumaczeniu pod na-
czelną redakcją prof. Uniwersytetu Poznańskiego dr. Jana 
Sajdaka. Tom IX. Otarcia grzbietu, wewnątrz stan bardzo 
dobry. Ładna oprawa.

500 

www.portolan.pl


7

BENTKOWSKI Felix6  – Historya literatury pol-
skiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych… 
T. 1 [z 2]. Warszawa-Wilno 1814 Nakładem Zawadzkiego 
i Komp. Drukowano w Warszawie w Drukarni Rządowey. 
20,5 cm, s. XXIV, 712, opr. wtórna: psk z szyldzikiem, 
grzbiet reperowany. 

280 

BERSON Jan Otmar7  – Kreml na biało. Warszawa 
1936 Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. 22,5 cm, s. 357, 
[1], ilustr. w tekście, opr. wtórna: ppł. 

Cieszące się dużą popularnością opisy rzeczywistości 
sowieckiej. Drugi tom Nowej Rosji Jana Bersona (1903-
1946), korespondenta Polskiej Agencji Telegrafi cznej 
w Moskwie (1932-1935), skąd został wydalony w 1935 r. 
Stan bardzo dobry. 

100

BERSON Jan Otmar 8 – Minus Moskwa (Wołga – 
Kaukaz – Krym). Warszawa 1935 Towarzystwo Wydaw-
nicze „Rój”. 19,5 cm, s. 229, [11], brosz. wydawnicza. 

Doświadczenia z podróży odbytej przez autora 
w 1934 r. na Kaukaz i Krym. Współcześnie dorobiony 
grzbiet płócienny, znaki własnościowe, stan dobry.

100

BOCCACCIO Giovanni 9 – Dekameron. Pełne wy-
danie stu opowieści przełożył z włoskiego, komentarza-
mi i posłowiem opatrzył dr. Edward Boyé; słowo wstępne 
Kornela Makuszyńskiego; ilustracje Maji Berezowskiej. 
Warszawa 1930 Nakładem Bibljoteki Arcydzieł Litera-
tury. 27 cm, s. XXXIV, 745, [1], tabl. ilustr. 19 (winno 
być 20), opr. współczesna: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, 
brzegi kart barwione. 

Słynne opowieści erotyczne fl orenckiego humanisty 
Giovanniego Boccaccia (1313-1375), spopularyzowane 
w Polsce w dużej mierze przez frywolne ilustracje Maji 
Berezowskiej (1893-1978), malarki, grafi czki, karyka-
turzystki i scenografa. Współczesna oprawa luksusowa 
wykonana w Wydawnictwie i Introligatorni „Librarium” 
Dominiki Borysławskiej – szeroki półskórek koloru ciem-
nobrązowego, grzbiet sześciopolowy ze złoconym tytułem 
i autorem w jednym z pól; ze ślepymi tłoczeniami w po-
zostałych. Pieczątka: „Księgozbiór Eugenjusza Paterkow-
skiego”. Brak jednej ilustracji oraz słowa wstępnego Kor-
nela Makuszyńskiego (s. V-XII); błąd w oprawieniu (dwie 
karty ze s. XXXI-XXXII, [1] wszyto po s. XVIII), oprócz 
tego ładny, czysty egzemplarz. Efektowna oprawa.

800
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BRECHT10  Bertold – Matka Courage i jej dzieci. 
Kronika z wojny trzydziestoletniej. Kraków 1965 Wy-
dawnictwo Literackie. 28,5 x 24,5 cm, s. 188, [3], liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł., obwoluta. 

Głośna sztuka teatralna Bertolda Brechta „Mutter Co-
urage und ihre Kinder” napisana w 1939 r. pod wpływem 
wybuchu II wojny światowej. Wydrukowano 2900 egz. na 
papierze offsetowym. Tłumaczył z niemieckiego Stani-
sław Jerzy Lec. Obwoluta, oprawa, układ grafi czny Zofi a 
Darowska. Ilustrował Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). 
Niewielkie uszkodzenia obwoluty. Stan bardzo dobry. 

140

BRONIEWSKI Władysław11  – Krzyk ostateczny. 
Warszawa 1950 Książka i Wiedza. 18,5 cm, s. 40, [1], 
brosz. wydawnicza. 

Zbiór wierszy Władysława Broniewskiego (1897-
1962), wyrażający niepokój przed faszyzmem i wybu-
chem wojny (wyd. 1, 1938). M.in. Magnitogorsk albo rozmo-
wa z Janem, Mój pogrzeb, Do przyjaciół poetów, Twarde ręce, Na 
śmierć Andrzeja Struga, No pasaran! Grzbiet po konserwacji, 
stan dobry.

90 

BRONIEWSKI Władysław12  – Mazowsze i inne 
wiersze. Warszawa 1952 Książka i Wiedza. 20,5 cm, s. 52, 
[4], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Tomik wierszy z ilustracjami Antoniego 
Uniechowskiego (1903-1976), przedstawiającymi rów-
nież widoki Warszawy. M.in. Ballada o Placu Teatralnym, 
Mój pogrzeb, Cytadela, Most Poniatowskiego, Mazurek Szopena, 
Kolumna. Wpis własnościowy: „D. i Z. Waszewscy”. Stan 
dobry. 

100 
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CHMIELOWSKI Benedykt13  – Nowe Ateny albo 
Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na różne tytuły iak 
na classes podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom 
dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla 
rozrywki erygowana alias... Kraków 1968 Wydawnictwo 
Literackie. 21,5 cm, s. 568, ilustr. w tekście, opr. wydaw-
nicza: pł., obwoluta. 

Współczesny wybór ciekawostek z pierwszej polskiej 
encyklopedii powszechnej ks. Benedykta Chmielowskie-
go (1700-1763). Wybór i opracowanie Maria i Jan Józef 
Lipscy. Projekt grafi czny i ilustracje Szymon Kobyliński 
(1927-2002). Obwoluta i tłoczenie Zofi a Darowska. Tłu-
maczenie łacińskie Wieńczysław Zaryczny. Drobne otar-
cia obwoluty. Stan bardzo dobry. 

180

CHMIELOWSKI Piotr14  – Nasi powieściopisarze. 
Zapisy literackie. T. 1-2. Kraków 1887-1895 Nakład księ-
garni J.K. Żupańskiego i K.J. Heumanna. 20,5 cm, s. 631, 
[2]; [4], 489, [2],  opr. z epoki: psk z tłocz. na grzbiecie, 
brzegi kart marmoryzowane. 

Omówiono twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego, 
Michała Czajkowskiego, Henryka hr. Rzewuskiego, Zyg-
munta Kaczkowskiego, Jana Zacharyasiewicza, Teodora 
Tomasza Jeża, Henryka Sienkiewicza, Józefa Korzeniow-
skiego, Ludwika Sztyrmera, Ignacego Maciejowskiego, 
Bolesława Prusa, Klemensa Szaniawskiego, Mieczysława 
Bierzyńskiego oraz debiuty powieściopisarskie. Ślady nie-
wielkich zabrudzeń i działalności owadów w oprawie, stan 
dobry.   

200 
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CHMIELOWSKI Piotr15  – Współcześni poeci pol-
scy. Szkice nakreślone przez… Petersburg 1895 Nakładem 
K. Grendyszyńskiego. 18 cm, s. [6], 494, [2], opr. wtórna 
J. Szymańskiego: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, zacho-
wana przednia okł. brosz. wyd. 

Stan poezji polskiej po 1863 r. M.in. Adam Asnyk, 
Maria Konopnicka, Wiktor Gomulicki, Włodzimierz Za-
górski. Uwzględniono również twórczość dobrze zapowia-
dającego się młodego pokolenia – Zenona Przesmyckiego, 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jana Kasprowicza, Stani-
sława Rossowskiego, Artura Oppmana, Andrzeja Niemo-
jewskiego. Z biblioteki Adama Ant. Kryńskiego (ekslibris). 
Oprawa wykonana przez warszawskiego introligatora 
Jana Szymańskiego (1899-1942), z jego pierwszego 
okresu działalności (jeszcze w zakładzie na ul. Złotej 7), 
sygnowana naklejką na przedniej wyklejce: „Introligator-
nia J. Szymańskiego / Złota No 7”. Otarcia oprawy, karta 
przedtyt. po konserwacji, stan dobry.

200 

CHODŻKO Ignacy16  – Pamiętniki kwestarza. 
Z ośmiu rycinami E.M. Andriollego. Wydanie skrócone 
drugie w opracowaniu J. Grabowskiego. Warszawa 1929 
Nakład Gebethnera i Wolffa. 22,5 cm, s. 114, tabl. ilustr. 
8, opr. wydawnicza: ppł. 

Najpoczytniejsze dzieło Ignacego Chodźki (1794-
1861), powieściopisarza i sławnego gawędziarza ukazują-
cego obyczaje szlacheckie oraz charakterystyczne postacie 
dworów kresowych. Ilustrował Michał Elwiro Andriolli 
(1836-1893). Otarcia krawędzi oprawy, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 

80 

COOPER James Fenimore17  – Les pionniers (Pio-
nierzy). Traduction de M. P. Louisy. Dessins de M. An-
driolli. Gravure de M. J. Huyot. Paris (Paryż) 1885 Libra-
irie de Firmin-Didot et Cie. 25,5 cm, s. [6], 488, tabl. 12 
(drzeworyty), 140 drzeworytów w tekście (część sygn. 
Andriolli), niesygnowana opr. introligatorska: psk ze złoc. 
fl oralnymi na grzbiecie, wyklejki marmurkowane. Książ-
ka nagrodowa najważniejszego paryskiego Liceum: Lycée 
Michelet (nazwa wytłoczona w lustrze przedniej okładzi-
ny), wydana w serii „Fenimore Cooper Illustré”, napisa-
na przez jednego z najwybitniejszych twórców literatury 
amerykańskiej Jamesa Fenimore’a Coopera (1789-1851). 
Pierwsza część pięcioksięgu przygód Sokolego Oka, kla-
sycznej powieści indiańskiej. 

Wydanie bogato ilustrowane drzeworytami wy-
konanymi w 1884 roku według rysunków wybitnego 
polskiego artysty Michała Elwiro Andriollego (1836-
1893). Andriolli, uczestnik powstania styczniowego, po 
powrocie z zesłania był jednym z najpopularniejszych 
rysowników warszawskich tygodników ilustrowanych. 
W latach 1883-1886 pracował w Paryżu dla wydawnic-
twa Firmin-Didot, jako następca słynnego Gustawa Doré. 
Powstał wówczas m.in. cykl ilustracji do powieści Coope-
ra, wykonany w drzeworycie przez Julesa Marie Huyota, 
drzeworytnika francuskiego, kawalera Legii Honorowej. 

Andriolli, nie znając Ameryki, wykorzystał polskie kra-
jobrazy, wzbogacając je jedynie motywami z dostępnych 
źródeł ikonografi cznych. Miejscowe ślady przebarwień na 
okładzinach, poza tym stan bardzo dobry.  

500

CZYŻEWSKI Tytus18  – Noc – dzień. Mechanicz-
ny instynkt elektryczny. Kraków 1922 Gebethner i Wolff. 
22,5 cm, s. [2], 41, brosz. wydawnicza.

Wydanie 1. Jeden z najgłośniejszych tomików po-
etyckich awangardy polskiej napisany przez Tytusa Czy-
żewskiego (1880-1945), malarza, poetę, krytyka sztuki, 
czołowego przedstawiciela formizmu. Ekstrawagancki 
układ typografi czny autora wykorzystujący tylko skład 
mechaniczny (bez form ręcznego zdobienia). Używa w 
nim różnych stopni pisma, wersalików i wytłuszczenia. 
Posługuje się kursywą, wykropkowaniem, eksperymentuje 
z wyrównaniem tekstu. Dla przykładu w wierszu „Mecha-
niczny ogród” nazwy kwiatów wpisane zostały w kwadra-
ty, którym dodano pionowe linie (łodygi), nad kwiatami 
– kwadrat z napisem Paź królowej. 

Grzbiet po konserwacji (z niewielkimi ubytkami), stan 
dobry. Ładny przykład awangardowej typografi i.

300 
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DANTE Alighieri 19 – Boska komedia. Piekło. Ilu-
strowana drzeworytami Stefana Mrożewskiego. Kraków 
1994 Wydawnictwo i drukarnia „Secesja”. 34,5 cm, 
s. 145, [2], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: psk 
ze złoc. na grzbiecie i licu i tłocz. na obu okładzinach.  

Wydrukowano na ręcznej prasie w nakładzie 200 egz. 
(egz. nr 51). Edycja na papierze czerpanym z papierni 
w Dusznikach Zdroju. Trzecia publikacja bibliofi lska kra-
kowskiego Wydawnictwa i Drukarni „Secesja” – półskó-
rek ze złoceniami, na przedniej okładzinie tłoczony por-
tret Dantego oraz tłoczona złotem i kolorem czerwonym 
tytulatura; na tylnej okładce zdobiona ramka, w central-
nym położeniu sygnet wydawniczy. Tekst oparto na tłu-
maczeniu Edwarda Porębowicza. Wstęp Józefa Tischnera. 
Liczne całostronicowe reprodukcje drzeworytów Stefana 
Mrożewskiego (1894-1975), wybrane przez Janinę i An-
drzeja Mrożewskich. Książkę grafi cznie opracował Hen-
ryk Babral. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

800

DANTE Alighieri20  – Die Goettliche Komoedie 
übersetzt von Karl Witte. Mit einer Einleitung von Max 
von Boehn. Berlin 1938 Askanischer Verlag Carl Albert 
Kindle. 26,5 cm, s. [4], XXXII, 5-103, [1], 573, [1], liczne 
ilustr., opr. wydawnicza: pperg., górny brzeg kart obcięty 
i barwiony. 

Arcydzieło literatury światowej włoskiego humanisty 
średniowiecza, Dantego Alighieri (1265-1321), ukazujące 
wizję wędrówki przez zaświaty – Piekło, Czyściec i Raj. 

Wydanie okolicznościowe przygotowane na cześć 
twórcy faszystowskich Włoch Benito Mussoliniego na 
pamiątkę utworzenia w 1938 r. Rzeszy Niemieckiej i wi-
zyty Adolfa Hitlera w Rzymie. Luksusowa edycja wydana 
na papierze czerpanym. Liczne ilustracje w tekście i na 
wklejanych tablicach z motywami zaczerpniętymi z XV-
wiecznych druków weneckich. Oprawa półpergaminowa 
z sześcioma zwięzami, z barwioną tytulaturą na grzbiecie. 
Bogato tłoczone obie okładziny z motywami renesanso-
wymi. Opracowanie grafi czne i typografi czne wykonał 
Max von Boehn. Obszerny wstęp poświęcono biografi i, 
ikonografi i i wpływowi Dantego na sztukę światową. Brak 
jednego portretu Dantego (przy s. 7), niewielkie zabru-
dzenia pierwszych kart, częściowo nierozcięty, ładny eg-
zemplarz. 

400

DEOTYMA 21 (właśc. Jadwiga Łuszczewska) – Im-
prowizacje i poezje Deotymy. Poczet drugi. Warszawa 
1858 Nakład i druk S. Orgelbranda. 19 cm, s. 354, [3], 
opr. wtórna: ppł. ze złoc. szyldzikiem na grzbiecie. 

Cieszące się dużą popularnością utwory Jadwigi Łusz-
czewskiej (1834-1908), poetki, obdarzonej od dziecka 
niezwykłym talentem do improwizacji. Z czasem dała 
się poznać z działalności kulturalnej i patriotycznej. Od 
1870 r. prowadziła wzorem swojej matki słynny warszaw-
ski salon literacki. Otarcia oprawy, miejscami zażółcenia 
w tekście, stan dobry.

200
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D’YCHYVE Yves22  – Légendes des pays slaves. Lyon [ok. 1915] Ancienne librairie Roux. H. Lardanchet éditeur. 
28 cm, s. [8], 101, [3], tabl. ilustr. 10 (heliograwiury), opr. płótno wiśniowe z tłocz. złotem motywem roślinnym w stylu 
art déco, górne obcięcie złoc.

Pięć legend słowiańskich, dziś prawie zupełnie nieznanych, ilustrowanych przez Konstantego Gorskiego (1868-
1934, znanego współpracownika „Tygodnika Illustrowanego”), winiety E. Lefebvre’a. Dzieło wydrukowane w latach 
pierwszej wojny światowej przez Stowarzyszenie Francuskich Dam Miłosierdzia i Polskiej Macierzy Szkolnej na rzecz 
Komitetu Głodujących w Warszawie i tych, „którzy setkami codziennie umierają w nędznych mansardach domów w 
tych dalekich krainach słowiańskich, gdzie od tak długiego czasu krwawi serce Europy”. Ta nota wydawnicza jest wy-
drukowana na k. przedtyt. w formie krzyża stojącego na mogile.

Książka ze zbiorów Ewy Marii Śliwińskiej z dedykacją od Babci dla Jaśka Śliwińskiego za „wzorowe obyczaje”. Blok 
lekko rozluźniony. Stan dobry. Rzadkie.

400
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FELIŃSKI Alojzy 23 – Barbara Radziwiłłowna. Tra-
gedya w 5 aktach… (z kopersztychem). [Kraków] 1823 
b.w. 18 cm, s. [2], V, [2], 10-100, tabl. ryc. 1 (miedzio-
ryt), opr. wtórna: pł. 

Wydanie 2. Edycja wzbogacona o wiadomości o życiu 
Alojzego Felińskiego (1771-1820), autora sławnej pieśni 
(napisanej na zamówienie księcia Konstantego na cześć 
króla Królestwa Polskiego Aleksandra I), która z czasem 
zyskała popularność jako hymn patriotyczny Boże, coś 
Polskę. Miedzioryt przedstawiający Barbarę Radziwiłłów-
nę (częściowo kolorowany). Sporadyczne zbrązowienia 
w tekście, stan dobry. 

500  

FREDRO Aleksander Maksymilian24  – Przysłowia 
mów potocznych. (Biblioteka Ludowa Polska; [t. 51-52]). 
T. 1-2. Paryż [1867] Księgarnia Luxemburgska. 12,5 cm, 
s. [2], VI, [1], 4-77; 52, współopr., opr. z epoki: psk ze 
złoc. na grzbiecie z zakładką pł., brzegi kart prószone. 

Wydanie 2. Miniaturka z serii „Biblioteka Ludowa 
Polska”, wydawanej przez Władysława Mickiewicza, za-
łożyciela Księgarni Luksemburskiej, promującej w latach 
1864-1889 dzieła polskie w Paryżu. Ukazało się 69 tomi-
ków (wg numeracji 68; 1866-1871), zawierających utwo-
ry z dziedziny literatury i historii, które były najczęściej 
nielegalnie kolportowane do kraju. Na okładce i karcie 
tytułowej charakterystyczna, patriotyczna kompozycja 
grafi czna J. Frankla (scena pożegnania kosyniera udają-
cego się do powstania, herby Korony i Litwy oraz napis 
Biblioteka Ludowa Polska; na odwrocie sygnet z granica-
mi niepodległej Polski). Stan bardzo dobry (patrz druga 
miniaturka, poz. 289).

180 
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GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons25  – Chryzosto-
ma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu. Kraków 1954 Wy-
dawnictwo Literackie. 17,5 cm, s. 56, [2], ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: karton. 

Wydanie 1 osobne. Ostatnia książka w dorobku ar-
tystycznym Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-
1953), napisana w Leśniczówce Pranie (położonej nad 
Jeziorem Nidzkim), gdzie znajduje się obecnie jego mu-
zeum. Okładkę projektowali Adam Młodzianowski i Da-
niel Mróz. Ilustrował Daniel Mróz. Niewielkie otarcia 
i ubytki krawędzi okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.        

120 

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons 26 – Niobe. 
[Warszawa] 1951 Czytelnik. 18,5 cm, s. 50, [2], brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 1. Nakład 3350 egz. Nawiązujący do mitu 
o Niobe, jeden z najważniejszych utworów w twórczo-
ści Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1905-1953). 
Okładkę projektował Jan Samuel Miklaszewski. Nie-
wielkie miejscowe przebarwienie tylniej okładki, ogólnie 
stan bardzo dobry. 

100 

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons 27 – Satyra. 
Groteska. Żart liryczny. Ilustrował Henryk Tomaszew-
ski. Warszawa 1955 Czytelnik. 20 cm, s. 406, [6], tabl. 
ilustr. 1, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł., ob-
woluta. 

Wydanie 1. M.in.: Chryzostoma Bulwiecia podróż do 
Ciemnogrodu, wiersze z „Zaczarowanej dorożki” i „Ślub-
nych obrączek”, Listy z „Fiołkiem”, Próby sceniczne: Te-
atrzyk Zielona Gęś. Niewielkie ubytki i rozerwania obwo-
luty, stan dobry.

180 

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons 28 – Ślubne ob-
rączki. Warszawa 1949 Czytelnik. 18,5 cm, s. 101, [3], 
brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Stan dobry. 
90 

GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons 29 – Zaczarowa-
na dorożka. Warszawa 1948 Czytelnik. 18,5 cm, s. 113, 
[3], brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Niezwykle popularny tomik wierszy. Stan 
dobry. 

90 
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GOETHE30  [Johann Wolfgang von] – Faust. Mit 
einer Einleitung Faust und die Kunst von Max von Boehn. 
Hundertjahrs-Ausgabe. Berlin 1940 Im Askanischen Ver-
lag Carl Albert Kindle. 27 cm, s. [4], 221, [3], 449, liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł., obwoluta, górny 
brzeg karty obcięty i barwiony. 

Najwybitniejsze dzieło Johanna Wolfganga von Go-
ethego (1749-1832), napisane w latach 1773-1832, a opu-
blikowane w całości dopiero po śmierci autora w 1833 r. 
Wydanie luksusowe wg edycji z 1932 r. – w 100 rocznicę 
śmierci poety. Bibliofi lska edycja na papierze czerpanym, 
tekst złożony w kolorze czerwonym i czarnym. Obszerny, 
bogato ilustrowany wstęp poświęcony znaczeniu Fausta 
w sztuce. Oprawę wykonali introligatorzy w wydawnic-
twie Askanischen Verlag, za grafi czną stronę odpowie-
dzialny był zakład Georga Knoblaucha w Stuttgarcie. 
Egzemplarz częściowo nierozcięty. Niewielkie otarcia, za-
brudzenia i naddarcia obwoluty, oprócz tego stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz.

500

GOMBROWICZ Witold31  – Trans-Atlantyk. Ślub; 
z komentarzem autora. Warszawa 1957 Czytelnik. 20 cm, 
s. 258, [2], tabl. ilustr. 1, ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: pł., obwoluta. 

Wydanie 1 krajowe. Utwory Witolda Gombrowicza 
(1904-1969), napisane i wydane za granicą w 1953 r. 
Opracowanie grafi czne Jan Młodożeniec (1929-2000) 
– plakacista, malarz i grafi k, syn poety Stanisława Mło-
dożeńca. Przetarcia i niewielkie ubytki obwoluty, stan 
dobry.         

180 
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GORLIS-GORSKIJ Jurij 32 – Ave dictator! Lwiw 
(Lwów) 1934 „Ukrainska Kultura”. 18,5 cm, s. 47, brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 1. Pierwsza powieść ukraińskiego pisa-
rza, wojskowego i powstańca (1898-1946), kilkakrotnie 
więzionego za walkę o wolność Ukrainy. Symboliczna 
okładka wydawnicza ze Stalinem w szatach cesarza 
trzymającego kciuk skierowany ku ziemi, na której leży 
stos ludzkich czaszek – do niedawna temat tabu związa-
ny z odpowiedzialnością Józefa Stalina za głód i śmierć 
w latach 1932-1933 na Ukrainie. Grzbiet po konserwacji 
(z niewielkimi ubytkami), stan dobry.

160 

GROZA Aleksander – 33 Powieści ludu i dumy… 
(Pisma Alexandra Grozy). T. 1-2. Warszawa 1855 Nakła-
dem I. Klukowskiego i W. Rafalskiego. 16 cm, s. [4], 195, 
[1]; [4], 136, współopr., opr. współczesna: skóra ze złoc. 
na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd.

Miejscami zażółcenia i ślady zalania. 
180 

GRUBIŃSKI Wacław – 34 Baal. (Bibljoteka Gro-
szowa Wendego; t. 24). Warszawa 1925 E. Wende i S-ka 
(etc.). 17,5 cm, s. 203, [5], opr. wtórna: ppł. ze złoc. na 
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wyd., brzegi 
kart prószone. Tytuł okładkowy: Nowele.

Nowele Wacława Grubińskiego (1883-1973), drama-
topisarza i prozaika, felietonisty i recenzenta teatralnego, 
autora opublikowanej w 1921 r. komedii Lenin, skazanego 
na karę śmierci, zamienioną na 10 lat więzienia. Uwolnio-
ny po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Okładkę pro-
jektował Kamil Mackiewicz (1886-1931). Zawartość: 
Bunt, Jerzy, Dajmonion-Bib, Niedokończony poemat, 
Baal. Stan dobry.

160 
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HAMSUN Knut35  – Ostatni rozdział. Powieść. Prze-
kład z norweskiego Felicji Aum. Cz. 1-2 (2 wol.). (Bibljo-
teka Laureatów Nobla, t. 53-54). Poznań 1927 Nakładem 
Wydawnictwa Polskiego. 20 cm, s. [4], 312, [4]; [4], 329, 
[3], opr. wydawnicza: pł. złoc., szyldziki na grzbietach.

Obwoluty wg rysunku E[rnesta] Czerpera /sygn. „Czer-
per 27”. Stan bardzo dobry.

160 

HERBARZ jubileuszowy36  „Biesiady Literackiej”. 
[1876-1900]. Warszawa 1900 Druk Warszawskiego Tow. 
Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego. 31 cm, s. [12], 
135, liczne drzeworyty w tekście, opr. wtórna: pł. 

Podsumowanie 25. lat działalności wydawanego 
w Warszawie (1876-1917), ilustrowanego czasopisma 
literackiego. M.in. Dzieje Biesiady; Piotr Chmielowski 
(Kłopoty Adama Mickiewicza), Władysław Łoziński 
(Szlachcic zakuty), Bolesław Prus (Wieś i miasto), Józef 
Ignacy Kraszewski (Noc majowa), Eliza Orzeszkowa (Pan-
na Antonina), Maria Konopnicka (Dwie wiosny), Teodor 
Tomasz Jeż (Z ciężkich dni), Adam Asnyk (Król Juba), 
Kornel Ujejski (Pieśń ukojenia), Lucjan Tatomir (Król Jan 
III), Władysław Maleszewski (Z kronik „Sępa”), O Juliu-
szu Słowackim (fragment pamiętnika Aleksandra Półkozi-
ca), spis prenumeratorów. Zabrudzenie okładki, miejsco-
we zbrązowienia w tekście.

280 

HERBERT Zbigniew37  – Studium przedmiotu. 
Warszawa 1961 „Czytelnik”. 20 cm, s. 83, [5], opr. wy-
dawnicza: karton., obwoluta. 

Wydanie 1. Nakład 1750 egz. Zbiór wierszy Zbignie-
wa Herberta (1924-1998). Obwolutę projektował An-
drzej Heidrich. Niewielkie zabrudzenia obwoluty, oprócz 
tego stan bardzo dobry. 

150

HOESICK Ferdynand38  – Miłość w życiu Zygmun-
ta Krasińskiego. Studyum biografi czne. Kraków 1909 
W Drukarni Uniwersyteckiej. 20 cm, s. XXIV, 596, [1], 
tabl. ilustr. 8 (portrety), 2 k. ilustr. facsimile listu poety, 
opr. wtórna: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. Wpisy własno-
ściowe: „St. Czechowicza”. Drobne zaplamienia nielicz-
nych kart książki, poza tym stan dobry.  

240 

37
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JASIŃSKI Kazimierz Julian39  – Stara gwardya. Ele-
gja rycerska. Warszawa 1904 Gebethner i Wolff. 24,5 cm, 
s. 71, ilustr. w tekście 10, opr. późniejsza: psk z szyldzi-
kiem skórzanym na grzbiecie, naklejone na okładziny za-
chowane okł. brosz. wyd. 

BLD 1827. Poemat z ilustracjami Franciszka Szew-
czyka (1863-1932), znanego malarza koni, rysownika 
i ilustratora książek dla młodzieży. Stan dobry.

240 

JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA Maria40  
– Balet powojów. (Pod Znakiem Poetów. Seria Nowa). 
Warszawa 1935 J. Mortkowicz. 19 cm, s. 64, [2], brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 1. Odbito 1100 egz. numerowanych 
(egz. nr 635). Cykle: Balet powojów, Szelest makówki.

Tytuł wyróżniony nagrodą miasta Krakowa. Księgo-
zbiór Tadeusza Nyrkowskiego (pieczątka). Stan dobry.

       200

JASNORZEWSKA-PAWLIKOWSKA Maria 41 – 
Krystalizacje. (Pod Znakiem Poetów. Serja Nowa). War-
szawa 1937 J. Mortkowicz. 19,5 cm, s. 75, [5], brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 1. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej (1891-1945). Cykle: Róże dla Safony, Słońcu w hoł-
dzie, Akwatyki, Ruiny, Erotyki, O zachodzie, Skrzydła 
wewnętrzne, Szmaragdy, Do Wenus. Niewielkie zagięcie 
okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.

200

KLEINER Juljusz42  – Juljusz Słowacki. Dzieje twór-
czości. T. 1-2 (z 4). Warszawa-Lublin-Łódź 1919-1920 
Nakład Gebethnera i Wolffa. 24 cm, s. [6], IV, 355, [3], 
tabl. ilustr. 6 (winno być 7); [4], 492, tabl. ilustr. 15 (win-
no być 16), opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, 
zachowane okł. brosz. wyd. 

Pierwsze dwa tomy do dziś niezastąpionego dzieła 
omawiającego twórczość Juliusza Słowackiego (t. 3 i 4 
ukazały się w latach 1923-1927). Opracował Juliusz Kle-
iner (1886-1957) – historyk, teoretyk literatury i edytor. 
T. 1: Twórczość młodzieńcza, t. 2: Od Balladyny do Lilii 
Wenedy. Brak dwóch ilustracji, oprócz tego stan bardzo 
dobry. Ładna oprawa z epoki. 

400 

KASPROWICZ Jan43  – Wybór poezji. Ułożył Le-
opold Staff. (Z wydawnictw J. Mortkowicza). Kraków 
1948 Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”. 21 cm, s. 144, 
brosz. wydawnicza. 

Poezje wybitnego przedstawiciela Młodej Polski Jana 
Kasprowicza (1860-1926), pochodzące z jego ostatniego 
okresu twórczości, w którym to poeta starał się pogodzić 
z losem, żyć zgodnie z naturą i Bogiem. Wybrane wiersze 
z tomików: Księga ubogich (Przestałem się wadzić z Bo-
giem…), Mój świat (Modlitwa wędrownego grajka), Gi-
nącemu światu (Święty Boże, Święty Mocny), Krzak dzi-
kiej róży, Chwile, Akordy jesienne, Ballada o słoneczniku. 
Okładkę projektował Zbigniew Rychlicki (1922-1989), 
ilustrator, twórca plakatów, autor m.in. wizerunku Misia 
Uszatka. Stan dobry. 

120

KOCHANOWSKI44  Jan – Treny to jest dziewiętna-
ście utworów pisanych bólem ojcowskim po stracie córki 
Urszuli. Kraków 1993 Wydawnictwo i Drukarnia „Sece-
sja”. 25 cm, s. 94, [5], opr. wydawnicza: skóra z tłocz. 
i złoc.  

Nakład 100 egz. Druga publikacja bibliofi lska Wy-
dawnictwa i Drukarni „Secesja” – krakowskiej ofi cyny 
wydawniczo-drukarskiej. Pięknie wydana książka wy-
drukowana na ręcznej prasie, na papierze czerpanym. 
Oprawa wydawnicza: skóra z bogatymi ślepymi tłoczenia-
mi na obu okładzinach i grzbiecie; na licu tłoczony złotym 
kolorem tytuł oraz autor. Na s. 2 reprodukcja drzeworytu 
pochodzącego z Drukarni Łazarzowej z Krakowa. Część 
kart tekstu z kolorowymi ornamentami, barwne inicjały 
i ozdobne przerywniki. Tekst i komentarze przygotował 
Stanisław Grzeszczuk. Książkę grafi cznie opracował Hen-
ryk Babral. Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz 
(patrz poz. 85 – podobna oprawa). 

600 

43
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[KONDRATOWICZ Ludwik] 45 Władysław Syro-
komla (pseud.) – Królewscy lutniści. Obrazek z przeszło-
ści. (Z ryciną Wojciecha Gersona). Wilno 1857 Nakładem 
Księgarni P.F. Rubena Rafałowicza. Druk J. Zawadzkiego, 
s. 35, tabl. ryc. 1 (litografi a); adl: 

[KONDRATOWICZ Ludwik] Syrokomla Włady-
sław (pseud.) – Margier. Poemat z dziejów Litwy. Wilno 
1855 Nakładem Księgarni P.F. Rubena Rafałowicza. Druk. 
Breitkopf, s. VIII, 136; adl.:

[KONDRATOWICZ Ludwik] Syrokomla Władysław 
(pseud.) – Franciszek z Asissu. Kantata … (Ilustrowana 
przez E. Andriollego). Wilno 1859 Nakładem Księgarni 
P.F. Rubena Rafałowicza. Druk J. Zawadzkiego, 21 cm, 
s. 31, winietki w drzeworycie, współopr., opr. wtórna: ppł. 
z szyldzikiem pap. na grzbiecie. 

Klocek trzech pierwodruków Ludwika Kondrato-
wicza (1823-1862), poety, tłumacza i wydawcy. Poz. 1: 
Utwór powstał na kanwie darowanego autorowi obrazu 
Wojciecha Gersona przedstawiającego Zygmunta Augusta 
słuchającego koncertu lutnisty. Litografi ę wg tego obrazu 
wykonał polski rysownik żydowskiego pochodzenia Mak-
symilian Fajans (1825-1890). Poz. 2: Wydanie 1 osob-
ne. Poemat z XIV w. z dziejów walk krzyżacko-litewskich, 
ukazujący bohaterskiego wodza Litwinów Margiera. Poz. 
3: Utwór ilustrowany nastrojowymi drzeworytowymi 
winietkami wg rysunków Michała Elwiro Andriollie-
go (1836-1893), wykonanymi przez Jana Salomona 
Minheimera (1808-1879) – medaliera, rysownika, na-
czelnego sztycharza Banku Polskiego (1837-1852), za-
łożyciela w 1857 r. pierwszej w Polsce drukarni książek 
z własnym działem drzeworytniczym, w którym praco-
wali m.in. Aleksander Rogulski i Jan Styfi  (sygn. „Jns. Dr. 
J. Minheimer”). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Pieczątka: 
„Księgarnia N. Kamieński i Spółka. Księgarnia” (poz. 3). 
Dołączona karteczka na pap. fotografi cznym (sygn.: „Ge-
vaert Ridax”, ok. 3,5 x 6 cm) z napisem: „ Ze źbioru Xiąg 
Ludwika Kondratowicza. Oddział I. No Katalogu 416…”. 
Zażółcenia i zbrązowienia głównie w poz. 2. Ogólnie stan 
dobry.

400 
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KORESPONDENCYA46  Filomatów 1815-1823. 
Wydał Jan Czubek. T. 1-5. (Archiwum Filomatów, cz. 1). 
Kraków 1913 Nakładem Akademii Umiejętności i Towa-
rzystwa dla Popierania Wydawnictw Akademii. 21 cm, 
s. XIX, [1], 486; [4], 435; [4], 437; [4], 441; [4], 490, 
brosz. wydawnicza. 

Więcej nie wyszło. Korespondencja tajnego stowa-
rzyszenia studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileń-
skiego, powstałego z inicjatywy: Tomasza Zana, Adama 
Mickiewicza, Jana Czeczota, Franciszka Malewskiego, 
Onufrego Pietraszkiewicza, Józefa Jeżowskiego. W t. 3 lu-
zem faksymilowe dwie karty z balladą „Romantyczność”. 
Stan dobry.

Filomaci (gr. miłośnicy nauki) – tajne stowarzysze-
nie studentów i absolwentów Uniwersytetu Wileńskiego, 
o celach społeczno-patriotycznych i samokształcenio-
wych działające w latach 1817-1823. Tajne związki po-
jawiały się powszechnie w ówczesnej Europie. Powstawa-
ły w krajach niemieckich, Austrii, a nawet w Rosji. Było 
to odpowiedzią na porządek polityczny, jaki zbudowały 
w Europie kraje Świętego Przymierza, porządek, który nie 
uwzględniał niepodległościowych i narodowych interesów 
poszczególnych narodów oraz sprzeciwiał się liberalnym 
dążeniom. W dniu 1.10.1817 r. powstało w Wilnie Towa-
rzystwo Filomatów – miłośników, przyjaciół nauki. Twór-
cami Filomatów byli m.in. Jan Czeczot, Józef Kowalewski, 
Onufry Pietraszkiewicz, Józef Jeżowski (prezes), Franci-
szek Malewski (syn rektora), Tomasz Zan i Adam Mic-
kiewicz, należeli do związku także Jan Sobolewski – fi zyk 
i matematyk, Kazimierz Piasecki – prawnik, Wincenty Bu-
drewicz – matematyk, ks. Dionizy Chlewiński, Stanisław 
Kozakiewicz – prawnik, Ignacy Domeyko – matematyk 
i fi zyk, Teodor Łoziński – matematyk i fi zyk. Związek był 
zorganizowany na wzór wolnomularski. Filomaci zajmo-
wali się także kształtowaniem osobowości, siły woli oraz 
umiejętności intelektualnych i literackich. W następnej 
kolejności skupili się na zagadnieniach narodowych. Po-
stanowili pracować na rzecz odpowiedniego wychowania 
społeczeństwa i przygotowania go do walki z caratem. Ce-
lem tych działań miała być niepodległość Polski i wyzwo-
lenie chłopów z poddaństwa. W 1820 r. zdecydowano się 
na utworzenie kolejnej organizacji. Był nią Związek Fila-
retów – tym razem przyjaciół cnoty i dzielności moralnej. 
W 1822 r. ukaz carski zakazał tworzenia jakichkolwiek 
tajnych związków. W rok później policja carska wpadła 
na trop tajnej organizacji działającej na Uniwersytecie Wi-
leńskim. Do Wilna przyjechał Nikołaj Nowosilcow w celu 
przeprowadzenia śledztwa. Aresztowano stu kilkudziesię-
ciu studentów. Przesłuchiwano także kadrę nauczycielską. 
Dwaj główni oskarżeni Tomasz Zan oraz Jan Czeczot 
zostali skazani na 12 i 6 miesięcy więzienia. Pozostałych 
dwudziestu oskarżonych zesłano w głąb Rosji. Wśród nich 
znajdował się Adam Mickiewicz. 

To jemu fi lareci i fi lomaci zawdzięczają rozgłos i zna-
czące miejsce w historii Polski. Kary dotknęły także wykła-
dowców wileńskiej uczelni. Czterech spośród nich, w tym 
Joachima Lelewela odsunięto od zajęć akademickich.

450 

KOSSOWSKA Maria 47 – Biblia w języku polskim. 
T. 1-2. Poznań 1968-1969 Księgarnia św. Wojciecha. 
24 cm, s. 386, tabl. ilustr. 32; 348, tabl. ilustr. 36, opr. 
wydawnicza: karton, obwoluta. 

Najlepsze studium o polskich przekładach Pisma świę-
tego. 

Pieczątka: „Własny zbiór książek … Ks. Alojzy Kegel”. 
Niewielkie naddarcia krawędzi i ubytek części obwoluty 
w t. 1, w kilku miejscach podkreślenia fl amastrem, oprócz 
tego ładny egzemplarz.

300

KOTARBIŃSKI Janusz48  – Nowele tatrzańskie. 
Z 5 linorytami wykonanymi przez autora. Zakopane 1923 
Nakładem autora. 23 cm, s. [6], 154, tabl. ryc. 4 (linory-
ty), opr. wydawnicza: karton z linorytem na licu. 

Egzemplarz nr 1244. Utwory oparte na wrażeniach 
autora z wędrówek górskich. M.in. nowela poświęcona 
polowaniu w Tatrach. Całostronicowe linoryty Janusza 
Kotarbińskiego (1890-1940). Egzemplarz częściowo nie-
rozcięty. Zabrudzenia przedniej okładki, ślady niewielkie-
go zalania na marginesach pierwszych i ostatnich kart.

400

[KRASICKI Ignacy] 49 Dzieła Krasickiego. Dziesięć 
tomów w jednym. Z portretem autora. Edycya Barbezata. 
Paryż-Genewa 1830 Barbezat. 27 cm, s. [4], VIII, 906, 
portret (staloryt), opr. współczesna: psk z tłocz. i złoc. 
na grzbiecie.

Zbiór najważniejszych dzieł Ignacego Krasickie-
go (1735-1801) wydany w Paryżu w drukarni Pinarda. 
M.in. Bajki i przypowieści; Monachomachia; Antymona-
chomachia; Wojna Chocimska; Pieśni Ossjana; Listy; Sa-
tyry; Wiersze; O rymotwórstwie i rymotwórcach; Życia 
zacnych mężów z Plutarcha. Portret Krasickiego wykonał 
Antoni Oleszczyński (1794-1879). Współczesna opra-
wa luksusowa wykonana w Wydawnictwie Introligatorni 
„Librarium” Dominiki Borysławskiej – półskórek koloru 
purpurowego, grzbiet pięciopolowy z tłoczeniami i bo-
gatymi stylizowanymi złoceniami. Zażółcenia w tekście, 
wpis własnościowy piórem „Machczyński Roman”, stan 
dobry. Ładna oprawa. 

1 500
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[KRASICKI Ignacy]50  Dzieła prozą Ignacego Kra-
sickiego. Edycya nowa i zupełna przez Franciszka Dmo-
chowskiego. T. 9-10. Warszawa 1804 [Nakład Franciszka 
Ksawerego Dmochowskiego]. 21 cm, s. [4], 448, [2]; [12], 
393, [2], opr. współczesna: psk z szyldzikiem ze złoc. na 
grzbiecie.  

Zawiera: Życie sławnych mężów na wzór Plutarcha. 
Egzemplarz nieobcięty. Pieczątka „Wola Gałęzowska” 

oraz wpis piórem „6084/IX Henrykowie Przewłoccy”. 
Miejscami zażółcenia w tekście, nowe wyklejki, stan do-
bry. Ładna oprawa.  

800

KRASICKI Ignacy 51 – 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 obraz szlacheckiego 
i magnackiego życia w drugiej połowie XVIII w. Niewiel-
kie otarcia krawędzi oprawy, stan bardzo dobry.

150 

KRASIŃSKI Zygmunt 52 – Irydion. Edycya trzecia. 
Paryż 1862 Księgarnia Polska. 21 cm, s. 259, [1], opr. 
wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart marmur-
kowane. 

Jeden z najwybitniejszych dramatów Zygmunta Kra-
sińskiego (1812-1859). Wpis własnościowy i pieczątki: 
„Biblioteka I Państwowego Gimnazjum i Liceum w Opo-
lu. Nr 526”, „Księgarnia i skład … Karola Wilda…”. Po-
luzowany blok, niewielki ubytek narożnika przedniej wy-
klejki, stan dobry.

   300 

 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy]53  – Kochajmy się. 
Obrazki z życia współczesnego. Drezno 1870 Nakładem i dru-
kiem J. I. Kraszewskiego. 18 cm, s. 283, brosz. wydawnicza. 

Grzbiet po konserwacji (z ubytkami), wpis własnościo-
wy, stan dobry. Rzadkie.

280 
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KRASZEWSKI54  Józef Ignacy – Stara baśń. Powieść z dziewiątego wieku. Ilustrował E.M. Andriolli. Wydanie 
jubileuszowe z portretem autora. Warszawa 1879 Nakład Gebethnera i Wolffa. 34 cm, s. [4], 432, tabl. ryc. 1 (stalo-
ryt), tabl. w ramach paginacji 24 (drzeworyty), inicjały i zdobienia w drzeworycie, opr. wydawnicza: pł. z bogatymi 
tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie, brzegi kart złoc. 
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Najpiękniejsze, jubileuszowe wydanie poczytnej po-
wieści Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887). Dzie-
łem tym zapoczątkował cykl powieści z historii Polski. 
Zamieszczono stalorytowy portret autora oraz 24 cało-
stronicowe drzeworyty w tekście – autorstwa Michała 
Elwiro Andriollego (1836-1893). Rytowali wybitni drze-
worytnicy warszawscy: Edward Gorazdowki, Józef Hole-
wiński, Jan Styfi , Bronisław Puc, Kazimierz Olszewski, 
Aleksander Malinowski. 

Tekst i ilustracje w podwójnej ramce, ozdobne inicja-
ły, 

Bogato zdobiona płócienna oprawa wydawnicza 
koloru czerwonego sygnowana na licu: „R. Gerhold’s
G. A. Leipzig”, wyklejki z opalizującej mory.   

Blok i grzbiet po konserwacji, miejscowe zażółcenia 
w tekście, ślad niewielkiego zalania na marginesach kilku 
ostatnich kart, stan dobry. 

2 400 

KRYŁOW55  Iwan – Baśnie [Å‡ÒÌË]. Petersburg 
1887 P. A. Jegorow. Ilustracje – I. S. Panow. Wyd. 23. 
21 cm, s. XXIV, 303, VI, tabl. ryc. 25 (w tym 8 chro-
molitografi i i 17 drzeworytów), liczne drzeworyty w tek-
ście, opr. wydawnicza: pł. z bogatymi tłocz. i złoc. na licu 
i grzbiecie.    

Wielokrotnie wznawiane bajki Iwana Kryłowa (1769-
1844). Kryłow pozostawił po sobie ponad 200 satyr i ba-
jek satyrycznych, z których część stanowiła opracowanie 
wątków lafontainowskich, większość jednak była orygi-
nalnymi satyrami na współczesną sytuację w Rosji (Wrona 
i lis, Obóz, Wilk w psiarni, Szczupak, Kot).

300

LENARTOWICZ Teofi l 56 – Cztery obrazy. Kraków 
1848 Nakładem Ferdynanda Baumgardtena. 19,5 cm, 
s. 38, opr. współczesna: tworzywo ze złoc. na grzbiecie, 
zachowane okł. brosz. wyd. 

Ekslibrisy: Józefa Pawliszczaka oraz XI Warszaw-
skiej Aukcji Antykwarskiej. Miejscami zażółcenia w tek-
ście, stan dobry. Ładne okładki broszurowe z połowy 
XIX w. 

120 

LEŚMIAN Bolesław57  – Sad rozstajny. (Pod Zna-
kiem Poetów). Warszawa 1912 J. Mortkowicz. 19 cm, 
s. [4], 187, [5], brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Pierwszy tomik wierszy Bolesława Le-
śmiana (1877-1937). Cykle: Pieśni mimowolne, Zielona 
godzina, Z księgi przeczuć, Aniołowie, Oddaleńcy, Poema-
ty zazdrosne, Nieznana podróż Sindbada-Żeglarza. Nie-
znaczne naddarcia krawędzi okładki oraz ubytek narożni-
ka karty przedtyt., oprócz tego ładny czysty egzemplarz.        

240
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LORENTOWICZ Jan 58 – Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył … Z 12 reprodukcyami 
obrazów artystów polskich. Warszawa-Lublin-Łódź [1912] Nakład Gebethnera i Wolffa. 19,5 cm, s. [4], 479, [1], tabl. 
ilustr. 12, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie, z ilustracją na przedniej okładzinie, górny brzeg kart 
złocony. 

Wydanie 1. Pierwsza antologia poezji miłosnej. Poczytny zbiór uwzględniający przeszło stu autorów opracowany 
przez Jana Lorentowicza (1868-1940), krytyka teatralnego i literackiego, publicystę, organizatora życia teatralnego i li-
terackiego Warszawy. Oprawa introligatora krakowskiego Karola Wójcika (1857-1932) sygnowana suchym tłokiem na 
tylniej okładce: „Karol Wójcik / Introligator / Kraków”). Egzemplarz Wojciecha Dominikowskiego (ekslibris). Niewiel-
kie otarcia oprawy, kilka kart z niewielkimi zbrązowieniami, wpis własnościowy (1946), stan dobry. Ładna oprawa. 

500
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MATUSZEWSKI Ignacy 59 – Słowacki i nowa 
sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle 
poglądów estetyki nowoczesnej. Studyum krytyczno-po-
równawcze. Warszawa 1902 Nakład Gebethnera i Wolffa. 
18 cm, s. [4], 400, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. tytula-
turą i monogramem B.G. na grzbiecie. 

Wydanie 1. Najwybitniejsza rozprawa Ignacego Matu-
szewskiego (1858-1919), krytyka literackiego, publicysty, 
w której wykazał wartości artystyczne twórczości Juliusza 
Słowackiego i jego prekursorstwo wobec modernizmu eu-
ropejskiego i polskiego. Synonimem „modernizmu” stało 
się pojęcie „nowej sztuki”, które do polskiego piśmien-
nictwa wprowadził Stanisław Przybyszewski w głośnym 
manifeście z 1899 roku zatytułowanym „O nową sztukę”. 
Sporo miejsca poświęcono zestawieniu romantyzmu i mo-
dernizmu, w tym twórczości Mickiewicza i Krasińskiego. 
Pieczątka: „Bronisław Goldbaum”. Zdobienia secesyjne. 
Ładna oprawa z epoki.

150

MALCZEWSKI Antoni60  – Marya. Powieść ukra-
ińska… z 8 fotografi ami podług rysunku E.M. Andriolle-
go. Wydanie trzecie. Warszawa 1883 Nakład Gebethnera 
i Wolffa. 34,5 cm, s. [4], 63, [1], tabl. ilustr. 8, opr. wy-
dawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na okładzinach i grzbiecie, 
brzegi kart złoc.  

Pięknie wydana, wielokrotnie wznawiana (wyd. 1, 
1825), najsłynniejsza powieść Antoniego Malczewskiego 
(1793-1826), inspirowana tragicznymi dziejami hr. Ger-
trudy z Komorowskich Potockiej porwanej i utopionej w 
1771 r. na rozkaz Franciszka Salezego Potockiego, ojca jej 
męża, Stanisława Szczęsnego Potockiego. Duże albumo-
we wydanie oparte na 8 projektach wykonanych (kredką, 
gwaszem i tuszem na brystolu) w 1875 r. przez Micha-
ła Elwiro Andriollego (1836-1893). Na ich podstawie 
powstały fotografi e wykonane przez Konrada Brandla 
(1838-1920), autora unikatowej dokumentacji fotogra-
fi cznej Warszawy z końca XIX w. „Maria” była pierwszym 
w Polsce utworem literatury pięknej ilustrowanym foto-
grafi ami (wydania 1876 i 1879). Oferowana edycja wbrew 
tytułowi zawiera reprodukcje fotografi i. Tekst i ilustracje 
w ozdobnej podwójnej ramce, ozdobne inicjały. Oprawa 
wydawnicza koloru purpurowego wykonana przez introli-
gatora lipskiego G. Fritzschego (sygn. na tylniej wyklejce 
naklejką: „G. Fritzsche / Buchbinderei / Leipzig”). 

Oprawa po konserwacji dublowana i uzupełniana skó-
rą. Zabrudzenia oprawy i w tekście, dopiski ołówkiem, 
stan dobry. 

750
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MICKIEWICZ Adam61  – Pisma Adama Mickie-
wicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem 
jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. 
T. 1 (z 4). Paryż 1844 Nakładem Aleksandra Chodźki. 
W drukarni Bourgogne et Martinet. 15,5 cm, s. XVI, 395, 
[5], opr. z epoki: psk (brak grzbietu), brzegi kart mamur-
kowane. 

Nakład 1500 egz. Ostatnie zbiorowe wydanie za ży-
cia poety nazywane powszechnie ze względu na ostatecz-
ny kształt i poprawność „wydaniem profesorskim”.  Edycja 
w opracowaniu Eustachego Januszkiewicza i Aleksandra 
Chodźki. Przedmowa Aleksandra Chodźki zawiera m.in. 
pierwszą bibliografi ę mickiewiczowską, obejmującą także 
tłumaczenia i ważniejsze rozbiory dzieł. W tym tomie tyl-
ko Pan Tadeusz. Brak grzbietu, otarcia oprawy i miejscowe 
zażółcenia w tekście. Poszukiwana profesorska edycja. 

2 200 

MICKIEWICZ Adam62  – Pisma Adama Mickiewi-
cza, na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem 
jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane. 
T. 2 (z 4). Paryż 1844 [Nakładem Aleksandra Chodźki]. 
W drukarni Bourgogne et Martinet. 15,5 cm, s. [4], 318, 
[1], opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, brzegi 
kart marmurkowane. 

63
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Nakład 1500 egz. Tom drugi ostatniego, najpełniej-
szego wydania zbiorowego ogłoszonego za życia poety. 
W opracowaniu Aleksandra Chodźki i Eustachego Janusz-
kiewicza. Treść: całość Dziadów. Grzbiet po konserwacji, 
otarcia oprawy, bardzo delikatne, sporadyczne zbrązowie-
nia, stan dobry. Poszukiwana profesorska edycja.    

 3 000 

MICKIEWICZ Adam63  – Pisma… Wydanie nowe, 
znacznie powiększone. Z portretem autora [i ośmią ryci-
nami na stali]. T. 4-8 (z 8). Warszawa 1858 Nakładem 
S.H. Merzbacha. 16,5 cm, s. [4], 283; [4], 284, tabl. ryc. 
1 (staloryt); [6], XI, [3], 299, tabl. ryc. 1 (staloryt); 
[6], XIV, 315, tabl. ryc. 1 (staloryt); [6], XXVII, [1], 
374, tabl. ryc. 1 (staloryt), opr. z epoki: psk z tłocz. na 
grzbiecie, brzegi kart prószone. 

T. 4: Pan Tadeusz (od księgi 7); Korybut książę Nowo-
grodka; T. 5: Wiersze różne; Tłumaczenia; Giaur; Uwagi 
nad Jagiellonidą; T. 6-8: Rzecz o literaturze słowiań-
skiej wykładana w kolegium francuskiem (rok 1-3, 1840-
1843). 4 staloryty sygnowane przez wybitnych artystów 
warszawskich Wojciecha Gersona (1831-1901) i Hen-
ryka Pillatiego (1832-1894), sztychowali Carl Mayer 
i W. C. Wrankmore. Brak portretu autora. Otarcia oprawy 
i niewielkie ślady działalności owadów, miejscami zażółce-
nia w tekście, stan dobry. 

1 600

MICKIEWICZ Adam64  – Dzieła … Wydanie zu-
pełne przez dzieci autora dokonane. T. 1-8. Paryż 1880 
Księgarnia Luksemburska. 17,5 cm, s. [4], 411; [4], 422; 
[4], 353, [2]; [4], 379, [1]; [4], 299; [4], 259; [2], XI, [1], 
315; [6], 206, XCII, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na 
grzbiecie, brzegi kart marmurkowane.  

Egzemplarz z księgozbioru Jana Kuglina (1892-
1972), typografa-artysty, bibliofi la, właściciela Drukarni 
Rolniczej w Poznaniu (ekslibris). Komplet paryskiego wy-
dania dzieł Adama Mickiewicza (1798-1855). T. 1: Bal-
lady i romanse; Sonety; Sonety krymskie; Wiersze różne; 
Powiastki i bajki; Tłumaczenia. T. 2: Grażyna; Konrad 
Wallenrod; Dziady. T. 3: Pan Tadeusz. T. 4: Księgi narodu 
polskiego i pielgrzymstwa polskiego; Artykuły polityczne; 
Artykuły literackie; Pierwsze wieki historii polskiej. T. 5: 
Poezye pośmiertne; Pisma pomniejsze różnej treści; Tłu-
maczenia z francuzkiego. T. 6: Artykuły z dziennika Piel-
grzym Polski; Artykuły z dziennika Tribune des peuples; 
Żywilla; Karylla. T. 7: Korespondencya. T. 8: Koresponden-
cya; Opis bibliografi czny. Niewielkie otarcia i zabrudzenia 
oprawy, we wszystkich tomach wycięcie na karcie tytuło-
wej ze szkodą m.in. dla adresu wydawniczego, oprócz tego 
stan dobry, ładny komplet w oprawie z epoki.

4 000 

MICKIEWICZ Adam65  – Konrad Wallenrod. Po-
wieść historyczna z czasów litewskich i pruskich … z ilu-
stracjami Antoniego Zaleskiego. Poznań 1864 Nakładem 
księgarni Jana Konstantego Żupańskiego. 32,5 cm, fronti-
spis (staloryt), s. VIII, 80, tabl. ryc. 8 (staloryty), opr. 
wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie. 

Wydanie luksusowe dla bibliofi lów i miłośników pięk-
nej książki. 8 stalorytów wg rysunków Antoniego Zale-
skiego (1824-1885), nauczyciela M. E. Andriollego, zesła-
nego na Sybir (1863-1867) za udział w przygotowaniach 
powstania na Litwie. Rytował Stanisław Łukomski (1835-
1867). Tekst ujęty w podwójną ozdobną ramkę, ilustracje 
przełożone ochronnymi bibułkami. Oprawa wydawnicza: 
płócienna koloru zielonego z głębokimi ślepymi tłoczenia-
mi na obu okładzinach oraz z tłoczonym złotem tytułem 
na licu. Dorobiony fachowo skórzany grzbiet w kolorze 
oprawy, siedmiopolowy ze złoconą tytulaturą w jednym 
z pól i ze ślepo tłoczonymi ornamentami w pozostałych; 
współczesne wyklejki. Zabrudzenia oprawy, zbrązowienia 
głównie w tekście, ślady niewielkiego zalania na margine-
sach.

1 600 
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MICKIEWICZ Adam66  – Dzieła pod redakcją 
prof. dr. Manfreda Kridla z przedmową Boya-Żeleńskie-
go. T. 1-2 (z 20). Warszawa 1929 Bibljoteka Arcydzieł 
Literatury. 22 cm, s. [2], XXIII, [1], 5-214, tabl. ryc. 4 
(drzeworyty), portret 1; [8], 223-407, [1], tabl. ryc. 2 
(drzeworyty), współopr., opr. wydawnicza: skóra z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie.  

Dwa pierwsze tomy z wydania zbiorowego (t. 1-20, 
Warszawa 1929). 6 drzeworytów Stefana Mrożewskie-
go (1894-1975), wybitnego grafi ka – drzeworytnika, zwa-
nego „czarodziejem rylca”. M.in. Wiersze najwcześniej-
sze, Ballady i romanse, Sonety, wiersze pisane w Rosji (do 
roku 1829), z lat 1829-1855 oraz 1824-1855. Poluzowa-
ny blok, niewielkie uszkodzenia na grzbiecie, stan dobry. 
Ładna skórzana oprawa wydawnicza koloru czerwone-
go. 

200

[MICKIEWICZ]67  Adam Mickiewicz. Dzieła po-
etyckie. Wydał i objaśnił Tadeusz Pini. Wydanie czwarte 
zupełne, z portretami i podobiznami autografów poety. 
Nowogródek 1933 Nakładem Komitetu Mickiewiczow-
skiego. 25 cm, s. [4], XXXII, 482, tabl. ilustr. 5, tabl. 
faksym. 5 (rozkł.), opr. wydawnicza: psk ze złoc. na licu 
i grzbiecie. 

Zamieszczono Ballady i Romanse, Sonety, wiersze róż-
ne, bajki, przekłady, wiersze najwcześniejsze, utwory dra-
matyczne, poematy. Półskórkowa oprawa wydawnicza ko-
loru czarnego wykonana przez krakowskiego introligatora 
Piotra Grzywę (1882-1970) – sygnowana ślepym tłocze-
niem na tylnej okładzinie: „Piotr Grzywa / Introligator / 
– Kraków –”. Pieczątka: „E. Boczyński”, niewielkie otarcia 
grzbietu i sporadyczne zażółcenia. Ładny egzemplarz.

400 
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MICKIEWICZ Adam68  – Pan Tadeusz. Ilustracje 
Tadeusza Gronowskiego. Warszawa 1950 Książka i Wie-
dza. 33,5 cm, s. 405, [2], ilustr. w tekście, tabl. ilustr. 12 
(rozkł. wielobarwnych), opr. wydawnicza: pł. tłocz., zło-
cenia. Egz. w tekturowej kasecie z tłoczonymi napisami. 
Stan bardzo dobry.

240

MICKIEWICZ Adam69  – Pani Twardowska. Ryci-
ny i okładkę wykonał Antoni Gawiński. Warszawa 1928 
Wydawnictwo M. Arcta. 21,5 cm, s. 27, [1], ilustr. w tek-
ście, brosz. wydawnicza.  

Zabrudzenia okładki i ślad zalania.
90
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MORSTIN Ludwik Hieronim70  – Rzeczpospolita 
poetów. Komedja satyryczna w trzech aktach wierszem. 
Okładkę projektował Artur Marja Swinarski. Kraków 
1934 Skład Główny Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego. 
21,5 cm, s. 141, [2], brosz. wydawnicza. 

Dedykacja autora dla p. Aliny Skowrońskiej (Warsza-
wa, 31 I 1963). Grzbiet i krawędzi okładki po konserwa-
cji, wewnątrz ładny nierozcięty egzemplarz. 

100

NIEMCEWICZ71  Jul[ian] Urs[yn] – Bayki i powie-
ści. Edycya druga, do któréy przydane są nowe i niewyda-
ne ieszcze bayki, powieści, dumy i inne rymy. T. 2 (z 2). 
Warszawa 1820 Nakładem i drukiem N. Glücksberga. 20 
cm, s. 249, winietki drzeworytowe, opr. wtórna: ppł. z na-
klejoną pozostałością oryginalnego grzbietu. 

Bajki Juliana Ursyna Niemcewicza (1758-1841), trak-
towane jeszcze jako gatunek dla dorosłych. Inspirowane 
twórczością La Fontaine’a. Część z nich reprezentuje cha-
rakterystyczny dla Niemcewicza typ bajki politycznej, za-
interesowanej aktualnymi, ważnymi wydarzeniami. Otar-
cia oprawy, sporadyczne zażółcenia, stan dobry.

       450

NIETZSCHE Fryderyk72  – Tako rzecze Zaratustra. 
Książka dla wszystkich i dla nikogo. Przełożył Wacław 
Berent. (Dzieła Fryderyka Nietzschego). Warszawa 1905-
1906 Nakład Jakóba Mortkowicza. 20 cm, s. [4], 458, III, 
liczne zdobienia w tekście, tabl. ryc. 1 (akwaforta), opr. 
z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.     

Jeden z najważniejszych utworów niemieckiego fi lozo-
fa Fryderyka Nietzschego (1844-1900). Pochodzi z wy-
dania dzieł zbiorowych Mortkowicza w przekładzie Wa-
cława Berenta, Konrada Drzewieckiego, Leopolda Staffa i 
Stanisława Wyrzykowskiego (t. 1-13 i suplement, 1905-
1912). Akwaforta z portretem Nietzschego sztychowana 
przez Franciszka Siedleckiego (1867-1934). Stan dobry. 
Ładna oprawa z epoki. 

360
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NIEMOJEWSKI Andrzej73  – Boruch. Kraków 1907 
Nakładem Drukarni Narodowej. 15 x 14 cm, s. 56, brosz. 
wydawnicza z drzeworytem na licu.       

Jedna z pierwszych relacji ukazujących wydarzenia 
rewolucji 1905 r. – wyprzedzająca utwory Stefana Że-
romskiego, Gustawa Daniłowskiego i Andrzeja Struga. 
Bohaterem jest Żyd Boruch Szulman (1886-1906), polski 
działacz robotniczy żydowskiego pochodzenia, członek 
Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie-
wielkie zabrudzenia okładki i zażółcenia w tekście, stan 
dobry. Rzadkie.

160 

NIEMOJEWSKI Andrzej74  – Legendy. Lwów 1902 
[1901] Nakładem Księgarni H. Altenberga. 24 cm, s. [2], 
249, [3], liczne ilustr. i ozdoby w tekście, opr. wtórna Mi-
kołaja Górskiego: pł. 

NK, t. 15, 112. Wydanie 1. Opowieści biblijne pro-
zą skonfi skowane przez cenzurę pod naciskiem biskupa 
krakowskiego Jana Puzyny i prasy katolickiej. Kontro-
wersyjne dzieło pisarza i religioznawcy Andrzeja Niemo-
jewskiego (1864-1921). Z tego też względu nie ukazało 
się w Warszawie w 1900 r., a dopiero we Lwowie nakła-
dem Altenberga. Kolejna edycja ukazała się we Lwowie 
w 1903 r. jako „Tytuł skonfi skowany”. Ładny przykład 
polskiej książki młodopolskiej z ilustracjami i winietkami 
Stanisława Dębickiego (1866-1924), malarza i ilustra-
tora książek. Oprawa lwowskiego introligatora Mikołaja 
Górskiego (1863-1932) – płótno lniane barwione w bia-
ło czarne pionowe pasy, nawiązujące do stylistyki okładki 
broszurowej (naklejka na przedniej wyklejce: „M. Górski / 
Introligator / we Lwowie”). Niewielkie uszkodzenia płót-
na, wewnątrz stan dobry.

160
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NITSCHMANN Heinrich75  – Der polnische Par-
nass. Ausgewählte Dichtungen der Polen. Uebersetzt von 
Heinrich Nitschmann. Nebst einem Abriss der polnischen 
Literaturgeschichte und biographischen Nachrichten. 
Vierte sehr vermehrte Aufl age. Leipzig 1875 F. A. Broc-
khaus. 18,5 cm, s. XII, 381, [1], opr. wydawnicza: pł. 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 

Wielokrotnie wznawiana niemiecka antologia poezji 
polskiej wzbogacona zarysem historii literatury ojczystej. 
M.in. Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Szymon Szymono-
wicz, Elżbieta Drużbacka, Adam Naruszewicz, Ignacy 
Krasicki, Stanisław Trembecki, Antoni Malczewski, Julian 
Niemcewicz, Adam Mickiewicz, Ludwik Kondratowicz, 
Wincenty Pol, Ignacy Kraszewski, Teofi l Lenartowicz, De-
otyma, Adam Asnyk. Oprawa wydawnicza płócienna wy-
konana przez wiedeńskiego introligatora F. Kritza (sygn. 
naklejką na przedniej wyklejce: „Buchbinderei / F. Kritz 
/ Wien, III, Hauptstr. 78”). Miejscami zażółcenia w tek-
ście, wpis własnościowy na karcie tyt., stan dobry; oprawa 
w stanie bardzo dobrym.

60

NIŻYŃSKI Marian76  – Opowieść o dzwonniku 
z portu Jaffa (z autolitografi ami autora). Warszawa-Kra-
ków-Poznań… [1929] Gebethner i Wolff. 19 cm, s. [6], 
55, tabl. ryc. 7 (litografi e), opr. współczesna: ppł., za-
chowane okł. brosz. wyd. (z litografi ą na licu). 

Grońska, 261, poz. 414 (podaje błędnie rok wydania, 
1925). Przychylnie przyjęty przez krytykę, pierwszy zbiór 
wierszy Mariana Niżyńskiego (1910-1943), poety, mala-
rza, grafi ka, nawiązujący do twórczości Stanisława Wy-
spiańskiego i ekspresjonizmu „Zdroju”. 7 barwnych lito-
grafi i wykonał autor w fi rmie A. Pruszyński w Krakowie. 
M.in. trzy wiersze z cyklu „Prochy Szopena na Wawel” re-
cytowane przez radio 13 stycznia 1929 r. (Szopen, Prelu-
djum deszczowe, Ballada Szopena). Oprawa współczesna 
z odtworzoną na licu kartą tytułową. Okładki broszurowe 
po konserwacji, ślad niewielkiego przetarcia na karcie tyt., 
oprócz tego stan dobry. Bardzo rzadkie. 

360 

NOWACZYŃSKI77  Adolf (Neuwert – przydomek) 
– Facecye sowizdrzalskie. O ludziach pióra, pędzla, nożyc. 
Dla ludzi pióra, pędzla, nożyc. Kraków 1903 Nakładem 
i czcionkami Drukarni Narodowej. 25,5 cm, s. [6], 84, 
opr. wydawnicza: karton, grzbiet reperowany.  

Wiele cennych obserwacji na temat środowiska mło-
dopolskiego napisane z humorem, lekkością, w lapidarny 
sposób przez Adolfa Nowaczyńskiego (1876-1944), zna-
nego z krytykowania wielu środowisk – co przyczyniło 
się do jego licznych kłopotów, z pobiciami i utratą oka 
włącznie. 

160

NOWE wypisy78  polskie czyli Wybór różnych wy-
imków prozę i poezyą zawierający. Dla użytku młodzieży 
szkolnej. Wydanie drugie. Cz. 1. Leszno-Gniezno 1841 
Nakładem i drukiem Ernesta Günthera. 20 cm, s. 428, 
opr. z epoki: ppł. 

M.in. proza historyczna, czyli opowiadania, fraszki, 
anegdoty, powieści, wspomnienia narodowe, proza, opisy 
krajów, narodów, bitew i wypraw wojennych, charakte-
ry i porównania, podróże, listy, proza dydaktyczna, ody, 
wyimki z Krasickiego, Słowackiego, Mickiewicza, żywoty 
sławnych mężów (m.in. o Koperniku, Słowackim). Brak 
tylnej wyklejki, ubytki okleiny na okładzinach i grzbiecie, 
zbrązowienia w tekście, błąd w oprawianiu (s. 15-16 po 
s. 2), oprócz tego stan dobry.   

400

NORWID Cyprian Kamil79  – Czarne i białe kwia-
ty. Zebrał i posłowiem opatrzył Roman Zrębowicz. Wy-
danie nowe poprawione i pomnożone. Warszawa-Kraków 
1922 Wydawnictwo J. Mortkowicza, T-wo Wydawnicze 
w Warszawie. 19,5 cm, s. [4], 316, [3], portret 1, opr. wy-
dawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie. 

Zbiór esejów Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), 
wydanych na biblijnym papierze. Zawarł w nich poglądy 
na temat romantyzmu, cywilizacji, sztuki, literatury, es-
tetyki, polemizował z krytyką, która zarzucała mu zbyt 
prosty opis spotkań i rozmów z Fryderykiem Chopinem, 
Juliuszem Słowackim, Adamem Mickiewiczem i mala-
rzem Delaroche’m – czynił to w przekonaniu, że sztuka 
i literatura winna być dostępna jak największej liczbie lu-
dzi. Stan dobry.

140 
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OPOWIEŚCI z dreszczykiem80 . [Cz. 2]. Noc dru-
ga. Wybrał i opracował Maxim Lieber. Warszawa 1960 
Iskry. 20,5 cm, s. 601, [3], brosz. wydawnicza. 

Dwadzieścia dwie niesamowite historie z pełną napię-
cia fabułą. Utwory wybrał z literatury anglosaskiej Maxim 
Lieber. M.in. Walter Scott (Opowieść kobziarza), William 
Austin (Peter Rugg, zaginiony), Edgar Allan Poe (Stud-
nia i wahadło), Henry James (Sir Edmund Orme), Robert 
Louis Stevenson (Markheim), Joseph Conrad (Il conte). 
Okładkę projektował Jan Młodożeniec (1929-2000), 
plakacista, malarz i grafi k. Stan bardzo dobry. Ładna 
okładka wydawnicza.

100

OPPMAN Artur 81 (Or-Ot) – Wybór poezji. Wyda-
nie nowe zmienione i powiększone z portretem autora. 
Warszawa 1908 Nakład Gebethnera i Wolffa. 16,5 cm, 
s. [4], 299, tabl. ilustr. 1, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. 
i złoc. na licu i grzbiecie. 

M.in. Prośba o piękną śmierć, A gdy będą mnie cho-
wali… oraz cieszące się uznaniem cykle poświęcone War-
szawie (Stare Miasto, Warszawa w rymach), F. Chopinowi 
(Szopenowskie pieśni), „Za króla Stasia”, „Pamiętnik”, 
„Idzie żołnierz borem lasem”. 

Ładna płócienna oprawa wydawnicza Jana Francisz-
ka Pugeta (1871-1921) – introligatora warszawskiego 
tworzącego głównie dla Gebethnera i Wolffa oraz Michała 
Arcta (sygn. na tylnej okładce: „Introligatornia J.F. Puget 
i Ska” oraz tłoczony ślepo sygnet Gebethnera i Wolffa). 
Niewielkie otarcia barwień i złoceń oprawy, wewnątrz 
stan bardzo dobry. 

200 

OSTASZEWSKI Spiridon82  – Ojciec córkom. 
T. 1-2. Kijów 1851-1852 Nakładem awtora [sic!]. 19 cm, 
s. [4], VI, [2], 105; [4], 120, opr. z epoki: psk z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd., brzegi 
kart marmurkowane.  

Praca o charakterze etyczno-pedagogicznym Spiry-
diona Ostaszewskiego (1797-1875) – pisarza, zbieracza 
podań i legend ludowych, hipologa, właściciela słynnego 
stada w dobrach Myszarówka na Ukrainie, autora m.in. 
dwutomowej pracy „Miłośnik koni” (Kijów 1852), uczest-
nika oraz organizatora pomocy po powstaniu listopado-
wym. 

Męski punkt widzenia na kwestie moralności kobiet – 
interesujące uzupełnienie poglądów prezentowanych przez 
panie: Klementynę z Tańskich Hoffmanową, Annę Nakwa-
ską i Eleonorę Ziemięcką. Dwa tomy, pierwszy z podtytułem 
„Dla dziewicy” drugi „Dla mężatki”. Poruszono kwestie zwią-
zane m.in. z przeznaczeniu kobiety, pobożnością, ufnością, 
skromnością, uległością, łagodnością i cierpliwością, w mowie 
i obejściu, czułością, przyjaźnią, miłością, przywarami kobiet. 
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W drugim tomie omówiono pierwszy rok po ślubie, wspo-
mniano o pożyciu małżeńskim, sprzecznościach między 
małżonkami, zazdrości, powinności matki oraz o wycho-
waniu dzieci. Ładne okładki broszurowe, złocone lub 
kolorowe tytuły i inicjały, drzeworytowe fi naliki w tekście. 
Ekslibris: „Stow. Spółdzielcze Światło / Księgarnia i anty-
kwariat / Polichrom Warszawa”. Niewielkie ubytki grzbie-
tu, otarcia oprawy, ślady zbrązowień i zalania, stan dobry. 
Bardzo rzadkie. 

700

PACZKOWSKI Jerzy 83 – Na ostrzu noża. Satyry. 
Warszawa 1935 Księgarnia F. Hoesicka. 24 cm, s. 133, 
[2], brosz. wydawnicza. Okł. z Zakładów Drukarskich Ga-
lewski i Dau, sygn. „dau”/monogram wiązany/.

Najważniejsze wiersze satyryczne Jerzego Paczkow-
skiego pisane w latach 1927-1934. Okładka po konserwa-
cji, ze śladami zalania i ubytkami na grzbiecie, wewnątrz 
stan dobry.

160

PIEŚNI ludowe84  celtyckie, germańskie, romańskie. 
Opracował Edward Porębowicz. Warszawa 1959 Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza. 19,5 cm, s. 296, [8], portret 1, 
liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: karton. 

Przekład wybitnego romanisty, poety Edwarda Porę-
bowicza (1862-1937). Ilustrował Jan Marcin Szancer 
(1902-1973). Okładkę i kartę tytułową projektowała 
Hanna Balicka-Fribes. Stan bardzo dobry. 

160 

PIEŚŃ nad pieśniami 85 czyli najpiękniejszy po-
emat o miłości zaczerpnięty z Pisma Świętego według tłu-
maczenia Jakuba Wujka SJ. Kraków 1993 Wydawnictwo 
i Drukarnia „Secesja”. 25 cm, s. 62, [5], opr. wydawnicza: 
skóra z tłocz. i złoc.  

Nakład 250 egz. (egz. nr 91). Pierwsza publikacja 
bibliofi lska Wydawnictwa i Drukarni „Secesja” – krakow-
skiej ofi cyny wydawniczo-drukarskiej. Pięknie wydana 
książka wydrukowana na ręcznej prasie na papierze czer-
panym. Oprawę wykonał Adam Chodacki – skóra z boga-
tymi ślepymi tłoczeniami na obu okładzinach i grzbiecie; 
na licu złocony tytuł. Liczne reprodukcje drzeworytów 
zaczerpnięte z XV-wiecznego zasobu drukarskiego. Duże 
inicjały kolorowane na czerwono i granatowo. Książkę 
grafi cznie opracował Henryk Babral. Stan bardzo dobry. 
Efektowny egzemplarz (patrz poz. 44 – podobna opra-
wa). 

600
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PLEJADA Polska86 , wydana staraniem Bolesława 
Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. 
Petersburg 1857 Nakładem i drukiem wydawcy. 26,5 cm, 
s. [8], 220. tabl. ryc. 6 (drzeworyty), liczne drzeworyty 
w tekście, opr. wtórna: ppł. z szyldzikiem pł. na grzbie-
cie. 

E. III, 422 (nie wspomina o rycinach i kartach nie-
liczbowanych). Wydanie 1. Jedna z najładniejszych ksią-
żek ilustrowanych XIX w. Wybitne osiągnięcie edytorskie. 
Piękne, godne uwagi kompozycje tekstu i drzeworyto-
wych ilustracji (w tym całostronicowe w ramach paginacji) 
wg rysunków wybitnych artystów: Maksymiliana Fredry, 
Juliusza Kossaka, Franciszka Kostrzewskiego, L. Straszyń-
skiego. Antologia zawiera utwory Kazimierza Brodziń-
skiego (Wiesław), Juliusza Słowackiego (Jan Bielecki); 
Bohdana Zaleskiego (Luli niemowlęciu Iwoni); Edmunda 
Wasilewskiego (Wiązanie Anielce); Władysława Syro-
komli (Lirnik wioskowy); Wincentego Pola (Przygody JP. 
Benedykta Winnickiego); Edwarda Odyńca (Wesele, łzy 
Antoniego); Ks. Ignacego Hołowińskiego (Sierota); Se-
weryna Goszczyńskiego (Sobótka). Na karcie tyt. lakowa 
zatarta pieczęć heraldyczna koloru zielonego. Brak kar-
ty przedtyt., otarcia oprawy, ślady zalania i zbrązowienia 
w tekście. Rzadkie.

800 

POL Wincenty 87 – Poezye Wincentego Pola. Pacho-
le hetmańskie. T. 1-2. Warszawa 1862 Nakładem Księgar-
ni Celsa Lewickiego. 19,5 cm, s. 199; 212, współopr. psk 
z epoki, zachowane obie przednie okł. brosz. wyd., brzegi 
kart marmurkowane.  

Wydanie 1. Dwie okładki broszurowe wg rys. Juliusza 
Kossaka, litografował M. Krynicki w zakładzie litogra-
fi cznym A. Dzwonkowskiego w Warszawie. Stare wpisy 
własnościowe. Otarcia oprawy, niewielki ślad zalania na 
górnym marginesie okładki, oprócz tego czysty, ładny eg-
zemplarz.        

300
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PRUS Bolesław 88 – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa-Kraków-Lublin [1923] Nakład Gebe-
thnera i Wolffa. 33 cm, s. [4], 274, tabl. ilustr. 9 (brak 1), oprawa z epoki: pł. z tłoczonymi napisami na licu i grzbiecie, 
futerał kartonowy.  

Jedna z najpiękniejszych ilustrowanych edycji powieści Bolesława Prusa (1847-1912). Wydana in folio, odbita na 
dobrym papierze w kolumnach dwułamowych, ujętych w ornament drukarski. Dwutonowe reprodukcje rysunków Jó-
zefa Holewińskiego (1848-1917), malarza, drzeworytnika, ilustratora. Brak jednej ilustracji. Na karcie przedtytułowej 
dedykacja Sodalicji Mariańskiej Młodzieńców z Rybnika (9 listopada 1948). Stan dobry.
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PUSZKIN Aleksander89  – Eugeniusz Oniegin. Przełożył Adam Ważyk. Ilustrował J.M. Szancer. Warszawa 1954 
Państwowy Instytut Wydawniczy. 29,5 cm, s. 200, [4], tabl. ilustr. 10 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: 
pł., obwoluta. 

Piękny egzemplarz poematu Aleksandra Puszkina (1799-1837) z ilustracjami Jana Marcina Szancera (1902-
1973). Niewielkie uszkodzenia krawędzi obwoluty; rzadko spotykane w takim stanie. 

200 
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RZEWUSKI90  Henryk – Zamek krakowski. Romans 
historyczny z wieku XVI. Przez Autora Listopada. T. 1-3. 
S. Petersburg 1847-1848 W Drukarni Wojennej. 21,5 cm, 
s. XIX, [1], 255; [2], 223; [2]. 314, [1], opr. póżniejsza: 
psk. z tłocz. i złoc. na grzbiecie, brzegi kart prószone. 

Wydanie 1 osobne (wcześniej opublikowane w od-
cinkach w „Tygodniku Petersburskim”). Druga powieść 
historyczna Henryka Rzewuskiego (1791-1866), ukazu-
jąca postać Samuela Zborowskiego na tle życia szlachty za 
panowania Henryka Walezego i Stefana Batorego. Egzem-
plarz z księgozbioru Janusza Jeljaszewicza (pieczątka). 
Miejscowe zbrązowienia w tekście, ślady zalania głównie 
na marginesach. Ładna oprawa. 

900

SAMI SOBIE.91  Książka zbiorowa na rzecz War-
szawskiej Kasy Literackiej. Warszawa 1900 Warszawska 
Kasa Literacka. 24,5 cm, s. [4], III, [1], 291, [1], III, licz-
ne ilustr. i nuty w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. 
i złoc. na licu i grzbiecie. 

Piękna książka secesyjna wydana na rzecz instytu-
cji zapomogowej, zabezpieczającej pisarzy na wypadek 
choroby, śmierci lub innych zdarzeń losowych. Utwory 
wybitnych poetów tego okresu m.in. Michała Bałuckiego, 
Stanisława Bełzy, Deotymy, Zygmunta Glogera, Wiktora 
Gomulickiego, Marii Konopnickiej, Aleksandra Kraushara 
(Kartka z dziejów Warszawy), Elizy Orzeszkowej, Bole-
sława Prusa, Lucjana Rydla, Kazimierza Tetmajera, Sta-
nisława Zdziarskiego (Geneza „Mnicha” J. Słowackiego), 
Leopolda Méyeta (Nieznany autograf A. Mickiewicza). 
Liczne ilustracje i interesujące zdobienia secesyjne w tek-
ście. Oprawa wydawnicza: płócienna koloru brązowego 
sygnowana suchym tłokiem na tylnej okładzinie: „P. La-
skauer W. Babicki Sto Krzyzka No 11 w Warszawie”. Blok 
poluzowany, niewielkie uszkodzenia górnych krawędzi 
grzbietu, oprócz tego stan dobry. Ładna oprawa.

180

[SIENKIEWICZ] 92 Album jubileuszowe Henryka 
Sienkiewicza. Główniejsze sceny i postacie z powieści 
i nowel Sienkiewicza w 21 illustracyach… Wydanie trze-
cie. Warszawa [1913] Gebethner i Wolff. 34 cm, s. [8], 
100, [1], tabl. ilustr. 21 (heliograwiury), opr. współczesna: 
pł. 

Zawiera 21 heliograwiur wykonanych wg rysunków 
i obrazów Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Hen-
ryka Siemiradzkiego, Antoniego Kamieńskiego, Juliusza 
Kossaka, Wilhelma Kotarbińskiego, Kazimierza Pochwal-
skiego, Jana Rosena, Henryka Siemiradzkiego, Piotra Sta-
chiewicza i Wincentego Wodzinowskiego. Każdej ilustracji 
towarzyszy odpowiedni fragment utworu. Na karcie tyt. 
naklejka: „M. Niemierkiewicz / Księgarnia/ Poznań”. Brak 
kilku bibułek ochronnych. Blok po konserwacji, nowe wy-
klejki, niektóre z bibułek z niewielkimi zażółceniami prze-
chodzącymi na ilustracje, ogólnie stan dobry.

        200
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SIENKIEWICZ Henryk 93 – „Quo Vadis”. A Narra-
tive of the Time of Nero… Translated from the Polish 
by Jeremiah Curtin. New edition… T. 1-2. Boston 1897 
Little Brown and Company. 21 cm, s. X, 355, tabl. ilustr. 
13, plany 2, mapa 1; 352, tabl. ilustr. 14, mapa 1, opr. 
wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg 
kart złoc., obwoluta pł. ze złoc. na grzbiecie. 

Wydanie 2 amerykańskie. 
Sucha pieczęć: „P.W. Whittemore / Brookline, Mass.”. 

W t. 1 niewielkie ślady zalania, głównie na marginesach, 
t. 2 w stanie bardzo dobrym. Ładna oprawa wydawni-
cza. 

         800
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SIENKIEWICZ Henryk94  – Quo Vadis? Narración 
história del tiempo de Nerón por Enrique Sienkiewicz. 
Edición española ilustrada. Barcelona 1900 Montaner y 
Simón, editores. 24,5 cm, s. 412, [4], liczne drzeworyty 
w tekście, opr. wydawnicza: pperg. ze złoc. szyldzikami na 
grzbiecie.  Stan dobry. 

         200

SIENKIEWICZ Henryk95  – Une aventure à Sidon; 
Toast de messire Zagloba; Comment messire Lubomirski 
se convertit et construisit une église à Tarnawa. Paris (Pa-
ryż) 1931 Éditions du Trianon. 24 cm, s. 57, [4], tabl. 
ryc. 6 (miedzioryty sygn. na płycie monogramem S.M.), 
opr. wydawnicza: karton. 

Nakład 325 egz. numerowanych (egz. nr 238 wyko-
nany na welinie). Dzieło ozdobione 6 miedziorytami 
Stefana Mrożewskiego (1894-1975), wybitnego drze-
worytnika, nazywanego „czarodziejem rylca”. Tłumaczył 
Józef Andrzej Teslar (1889-1961). Egzemplarz częściowo 
nierozcięty, stan bardzo dobry. 

500

SIENKIEWICZ Henryk96  – Światła i kwiaty. Myśli 
zebrane z utworów… Ułożył Mariusz. Trzecie pomnożo-
ne wydanie. Poznań 1912 Nakładem K. Kozłowskiego. 
16 cm, s. 182, portret 1, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
licu i grzbiecie. 

Aforyzmy autora na temat m.in. kobiet, miłości, 
małżeństwa, literatury, sztuki, sumienia, wartości życia, 
szczęścia, śmierci, przyjażni, honoru, religii, fi lozofi i, cy-
wilizacji, wychowania, społeczeństwa, polityki, rewolucji, 
socjalizmu, ojczyzny. Niewielkie otarcia oprawy, stan do-
bry.

60 

SIENKIEWICZ Henryk97  – W pustyni i w pusz-
czy. Warszawa 1912 Nakład Gebethnera i Wolffa. 21 cm, 
s.  4], 395, opr. wtórna: pł.  

Dedykacja autora dla panny Humnickiej (Warszawa, 
16 kwietnia 1912). 

Wydali Gebethner i Wolff, właściciele prawie wszyst-
kich edycji książkowych Henryka Sienkiewicza (1846-
1916), nagrodzonego w 1905 r. jako pierwszy Polak lite-
rackim Noblem. Powieść pierwotnie ukazywała się prawie 
przez cały rok w „Kurierze Warszawskim”. W formie 
książkowej wydana została na gwiazdkę 1911 r. 

Sporadyczne zażółcenia w tekście, stan dobry.
1 200
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SŁONIMSKI Antoni98  – Moja podróż do Rosji. 
Warszawa 1932 Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. 19 cm, 
s. 195, [5], opr. wtórna: ppł. ze złoc. na licu. 

Wydanie 1 osobne. Pieczątka: „Bibljoteka. Rodzina 
Rezerwistów. Koło Gazownia Nr. 10”. Miejscami zażółce-
nia w tekście, brak karty przedtyt., stan ogólny dobry.

        100

SŁOWACKI Juliusz99  – Listy Juljusza Słowackiego. 
Z autografów poety wydał po raz pierwszy Leopold Méy-
et. (Biblioteka Księgarni Polskiej, t. 26-27). T. 1-2. Lwów 
1899 Nakładem Księgarni Polskiej. 20 cm, s. XV, [1], 326, 
[2], tabl. ilustr. 10 (w tym portret); 347, VI, tabl. ilustr. 5, 
opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na grzbiecie. 

Słynna dwutomowa edycja opracowana przez Leopol-
da Méyeta (1850-1912), adwokata, bibliofi la, wybitnego 
kolekcjonera pamiątek, dokumentów i dzieł sztuki po 
Mickiewiczu, Słowackim, Krasińskim, Chopinie. Wyda-
nie zupełne z własnoręcznych rękopisów Juliusza Słowac-
kiego (1809-1849). Obejmuje korespondencję do matki, 
dalszej rodziny i do innych osób. Pieczątka: „M. Wiktor”. 
Niewielkie uszkodzenie krawędzi oprawy, miejscowe za-
żółcenia w tekście, stan dobry.  

200 

[STRYJEŃSKA Zofi a]100  – Pastorałka złożona 
z 7 kolęd. 1915. Rys. Z[ofi a] Lubańska. Kraków 1917 
Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich. 37,5 x 48,5 cm, 
k. 7 (litografi e), ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł.  

Tytuł okładkowy. Pięknie wydane dzieło zawierają-
ce siedem najsłynniejszych polskich kolęd i pastorałek. 
Pierwszy album artystyczny Zofi i Stryjeńskiej (z domu 
Lubańskiej, 1891-1976), wybitnej malarki i ilustratorki 
dwudziestolecia międzywojennego, przedstawicielki pol-
skiego art déco. Jedna z trzech książek wydanych przez 
działające w latach 1913-1926 Warsztaty Krakowskie. 

Dzieło o dużych walorach dekoracyjnych wyróżnione 
na Międzynarodowej Wystawie Zdobnictwa Książkowe-
go w Lipsku w 1927 r. Ozdobne kompozycje nawiązujące 
do tradycji Bożego Narodzenia, z motywami ludowymi 
i elementami symboliki patriotycznej. Tekst dwubarwny 
z ozdobnymi inicjałami i przerywnikami (czarno-czerwo-
ne), ilustracje w złocie, czerni i czerwieni.  Otarcia i zabru-
dzenia oprawy oraz kart. Stan dobry.
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STAFF Leopold 101 – Gałąź kwitnąca. Lwów 1908 
Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego. 20 cm, 
s. [4], 200, [1], opr. późniejsza: psk, zachowana przednia 
okł. brosz. wyd. 

Wydanie 1. Zawiera m.in. cykle: Echa italo-greckie; 
Przenośnie; Miłość w posągach; Niegdyś; Scherzo; Po-
kłonne; Piosenki; Radość i smutek szczęścia i chwili; Le-
genda o szczęściu; Radość życia. 

Stan dobry.
160

[STARKEL Juliusz] 102 Na rozdrożu. Powieść z nie-
dalekiej przeszłości przez J.S... Lwów 1861 W Drukarni 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 21 cm, s. 181, 
[2], brosz. późniejsza.  

Powieść Juliusza Starkela – literata i publicysty, współ-
pracownika „Dziennika Lwowskiego” – której akcja roz-
grywa się podczas powstania listopadowego i po jego 
klęsce. Okładka z papieru wyklejkowego, stan dobry. 
Rzadkie. 

240 

[STRUTYŃSKI Juliusz]103  Obrazki czasu i ludzi. 
Napisał Berlicz Sas (pseud.). Warszawa 1876 Nakład 
i druk S. Lewentala. 21,5 cm, s. [2], 199, opr. współcze-
sna: ppł. ze złoc. na grzbiecie.

Estreicher nie notuje. Opis stron rodzinnych oraz 
obserwacje obyczajowe i etnografi czne hrabiego Juliusza 
Strutyńskiego (1810-1878). Autor, dawny ofi cer armii 
carskiej, osiadły w Galicji, był synem ofi cera napoleoń-
skiego i księżniczki Lubomirskiej, a urodził się i wychował 
na Kijowszczyźnie.

M.in. o Zofi ówce, którą autor regularnie odwiedzał, 
o rodzinach Potockich, Rzewuskich, Przyłuskich, Toma-
szewskich, Przezdzieckich, Eustachym Sanguszko, Łuka-
szu Lipowczyńskim, Józefi e Witwickim. Oprawa współ-
czesna z odtworzoną na licu kartą tytułową. Miejscami 
zażółcenia w tekście, stan dobry. Bardzo rzadkie.

280 

[SZEKSPIR William]104  The Works of Shakspere. 
Imperial edition. Edited by (and with notes of) Charles 
Knight. With illustrations on steel… T. 1-2. London [ok. 
1870] Virtue and Co., Limited. 37 cm, s. 8, 810, 28 ta-
blic ze stalorytami; s. [8], 778, [8], 188 [A Biography of 
William Shakspere by Ch. Knight], 18 tablic ze stalory-
tami, brzegi kart złocone. Oprawa psk z epoki, [w 2 wol.], 
złocenia na grzbiecie; przetarcia grzbietu oprawy, w t. I. 
górna część grzbietu oprawy przy licu naderwana. W t. I 
na kilkunastu k. rdzawe plamki, na s. 15/16 zabrudzony 
margines, postrzępione brzegi karty. Poza tym czysty eg-
zemplarz, komplet rycin, staloryty w stanie idealnym.

Monumentalne wydanie dzieł wszystkich Szekspi-
ra – 37 tragedii, kronik historycznych i komedii, a także 
154 sonety. Wydanie ozdobione grafi kami według obra-
zów m.in. C.R. Leslie (1794-1859), Johna Gilberta (1817-
1897), Williama Fritha (1819-1909). Sztychowali m.in. 
William Greadbach, Richard Artlett, James Armytage.

Analogiczna „królewska edycja” dzieł Szekspira znaj-
dowała się w podręcznej bibliotece Jarosława Iwaszkiewi-
cza, obecnie przechowywana w Muzeum w Stawisku.
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SZOPKA polityczna105  pióra Marjana Hemara, Jana 
Lechonia, Juljana Tuwima, Antoniego Słonimskiego. War-
szawa 1930 Skład główny „Cyrulika Warszawskiego”. 
18 cm, s. 63, [1], brosz. wydawnicza.  

Popularny w okresie międzywojennym komentarz do 
wydarzeń politycznych napisany przez twórców warszaw-
skich szopek „Pikadora” (1922-1926) i „Cyrulika War-
szawskiego” (od 1927). Z księgozbioru J. Kleszczyńskich 
(pieczątka). Stan dobry.

         60

SZYMANOWSKI Józef 106 – Poezye tłómaczone 
i oryginalne. Wilno 1822 B. Neuman.  20,5 cm, s. 152 
[zamiast 159], opr. psk z epoki, grzbiet pięciopolowy ze 
złoc. i szyldzikiem.

Zawiera: 1. Rozprawę Stanisława Kostki Potockiego  
Opis życia i prac uczonych Józefa Szymanowskiego Wyięty z Po-
chwały iego mianey w Zgromadzeniu Przyjaciół Nauk przez… 
w roku 1801 [s.1-19]. 2. [Charles MONTESQUIEU-] 
Świątynia Wenery w Knidos [w tłumaczeniu J. Szymanow-
skiego, s. 21-77]. 3. Wiersze różne Józefa Szymanowskie-
go [s.79-138]. 4. [tegoż] Listy o guście czyli smaku [s. 139-
152].

Na s. 1 pieczęć „z Biblioteki Konst: Hr: Tyszkiewicza. 
Na przedniej wyklejce odciśnięty herb Leliwa (Tyszkiewi-
czów) pod koroną hrabiowską z Krzyżem Virtuti Militari 
u dołu.  Brak k. przedtytułowej i tytułowej, brak s.153-
159.

Drobne przetarcia krawędzi grzbietu oprawy. Na s. 1 
i 152 ślady zacierania /białą farbą/ napisów wł. Poza tym 
wewnątrz stan bardzo dobry. E. 4, 467. Bardzo rzadkie.

Ad 1. Pochwała Szymanowskiego… ukazała się w t. 1 
z 1802 r. Rocznika Tow. Warszawskiego Przyjaciół Nauk;  
Ad 2. Przekład wierszem, wydany dwukrotnie w r. 1778, 
przedrukowany w 1803 w Wierszem i prozą pismach róż-
nych [edycja Mostowskiego] oraz u Bodoniego w Parmie 
w 1807 [wyd. luksusowe, sfi nansowane przez J. F Tarnow-
skiego]; O Świątyni… opinie były ówcześnie więcej niż 
pochlebne; St. K. Potocki pisze wręcz, że „stanowi epokę 
w literaturze polskiej… co do doskonałości i wdzięku wier-
sza”; ad 3. Wiersze ukazywały się głównie w „Zabawach 
Przyjemnych i Pożytecznych” od 1770 r. Ad 4. Pierwo-
druk jako dodatek do A. K. Czartoryskiego Kawy (1779).

950

TASSO Torquato107  – Goffred abo Jeruzalem wy-
zwolona Torquata Tassa. Przekładania Piotra Kochanow-
skiego… Wydał dr. Lucyan Rydel. T. 1-2. (Biblioteka Pisa-
rzów Polskich. Nr 41, 46). Kraków 1902-1903 Nakładem 
Akademii Umiejętności. 20 cm, s. XI, [3], 345; [4], 366, 
opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, brzegi kart 
marmurkowane.

Najsłynniejsze dzieło włoskiego poety Torquata Tassa 
(1544-1595), opisujące dzieje pierwszej wyprawy krzyżo-
wej i zdobycie Jerozolimy w 1099 r. Egzemplarz z księ-
gozbioru Michała Dziewulskiego (pieczątka). Niewielkie 
otarcia oprawy, stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

240

TETMAJER Kazimierz108  Przerwa – Legenda Tatr. 
Cz. 1-2. Warszawa 1949 Państwowy Instytut Wydawni-
czy. 25,5 cm, s. 267; 259, [2], ilustr. w tekście, współopr., 
opr. współczesna: skóra z tłocz. i barwieniami na okładzi-
nach i grzbiecie, brzegi kart barwione. 

Arcydzieło polskiej literatury górskiej wybitnego przed-
stawiciela Młodej Polski Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
(1865-1940). Powieść tatrzańska poświęcona pamięci Se-
weryna Goszczyńskiego, pierwszego poety Tatr. Wydanie 
z reprodukcjami drzeworytów Władysława Skoczylasa. 
Współoprawiono dwie części: Maryna z Hrubego i Janosik 
Nędza Litmanowski. Obraz zwyczajów i obyczajów ludowych 
nawiązujący m.in. do autentycznych postaci historycznych 
(Napierski, Nędza Litmanowski), zabarwiony fantazją lite-
racką autora. Współczesna oprawa luksusowa wykonana 
w Pracowni Introligatorskiej „Librarium” Dominiki Bory-
sławskiej (sygnowana nalepką) – skóra koloru popielatego 
z barwionymi na czarno tłoczeniami z motywami geome-
trycznymi i roślinnymi na okładzinach i grzbiecie. Ślady 
zalania na marginesach kilkunastu przednich i tylnych 
kart, stan dobry. Efektowna oprawa. 
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TETMAJER Kazimierz109  Przerwa – Na skalnem 
Podhalu. Kraków 1914 Spółka Nakładowa „Książka”. 
22,5 cm, s. [2], VIII, 448, [3], tabl. ilustr. 12 (kolor.), licz-
ne ilustr. i ozdobniki w tekście, opr. współczesna: skóra 
z tłocz. na okładzinach i grzbiecie, brzegi kart barwione. 

Wydanie jubileuszowe. Opowiadania i legendy ta-
trzańskie. Obraz życia górali i zbójników, ich obyczajów 
ukazany na tle piękna otaczającej przyrody. 12 reproduk-
cji obrazów Leona Wyczółkowskiego. Rysunki i zdobniki 
Włodzimierza Koniecznego. Współczesna oprawa luksu-
sowa wykonana w Pracowni Introligatorskiej „Librarium” 
Dominiki Borysławskiej (sygnowana nalepką) – skóra 
koloru brązowego z głębokimi tłoczeniami: na licu tytu-
latura z odwzorowanym motywem z płóciennej oprawy 
wydawniczej, na tylniej okładzinie sygnet Spółdzielni 
Nakładowej „Książka”. Niewielkie zabrudzenia na kilku 
kartach, ogólnie stan bardzo dobry. Efektowny egzem-
plarz. 

1 400    
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TUWIM Julian110  – Pegaz dęba. [Warszawa] 1950 „Czytelnik”. 26 cm, s. 427, [4], brosz. wydawnicza. 
Wydanie 1. Zbiór różnego rodzaju zabaw słownych. M.in. o rymach, anagramach, kalamburach, lipogramach, tau-

togramach. Okładkę projektowała Maria Orłowska [-Gabryś]. Stan bardzo dobry. 
180
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TUWIM Julian111  – Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna. Warszawa 1959 Spółdzielnia Wydawnicza „Czy-
telnik”. 22 cm, s. 354, [2], tabl. ilustr. 8 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł., obwoluta. 

Wydanie 2. Książka napisana lekkim, zabawnym językiem Ze wstępu autora: „Nie śmiem twierdzić, że brak słow-
nika pijackiego był tzw. „dotkliwą luką” w polskiej bibliografi i słownikarskiej, sądzę jednak, że wolny 30-milionowy 
naród, posiadający, skromnie licząc, z pięć milionów zawołanych pijaków, powinien mieć jakiś leksykon, jakąś ency-
klopedię, w której zabłysłyby świetności mowy ojczystej, w kieliszku odbite”. W Antologii bachicznej utwory: Mikołaja 
Reja, Marcina Bielskiego, Jana Kochanowskiego, Daniela Naborowskiego, Wacława Potockiego, Adama Naruszewicza, 
Ignacego Krasickiego, Franciszka Bohomolca. Ilustrował Feliks Topolski (1907-1989). Egzemplarz Stanisława Marcza-
ka-Oborskiego (1921-1987) – poety, teatrologa, dziennikarza (ekslibris). Niewielkie uszkodzenia obwoluty, stan bardzo 
dobry. 

240 
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WARSZAWA bohaterska 112 1939-1945. Antologia 
poezji i prozy. Ułożyli Czerwiński Mieczysław, Paszkow-
ski Kazimierz. Łódź 1946 Wydawnictwo „Poligrafi ka”. 
25 cm, s. 191, [1], liczne ilustr., opr. wtórna: ppł. ze złoc. 
na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wyd. 

Okładkę projektował Roman Szałas. Rysunki w tek-
ście wykonał Marian Puchalski; układ grafi czny Kazimierz 
Paszkowski. Stan bardzo dobry. 

60

WARSZAWSKI Józef 113 – Mickiewicz uczniem 
Sarbiewskiego. Rzym 1964 Typis Pontifi ciae Universita-
tis Gregorianae. 24,5 cm, s. 527, 49 ilustr. w tym 1 tabl. 
barwna – portret Sarbiewskiego, brosz. wydawnicza z ob-
wolutą. 

Nakład 2000 egz. Drobny ubytek obwoluty, stan do-
bry.  

180 

WASYLEWSKI Stanisław114  – Rej z Nagłowic. 
(Wielcy Ludzie. Bibljoteka życiorysów; t. 2). Lwów 1934 
Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych. 20 cm, 
s. [4], 144, [3], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie. 

Okładkę projektował Tadeusz Gronowski (1894-
1990). Stan bardzo dobry.

60

WASYLEWSKI Stanisław 115 – Na dworze króla 
Stasia. Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione. (Bi-
bljoteka Autorów Polskich; [t. 11]). Poznań [1931] Wy-
dawnictwo Polskie R. Wegner. 20 cm, s. [6], 344, portret 
1, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, górny 
brzeg kart barwiony.

Szkice o kulturze i historii XVIII w. W wydaniu trze-
cim i następnych zamieszczono dodatkowo szkice: Rywal; 
Naruch i Trembiec; Z księciem poetów przyjaźń. Z serii 
„Bibljoteka Autorów Polskich” wydawanej w latach 1928-
1939 (inne książki z tej serii: patrz poz. 116, 122. Nie-
wielkie zażółcenia brzegów kart i w tekście, stan dobry.

100  

WEYSSENHOFF Józef 116 – Hetmani. Powieść 
współczesna. (Bibljoteka Autorów Polskich; t. 8). Poznań 
[1930] Wydawnictwo Polskie R. Wegner. 20 cm, s. [6], 
287, [9], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, 
górny brzeg kart barwiony. 

Wydanie 2. Z serii „Bibljoteka Autorów Polskich” wy-
dawanej w latach 1928-1939. Stan dobry.

100

WIECH117  (właść. Stefan Wiechecki) – Cafe „Pod 
Minogą”. Warszawa 1957 Iskry. 20,5 cm, s. 198, [2], 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: karton.

Humorystyczna powieść z czasów okupacji pisa-
na gwarą przedmieść Warszawy. Doczekała się również 
adaptacji fi lmowych i teatralnych. Stefan Wiechecki 
(1896-1979), prozaik, satyryk, publicysta i dziennikarz. 
Okładkę i ilustracje wykonał Jerzy Zaruba (1891-1971) 
– malarz, scenograf, współpracujący jako karykaturzysta 
z wieloma czasopismami satyrycznymi i literackimi, m.in. 
Wiadomościami Literackimi i Szpilkami. Niewielkie otar-
cia oprawy, stan bardzo dobry.

140 
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WIERZYŃSKI Kazimierz118  – Krzyże i miecze. 
Londyn 1946 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. 19 cm, 
s. 79, brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Tomik wierszy napisany w latach 1942-
1945 przez Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Po 
II wojnie światowej pisarz zdecydował się na emigrację, 
publikował w wydawnictwach londyńskich i paryskim 
Instytucie Literackim (Biblioteka „Kultury”) oraz współ-
pracował z Radiem Wolna Europa. Godny polecenia zbio-
rek zakazany przez cenzurę w okresie PRL-u. Zawiera 
sławny, niewygodny dla ówczesnej władzy utwór: Na pro-
ces moskiewski, będący poetycką wizją sprawy „szesnastu”. 
Oprócz tego m.in. Serce na Rossie, Na zajęcie Warszawy 
przez Rosjan, Na rozwiązanie Armji Krajowej, Do sumie-
nia świata. Broszura wydawnicza wzmocniona ładnie do-
pasowanymi kolorystycznie wyklejkami. Niewielkie ślady 
zabrudzeń okładki, pieczątka: „Barbara Musiałowa” oraz 
wpis własnościowy Ireny Lepeckiej, stan dobry.

150 

WIERZYŃSKI Kazimierz119  – Wróble na dachu. 
Warszawa 1921 Towarzystwo Wydawnicze „Ignis”. 
18,5 cm, s. 86, [2], brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Odbito 3000 egz. Drugi tomik poetycki 
Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Okładka bro-
szurowa według projektu Bohdana Pniewskiego (1897-
1965). Przebarwienia, konserwacja i niewielkie naderwa-
nia okładki, oprócz tego stan dobry. 

150

WILCZYŃSKI120  Albert –  Kłopoty starego komen-
danta… (Zbiorowe wydawnictwo pism Alberta Wilczyń-
skiego). T. 1-3. Warszawa 1885 Nakładem Redakcyi „Bie-
siady Literackiej”. 19 cm, s. [4], 243; [4], 239; [4], 238, 
[1], opr. wtórna: psk ze złoc. napisami na grzbiecie. 

T. 1-2 z podtytułem: „Obrazki naszych czasów”, t. 3 
z podtytułem: „Obrazki szkice: Dwa bale – Gawędka pod-
słuchana – Coś – Najnowsze swaty”. 

Brak tablicy z portretem autora, miejscami zażółcenia 
w tekście, stan dobry. Ładna oprawa z epoki.  

600

WITWICKI Stefan 121 – Poezije biblijne. Warsza-
wa 1830 W Drukarni Kommissii Rząd. W.R. i O. Publ. 
20,5 cm, s. [4], VI, [2], 114, [2], opr. współczesna: psk, 
zachowana tylna okł. brosz. wyd. 

Poezja religijna Stefana Witwickiego (1801-1847), 
poety, publicysty. Wydana za sprawą Komisji Rządowej 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, gdzie pi-
sarz rozpoczął karierę zawodową. Egzemplarz nieobcięty, 
stan dobry. 

240

WOŁOSZYNOWSKI Julian122  – Słowacki. Powieść. 
Ze wstępem Stanisława Wasylewskiego. (Bibljoteka Auto-
rów Polskich; [t. 1]). Poznań [1928] Wydawnictwo Pol-
skie R. Wegner. 20 cm, s. XV, [1], 312, [1], portret 1, opr. 
wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg 
kart barwiony.  

Wydanie 1. Pierwsza książka z serii „Bibljoteka Auto-
rów Polskich” wydawanej w latach 1928-1939 przez po-
znańskie Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. Niewielkie 
zażółcenia brzegów kart, stan dobry.

100 
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[WÓJCICKI] 123 Kazim[ierz] Wład[ysław Woycicki] 
– Przysłowia narodowe. Z wyiaśnieniem zrzódła począt-
ku, oraz sposobu ich użycia. Okazuiące charakter, zwy-
czaie, i obyczaie, przesądy, starożytności i wspomnienia 
oyczyste. T. 1 (z 3). Warszawa 1830 Nakładem Huges 
et Kermen. 17,5 cm, s. [4], 222, [1], opr. z epoki: psk 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie, brzegi kart prószone. 

Zbiór przysłów polskich z podaniem ich genezy, wzbo-
gacony obszernymi cytatami i wypisami z literatury pol-
skiej. Istna kopalnia polskich legend i przypowieści. Praca 
oparta na bogatym materiale zbieranym na konkurs na 
„rozprawę o zwyczajach, obyczajach, podaniach i pieśniach 
i przysłowiach ludowych” ogłoszony w 1828 r. przez War-
szawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. W związku ze 
zgłoszeniem jedynie poniższej pracy, konkurs anulowa-
no. Kazimierz Władysław Wójcicki (1807-1879), wybit-
ny historyk Warszawy, folklorysta i wydawca. Pieczątka: 
„Z. Szwarc…”. Sporadyczne zbrązowienia w tekście, stan 
dobry. Ładna oprawa z epoki (pozycja następna ma taką 
samą oprawę). Rzadkie.

450

[WÓJCICKI] 124 Kazim[ierz] Wład[ysław Woycicki] 
– Przysłowia narodowe. Z wyiaśnieniem zrzódła począt-
ku, oraz sposobu ich użycia. Okazuiące charakter, zwy-
czaie, i obyczaie, przesądy, starożytności i wspomnienia 
oyczyste. T. 3 (z 3). Warszawa 1830 Nakładem Huges et 
Kermen. 17,5 cm, s. [2], 247 (właśc. 250), [4], opr. z epo-
ki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, brzegi kart prószone. 

Trzeci, ostatni tom jednego z najlepszych opracowań 
z dziedziny paremiologii. Zawiera około stu przysłów. 
Oprawa z epoki, identyczna z pozycją poprzednią, z nie-
znacznie zatartymi tłoczeniami na grzbiecie. Pieczątka: 
„Z. Szwarc…”. Sporadyczne zbrązowienia w tekście, stan 
dobry. Rzadkie. 

450

WYSPIAŃSKI Stanisław125  – Dzieła. Pierwsze wy-
danie zbiorowe w opracowaniu Adama Chmiela i Tade-
usza Sinki (tomy 6-8 w opracowaniu Leona Płoszewskie-
go). T. 1-8. Warszawa 1924-1932 Instytut Wydawniczy 
„Bibljoteka Polska”. 19 cm, s. LXXXIV, 367, tabl. ilustr. 
1 (kolor.); LX, 363; CLXXXIX, 515; CLXIII, [1], 688; 
XC, 646; LXXIX, [1], 348; LXXX, 427; LXXX, 540, tabl. 
ilustr. 9 (w tym 1 rozkł.), ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Pierwsze wydanie zbiorowe. T. 1: Dramaty (Batory 
pod Pskowem, Daniel, Królowa Polskiej Korony, Legen-
da I, Legenda II); T. 2: Tragedje (Meleanger, Protesilas 
i Laodamia, Klątwa, Sędziowie); T. 3: Dramaty (Warsza-
wianka, Lelewel, Legjon, Bolesław Śmiały, Skałka); T. 4: 
Dramaty (Wesele, Wyzwolenie, Akropolis); T. 5: Dramaty 
(Noc listopadowa, Achilles, Powrót Odysa); T. 6: Frag-
menty dramatyczne; T. 7: Rapsody, Parafrazy, Wiersze; 
T. 8: Pisma prozą. Dorobek twórczy poety ujęto zasad-
niczo w układzie chronologicznym. Każdy tom zawiera 
obszerny wstęp omawiający życie i twórczość, znaczenie 
poszczególnych utworów, przypisy krytyczne i bibliogra-

fi ę. Niewielkie otarcia złoceń na grzbietach niektórych 
tomów, w t. 7 niezadrukowano kilku stron we wstępie (s. 
XVIII-XIX, XXII-XXIII, XXVI-XVII, XXX-XXXI). Ogólnie 
stan dobry. 

1 400 

WYSPIAŃSKI Stanisław126  – Legenda. Kraków 
1904 Nakładem autora. 21,5 cm, s. 120, tabl. ilustr. 3 
(rozkł.), opr. późniejsza: pł. z tłocz. i złoc. tytulaturą 
i monogramem S.C. na grzbiecie, zachowana przednia 
okł. brosz. wyd. 

Wydanie 2 – nowe opracowanie zwane „Legendą II” 
(wyd. 1, Kraków 1897, s. 90). Rozkładane trzy ilustracje 
przedstawiają rysunki do dekoracji (sygn. „SW 1904”). 
Na przednią zachowaną okładkę broszurową naklejono 
wielobarwną reprodukcję akwareli Wyspiańskiego przed-
stawiającą Wisłę w okolicach Wawelu. Egzemplarz Sta-
nisława Cywińskiego (ekslibris). Niewielkie przetarcie 
krawędzi oprawy i spłowienie grzbietu, ogólnie ładny eg-
zemplarz.

100
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[127 WYSPIAŃSKI Stanisław] Homerowej Iliady. Po-
mór. Gniew. Wydał Stanisław Wyspiański. Kraków 1903. 
Nakład Księgarni Altenberga Lwów. Kraków W Drukar-
niUniwersyteckiej. 30,5 cm, s. 55, w tekście 11 ilustracji 
Stanisława Wyspiańskiego, w tym jedna całostronicowa. 
Wydanie 1. Opracowanie grafi czne książki wykonał Sta-
nisław Wyspiański, okł. w litografi i sygnowana „SW”. 
Tekst grecki (opracował Leon Starnbach) i polski – para-
fraza poetycka Juliusza Słowackiego. Książka wydawniczo 
nie posiada karty tyt. Ilustracje do „Iliady” Wyspiański 
stworzył na prośbę Lucjana Rydla, który tłumaczył utwór 
w 1896 r. Ukazały się one pierwotnie w „Tygodniku Illu-
strowanym” w październiku i listopadzie 1896 r. Po wpro-
wadzeniu pewnych zmian weszły do oferowanego wyda-
nia książkowego. Wyspiański jest autorem 11 ilustracji, 
układu kolumn tekstu oraz projektu okładki. Okładka 
Wyspiańskiego do „Iliady” należy do jego najpiękniej-
szych prac grafi cznych. Reperacje grzbietu broszury 
oryg., drobne uzupełnienia lica okładki. Poza tym stan 
dobry.

Lit.: M. Stokowa, Stanisław Wyspiański…, poz. 76; 
J. Sowiński, Sztuka typografi czna Młodej Polski, Wrocław 
1982, s. 138-140.

900
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ZALESKI Józef Bohdan128  – Poezye… T. 1-2. Peters-
burg 1851 Nakładem B.M. Wolffa. 13,5 cm, s. [4], 314; 
122, [1], współopr., opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na 
obu okładzinach i grzbiecie. 

Zbiór wierszy jednego z pierwszych poetów roman-
tycznych, powstańca listopadowego, gorącego patrioty, 
artysty zaliczanego wraz z Antonim Malczewskim i Se-
werynem Goszczyńskim do „szkoły ukraińskiej”. Zawie-
ra cieszące się dużą popularnością dumki historyczne, 
ballady, Rusałki, Wiośniaki i Szumki oraz poezję religij-
ną z cyklu: Przenajświętsza rodzina, Modlitwy i hymny. 
Interesująca płócienna oprawa wydawnicza z tłoczeniami, 
z wykorzystaniem barwień koloru złotego, białego, niebie-
skiego, czerwonego i zielonego. Blok po konserwacji, otar-
cia i niewielkie przebarwienia grzbietu, stan dobry. Ładny 
egzemplarz.

1 200 

 ZEGADŁOWICZ Emil 129 – Zmory. Kronika z za-
mierzchłej przeszłości. Wydanie trzecie z ilustracjami Zbi-
gniewa Pronaszki. Kraków 1936 Księgarnia Nowoczesna. 
21 cm, s. 503, liczne ilustr. w tekście, opr. współczesna: 
szeroki psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, górny brzeg kart 
obcięty i barwiony. 

Dedykacja autora dla Stanisława Juchy (Gorzeń 
Górny, 15 VIII 1936). Jedna z najgłośniejszych powieści 
20-lecia międzywojennego, która spowodowała głośny 
skandal literacki, pierwsze wydanie zostało skonfi skowa-
ne, a autorowi odebrano m.in. honorowe obywatelstwo 
miasta Wadowic. Obraz społeczno-obyczajowy prowincji 
galicyjskiej, ukazany na tle seksualnego dojrzewania bo-
hatera. Pełne humoru, goryczy i anegdot obyczajowych 
wspomnienia z dzieciństwa i młodości „Mikołaja Sre-
brempisanego” (alter ego autora), poszukującego jak każ-
dy młody człowiek własnej tożsamości, przeżywającego 
bunt przeciw hipokryzji i obłudzie. Ilustrował Zbigniew 
Pronaszko (1885-1958). Miejscami zabrudzenia i zażół-
cenia w tekście, stan dobry. Ładna oprawa. 

500
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[ŻEROMSKI Stefan]130  Zych Maurycy – Echa le-
śne. Kraków 1905 Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego 
im. Mickiewicza. Drukarnia Narodowa. 20,5 cm, s. 39, 
tabl. ilustr. 1 (kolor.), opr. wydawnicza: ppł. 

Grońska, 210, poz. 102. Wydanie 1. Piękny przykład 
kunsztu typografi cznego Młodej Polski. Tekst ujęty w ram-
kę, otoczoną ozdobną, kolorową bordiurą z motywami fl o-
rystycznymi. Okładkę i układ grafi czny projektował Jan 
Bukowski (1873-1943), chromotypia Jacka Malczew-
skiego. Niewielki ubytek grzbietu, poluzowany blok, wpis 
własnościowy; egz. przybrudzony.

140

[ŻEROMSKI Stefan] 131 Józef Katerla (pseud.) – 
Róża. Dramat niesceniczny. Wydanie drugie. Kraków 
[1909] Spółka Nakładowa „Książka”. 20,5 cm, s. 264, 
[6], tabl. ryc. 1 (akwaforta), opr. współczesna: psk 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie, zachowana przednia okł. wyd. 
z podklejoną górną krawędzią akwafortą. 

Okładkę, akwafortę tytułową (pochodzącą z pierwszego 
wydania!) i ozdoby grafi czne wykonał Włodzimierz Ko-
nieczny (1886-1916), autor ozdobników m.in. do jubile-
uszowego wydania Na skalnym Podhalu Tetmajera (Kraków 
1914). Ładny egzemplarz. Oprawa współczesna: szeroki 
czerwony półskórek, grzbiet pięciopolowy, w drugim polu 
złocona tytulatura, w pozostałych – jak przystało na tytuł 
książki – tłoczony motyw róży. Rzadkie z akwafortą. 

600
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ANDERSEN132  [Hans Christian] – Bajki. Opraco-
wał na nowo Witold Zechenter. Wydanie drugie. Kraków 
1948 Wydawnictwo M. Kot. Druk W.L. Anczyc i Spółka. 
21 cm, s. 254, [1], tabl. ilustr. 4 (kolor.), ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: ppł. zez złoc. na grzbiecie. 

Bajki Andersena (1805-1875), w opracowaniu kra-
kowskiego poety i tłumacza Witolda Zechentera (1904-
1978). Ilustrował Jerzy Karolak – znany m.in. z koloro-
wych ilustracji stworzonych do wydanego w latach 50. 
elementarza Mariana Falskiego. Otarcia oprawy, dedyka-
cja (21 VII 1949), stan dobry.

90

ANDERSEN H[ans] [Chrystian]133  – Baśnie. 
Opracowane przez C. Niewiadomską. Z 7-ma rysunkami 
w tekście. Wydanie piąte. Warszawa [1920] Nakład Ge-
bethnera i Wolffa. 18 cm, s. [4], 412, tabl. ilustr. 7, ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: tekt.   

BLD 96. Cieszący się wielką popularnością wybór ba-
śni w opracowaniu Cecylii Niewiadomskiej. Pieczątka: 
„Sławomir Stefański”. Otarcia oprawy, poluzowany blok, 
stan dobry. 

Lit.: BLD – Krassowska Bogumiła, Grefkowicz Alina, 
Bibliografi a literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, War-
szawa 1995.

120 
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ANDERSEN [Hans] J. Ch[ristian]134  – Baśnie. 
Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1957 Nasza 
Księgarnia. 30 cm, s. 149, [3], tabl. ilustr. 16 (kolor.), licz-
ne ilustr. w tekście, oprawa wydawnicza: ppł. ze złoc. na 
grzbiecie. 

Najbardziej popularne baśnie, m.in. Świniopas, Dziel-
ny cynowy żołnierz, Księżniczka na grochu, Słowik, Ca-
lineczka, Nowe szaty cesarza, Dziewczynka z zapałkami, 
Brzydkie kaczątko, Królowa śniegu. Niewielki ślad bialej 
farby na grzbiecie, oprócz tego stan bardzo dobry.

100

ANDERSEN H[ans] C[hristian]135  – Opowiadanie 
wiatru. Syrena. Opracował Aleksander Szczęsny. Ilustro-
wał Edmund Dulac. Warszawa-Kraków 1928 Wydawnic-
two J. Mortkowicza. 30 cm, [4], 40, tabl. ilustr. 8, opr. 
wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie.  

BLD nie notuje tego wydania (brak go również 
w Bibliografi i wydawnictw J. Mortkowicza 1903-1939 
zamieszczonej w książce Pod znakiem kłoska). Wydanie 2 
(wyd. 1 ukazało się u Mortkowicza w 1913 r.). Piękne wy-
danie Jakóba Mortkowicza ilustrowane najmodniejszymi 
w okresie międzywojennym wklejkami barwnymi Anglika 
Edmunda Dulaca. 

Nieduże zabrudzenia oprawy, grzbiet współczesny, 
nowe wyklejki, pogięcie i konserwacja kilku kart, ślady 
zabrudzeń skomentowane na s. 32 wpisem ołówkiem 
(„Pamiątka Powstania Warszawskiego 1944 r., kulturalne 
zachowanie się ofi cerów niemieckich w polskim mieszka-
niu”), oprócz tego stan dobry. Bardzo rzadkie.

Lit.: Mortkowicz-Olczakowa Hanna, Pod znakiem 
kłoska, Warszawa 1962, s. 412.

400

BAJKI polskie136 . Zebrała M[aria] Stecka. Warsza-
wa 1922 Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz i S-ka. 
22,5 cm, s. 128, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Bajki pisarzy XVI-XX w. M.in. Mikołaj Rej, Bartosz 
Paprocki, Stanisław Naruszewicz, Stanisław Trembecki, 
Franciszek Zabłocki, Ignacy Krasicki, Julian Ursyn Niem-
cewicz, Adam Mickiewicz, Aleksander Fredro, Stanisław 
Jachowicz, Jan Lemański, Artur Oppman, Julian Ejsmond, 
Benedykt Hertz. Ilustrowali Karol Biske, Irena Bojarska, 
Adam Granowski, Mieczysław Rozbicki i Marian Walen-
tynowicz. Okładkę rysował Jan F. Bogucki. Odtworzony 
współcześnie grzbiet i wyklejki, niewielkie otarcia i zabru-
dzenia okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.

120
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BANDROWSKI Juliusz Kaden 137 – Nad brzegiem 
wielkiej rzeki. Lwów-Warszawa-Kraków [1927] Wy-
dawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 
27,5 cm, s. 55, [2], tabl. ilustr. 6 (kolor.), opr. wtórna: pł. 
ze złoc. na grzbiecie. 

BLD 3013. Wydanie 1. Opowiadania dla młodzieży 
traktujące o godności, obowiązku, szczęściu, miłości Oj-
czyzny. Ładne ilustracje dwubarwne Tadeusza Gronow-
skiego (1894-1990) – grafi ka, malarza, twórcy plakatów 
i ilustratora książek. Zawartość: Nad brzegiem wielkiej 
rzeki; Dokument; Cyrk; Strażacy; Zabawa w wojsko; 
U kuśnierza; Biała niedźwiedzica. Egzemplarz Lecha Ko-
kocińskiego (ekslibris na przedniej wyklejce). Brak karty 
przedtyt., niewielkie zabrudzenia i zażółcenia papieru, 
stan dobry. Rzadkie.

150 

BEŁZA Władysław138  – Królewna na drewnianych 
nóżkach. (Nasze książeczki). Londyn [1956] Nakładem 
Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”. 25 cm, 
s. 16, liczne ilustr. w tekście (w tym kolor.), brosz. wy-
dawnicza. 

Opis wg okładki. Wydane przez działające w latach 
1947-2002 w Londynie Wydawnictwo „Veritas”. Włady-
sław Bełza (1847-1913), poeta nazywany piewcą polsko-
ści, występujący przeciwko germanizacji ludności polskiej 
w Wielkopolsce i na Śląsku, autor słynnego wiersza z to-
miku „Katechizm polskiego dziecka” (1900) zaczynają-
cego się słowami: „Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak 
twój? Orzeł biały”. Ilustrował Stefan Baran. Stan bardzo 
dobry. Ładna okładka wydawnicza.

120 

BIERIOZKO G[eorgij]139  – Szara szyjka. Bajka fi l-
mowa. Warszawa 1953 Filmowa Agencja Wydawnicza. 
19 x 19,5 cm, s. 47, [1], brosz. wydawnicza. 

Wydanie 2. Najlepszy fi lm rysunkowy na IV Między-
narodowym Festiwalu Filmowym w r. 1949 w Mariańskich 
Łaźniach (Czechosłowacja). Przełożył z języka rosyjskiego 
Stanisław Strumph-Wojtkiewicz. Okładkę i układ grafi cz-
ny projektował Janusz Maria Brzeski. Niewielkie zabru-
dzenia, wpis piórem: „Jan i Piotr Szemińscy”, stan dobry. 

60 

BIRKENMAJER Józef 140 – Naokoło roku. [Norym-
berga 1945] Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, s. [16], 
liczne ilustr. kolor. w tekście, 22,5 x 20,5 cm, opr. wydaw-
nicza: ppł. 

PZ 1129. Reedycja wydana w Norymberdze dzięki 
wywiezionym w 1939 r. z Poznania matrycom drukarskim 
wydawnictwa R. Wegnera (Wyd. 1, Poznań 1931). Pięk-
nie ilustrowana książeczka dla dzieci opisująca wierszem 
pory roku. Okładka z obrotowym kołem pokazującym 
scenki charakterystyczne dla danego miesiąca oraz znaki 
zodiaku. Józef Birkenmajer (1897-1939), historyk litera-
tury polskiej, poeta, tłumacz, badacz kultury średniowie-
cza w Polsce i jej powiązań z tradycją europejską. 
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Niewielkie przebarwienia tylnej okładki, stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz. Rzadkie.

Lit.: Polonica zagraniczne. Bibliografi a za okres od 
września 1939 do 1955 r., t. 1, s. 82, poz. 1129.

300 

BOGUSZEWSKA Helena 141 – Żelazna kurtyna. Po-
wieść radiowa. [Poznań] 1949 Wielkopolska Księgarnia 
Wydawnicza. 22 cm, s. 261, [3], brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1 ukazało się w 1948 r. Oferowany egz. 
jest wydaniem 2 osobnym (w 1949 r. były dwa wyda-
nia; pierwsze miało 267 stron). Okładkę projektował Jan 
Marcin Szancer (1902-1973). Stan dobry. 

100 
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BURNETT Frances Hodgson142  – Mały lord. Po-
wieść dla młodzieży. Tłumaczyła z angielskiego M[aria] 
J[ulia] Zaleska. Wydanie szóste z 16 rycinami i okładką 
barwną T. Rożankowskiego. Warszawa 1925 Nakład Ge-
bethnera i Wolffa. 18,5 cm, s. 272, ilustr. w tekście 16, 
opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

BLD 775. Wielokrotnie wznawiana (9 wydań, 1889-
1936), książka przełożona z języka angielskiego (wyd. 
1, 1886). Powieść o dobrym i pogodnym chłopcu i jego 
pozytywnym wpływie na zgryźliwego lorda. Ilustracje 
i kolorową okładkę wykonał Teodor Rożankowski – po-
chodzący z Rosji ilustrator, autor m.in. okładek do serii: 
„Cuda Polski”. Pieczątka: „Sławomir Stefański”. Poluzo-
wany blok, niewielkie otarcia oprawy, wewnątrz stan bar-
dzo dobry. Ładna okładka wydawnicza.

120

BUYNO-ARCTOWA Maria143  – Wilczysko. Opo-
wiadanie dla starszych dzieci. Z ilustracjami Antoniego 
Gawińskiego. Warszawa 1924 Wydawnictwo M. Arcta. 
22,5 cm, s. 195, [1], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: 
ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

BLD 876. Popularne w okresie międzywojennym opo-
wiadanie patriotyczne Marii Buyno-Arctowej (ok. 1877-
1952). Tytułowa postać, Wilczysko – początkowo zago-
rzały wróg Polaków – po wielu perypetiach powraca na 
służbę Polsce i ginie w obronie ojczyzny w bitwie pod 
Radzyminem. Okładkę i ilustracje wykonał Antoni Ga-
wiński (1876-1954), malarz i ilustrator książek dla wy-
dawnictwa Arcta, a także czasopism „Moje Pisemko”, 
„Płomyk”, „Płomyczek”. Pieczątka: „Sławomir Stefań-
ski”. Niewielkie zabrudzenia i otarcia głównie krawędzi 
oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry.

120
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BÜTNER Renata144  – Dziewczęce serca. Opowieści 
prawdziwe dla dziewczynek od lat 9-12. Podług oryginału 
… napisała J. Bohuszewiczowa. Z 4 rycinami kolorowemi. 
Warszawa 1914 M. Arct. 20,5 cm, s. 199, [1], tabl. ryc. 
4 (chromolitografi e), opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na 
grzbiecie. 

BKD 639. Poluzowany blok, otarcia oprawy, wpisy 
piórem (Piotrków 2/3 1918), pieczątka własnościowa Ja-
niny Nowakowskiej. Bardzo rzadkie.

140

BYŁY sobie145  świnki trzy. Rysunki do kolorowania. 
(Moje ulubione bajeczki). Warszawa b.r. Spółdzielnia 
Pracy Drukarstwo-Wydawniczej „Wisła”. 20 x 29,5 cm, 
s. [16], brosz. wydawnicza. 

Większość rysunków pokolorowano. Okładka po kon-
serwacji, stan dobry. 

80 
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CARROLL Lewis146  (właśc. Charles Lutwidge Dodg-
son) – Ala w krainie czarów. Wydanie czwarte. Warszawa 
1947 Gebethner i Wolff. 20,5 cm, s. 185, [2], ilustr. cało-
stronicowych w tekście 9, opr. wydawnicza: ppł.  

Klasyczna pozycja literatury dziecięcej z ilustracja-
mi Kamila Mackiewicza (1886-1931). Wolny prze-
kład z angielskiego Marii Morawskiej, wiersze przełożył 
Antoni Lange. Rodzinna dedykacja dla Ali (Warszawa, 
24 XII 1949) oraz pieczątka biblioteczna. Niewielkie 
otarcia i zabrudzenia okładki, blok po konserwacji, nowe 
wyklejki, równomierne zbrązowienia papieru, ogólnie 
stan dobry.

120 

CERVANTES Saavedra Miguel de147  – Don Ki-
chot z Manczy. Łódź 1947 Łódzki Instytut Wydawniczy. 
24,5 cm, s. [4], 150, liczne ilustr. w tekście, opr. wydaw-
nicza: ppł.        

Opracowanie, projekt okładki i ilustracje (w tym 
całostronicowe) wykonał Jan Marcin Szancer (1902-
1973). Pieczątka: „Ryzenko Jerzy”, dedykacja (Sopot, 
23 II 1950). Brak tylnej wyklejki, poluzowany blok, 
oprócz tego stan dobry. 

100 

CERVANTES Saavedra Michał148  – Don Kiszot 
z La Manczy i jego przygody, dla młodzieży streścił Zbi-
gniew Kamiński z 5 obrazkami kolorowemi. Warszawa 
[1900] Nakładem i drukiem M. Arcta. 17,5 cm, s. VIII, 
9-126, [1], tabl. ryc. 3 (zamiast 5, chromolitografi e), 
opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie, na licu chro-
molitografi a. 

Najgłośniejsza powieść literatury hiszpańskiej w opra-
cowaniu dla młodego czytelnika. Trzy ryciny w tekście  
i okładka w chromolitografi i. Pieczątki: „Z księgozbio-
ru Biblioteki Ruchomej Gebethnera i Wolffa”, „Wójcik 
Józef” oraz złocony numer 150513 na grzbiecie i czarno-
biały na karcie tytułowej. Brak 2 rycin, grzbiet po kon-
serwacji, otarcia, niewielkie zbrudzenia i uszkodzenia na-
rożników oprawy, zapiski piórem na tylnej okładce, stan 
dobry. Rzadkie.

140
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COOPER J[ames] Fenimore149  – Ostatni Mohika-
nin. Z angielskiego oryginału opracował dla polskiej mło-
dzieży P[aweł Hulka] Laskowski. Warszawa [1924] Insty-
tut Wydawniczy „Zdrój”. 22,5 cm, s. 121, [3], tabl. ilustr. 
1, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: tekt. 

BLD 1225. Klasyka przygodowej powieści indiańskiej. 
Najpopularniejsza druga część zaliczana do pięcioksięgu 
przygód Sokolego Oka – wielokrotnie wznawianego cy-
klu stworzonego w latach 1827-1841 przez amerykań-
skiego pisarza Jamesa Fenimore Coopera (1789-1851). 
Pieczątka: Sławomir Stefański”. Grzbiet po konserwacji 
z niewielkimi ubytkami. Ładna okładka wydawnicza. 
Bardzo rzadkie. 

240 
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CORONINI Colette de 150 – Pedro. Spolszczyła 
Wanda Nittmanowa. Lwów [1924] Nakładem Księgar-
ni Naukowej. 17,5 cm, s. [2], 200, tabl. ilustr. 1, ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: tekt. 

BLD 1252. Powieść dla najmłodszych o wiernym 
i mądrym psie Pedro. Pieczątka: „Sławomir Stefański”. 
Ubytek grzbietu, zabrudzenia i otarcia okładki, niewielkie 
ślady działalności owadów, stan dobry. Bardzo rzadkie.        

150

CROTTOLINA Erasmo151  (właśc. Romolo Mare-
scotti) – Przygody mikroba. Z upoważnienia autora przeło-
żyła z włoskiego oryginału Helena Grotowska. Z rycinami 
Antoniego Gawińskiego. Warszawa 1923 Wydawnictwo 
M. Arcta. 20,5 cm, s. 151, [1], liczne ilustr. w tekście, opr. 
wydawnicza: ppł. 

BLD 1262. Tłumaczona z włoskiego powieść dla mło-
dzieży popularyzująca zagadnienia związane z higieną 
nazywaną w tamtych czasach „medycyną przyszłości”. 
Ilustrował Antoni Gawiński (1876-1954). Pieczątka: 
„Sławomir Stefański”. Niewielkie zabrudzenia i otarcia 
krawędzi oprawy, oprócz tego stan bardzo dobry.

100

CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej152  – Biała pa-
nienka i jej dwunastu żołnierzy. Powieść dla młodzieży 
z ilustracjami A. Świdwińskiego. Warszawa [1926] War-
szawski Oddział P[olskiego] B[iałego] K[rzyża] i K[omi-
tet] Z[biórki] na Dom Żołnierza. 20 cm, s. 121, [2], ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 1355. Wydanie 1. Powieść podróżniczo-przygo-
dowa. Okładkę projektował i ilustrował Aleksander Świ-
dwiński (1887-1951). Pieczątki: „Z księgozbioru Wisi 
Łanieckiej”, „Polski Biały Krzyż” i wpis piórem (nagroda 
za czytanie 8 III 39). Otarcia i niewielkie zabrudzenia 
okładki, stan dobry. 

150 

www.portolan.pl


65

DWUNASTKA153 . 12 nowel nowoczesnej literatury 
światowej … Zebrał, częściowo przełożył i wstępem za-
opatrzył [Bertold] Merwin. (Bibljoteka „Iskier”; nr 7). 
Lwów-Warszawa 1925 Książnica-Atlas. 20 cm, s. [4], 163, 
[1], opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie.

BLD 4909. Arcydzieła nowelistyczne najwybitniej-
szych pisarzy – Björnstjerne Björnson (Orle gniazdo), Fio-
dor Dostojewski (Uczciwy złodziej), Anatol France (Ku-
glarz Matki Boskiej), Maksym Gorkij (Koledzy), Lafcadio 
Hearn (Yuki-Onna), Edgar Allan Poe (Człowiek interesu), 
Artur Schnitzler (Ślepy Geronimo i brat jego), August 
Strindberg (Baśń o Świętym Gothardzie), Lew Tołstoj 
(Ziemia), Mark Twain (Mrs. Mc Williams i burza), Oskar 
Wilde (Uległy przyjaciel), Emil Zola (Siostra ubogich). 
Bertold Merwin (1879-1946), pierwotnie Menkes Ba-
ruch, publicysta, autor reportaży, nauczyciel, dziennikarz. 
Pieczątka: „Sławomir Stefański”. Nieduże zaplamienia 
na s. 123-126, oprócz tego stan bardzo dobry. Ładna 
okładka wydawnicza sygn. na licu monogramem „W.S.”. 
Rzadkie.          

180

[FERRY Gabriel] 154 UMIŃSKI Władysław – Wędro-
wiec leśny. [Powieść dla młodzieży. Według Gabriela Fer-
ry oprac. Wł. Umiński. Warszawa [nie po 1925] Księgar-
nia M. Ostaszewskiej. Czcionkami Księgarni Powszechnej 
i Drukarni Diecezjalnej we Włocławku. 19 cm, s. [2], 334 
(właśc. 234), [1], tabl. ilustr. 5, opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 1936. Wydany w niewielkim nakładzie luźny 
przekład Władysława Umińskiego powieści Gabriela Fer-
ry (właśc. Louis de Bellemare, ojciec 1809-1852), francu-
skiego pisarza, autora westernów i powieści przygodowych 
osadzonych w realiach życia pionierskiego w Amery-
ce. Brak k. tyt., poluzowany blok, otarcia i zabrudzenia 
okładki, błąd w paginacji (ciągłość tekstu zachowana), 
oprócz tego stan dobry. Rzadkie. 

180 [155 FINN Francis James] FINN Franciszek T. J. – 
Przygody wesołego Tomka. Z angielskiego tłum. Stella 
Kozłowska. Z 6 ilustracjami Marjana Puffkego. Wydanie 
drugie. Poznań [1922] Księgarnia św. Wojciecha. 19 cm, 
s. [4], 324, tabl. ilustr. 5 (z 6), opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 1952 (autorki nie widziały egzemplarza z autop-
sji; m.in. podają błędna ilość stron (234) oraz przekrę-
cają imię ilustratora Marja Puffke). Tłumaczenie amery-
kańskiej powieści (Tom Play Fair) Francisa Jamesa Finna 
(1859-1928) – traktującej o przygodach chłopców w kon-
wikcie amerykańskim. Jedyna praca ilustrowana przez 
Mariana Puffkego (1888-1925), malarza, sporadycznie 
zajmującego się grafi ką (drzeworytem). Pieczątka: „Sła-
womir Stefański”. Brak jednej ilustracji, poluzowany blok, 
zabrudzenia okładki, oprócz tego stan dobry. Rzadkie.         
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GOMULICKI Wiktor156  – Wspomnienia niebieskie-
go mundurka. Z 6-ciu rysunkami K. Gorskiego. Wydanie 
czwarte. Warszawa [ok. 1923] Nakład Gebethnera i Wolf-
fa. 18,5 cm, s. 303, [1], tabl. ilustr. 6, opr. wydawnicza: 
ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

BLD 2195. Najpopularniejsza powieść Wiktora Go-
mulickiego (1848-1919), poety, varsavianisty i znanego 
kolekcjonera. Barwne wspomnienia autora z dzieciństwa 
i pobytu w szkole polskiej pod zaborem rosyjskim. Ilu-
strował Konstanty Gorski (1868-1934), malarz, zdobią-
cy wiele książek dla wydawnictwa Gebethnera i Wolffa. 
Wpis własnościowy i pieczątka: „Sławomir Stefański”. 
Nadpęknięta przednia okładka, dolny margines przycięty 
na ok. 1 cm (s. 133-140), stan dobry. 

100

GRUSZCZYŃSKA Wanda157  – Leśny sklepik. Ilu-
strowała Józefa Piętkówna. Kraków [1944] Księgarnia 
Stefana Kamińskiego. 29 cm, s. [24], liczne ilustr. w tek-
ście, brosz. wydawnicza. 

Rzadka okupacyjna edycja wydana przez Stefana 
Kamińskiego, księgarza i antykwariusza krakowskiego. 
Ładnie wkomponowane w tekst ilustracje Józefy Pięt-
kówny. Dedykacja piórem, niewielkie zabrudzenie okład-
ki, wewnątrz stan bardzo dobry. Ładna okładka wydaw-
nicza. 

120

[GRUSZECKA Aniela] 158 Jan Powalski (pseud.) – 
W grodzie żaków … Z rysunkami Antoniego Gawińskie-
go. Wydanie drugie. Warszawa… [1922] Wydawnictwo 
M. Arcta. 24,5 cm, s. [4], 161, [2], liczne ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: ppł.  

BLD 2532. Żywo i barwnie napisana powieść histo-
ryczna Anieli Gruszeckiej (1884-1976) z XVI w. o chłop-
cach, którzy przybyli do Krakowa, aby uczyć się w Aka-
demii Krakowskiej. Okładkę i ilustracje wykonał Antoni 
Gawiński (1876-1954). Pieczątka: „Sławomir Stefański” 
i wpis własnościowy (12 IV 1925). Niewielkie otarcia i za-
brudzenia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. Ładna 
okładka wydawnicza.

150
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HERTZ Benedykt159  – Bażant złocisty. Ilustracje 
Kamila Mackiewicza. Warszawa 1949 Wydawnictwo Lu-
dwika Fiszera. 21 cm, s. 48, ilustr. w tekście, brosz. wy-
dawnicza. 

Wydanie 2. Opowiadania o zwierzętach Benedykta 
Hertza (1872-1952). Czarno-białe ilustracje w tekście 
wykonał Kamil Mackiewicz (1886-1931). Okładkę pro-
jektował Edmund Bartłomiejczyk (1885-1950) – na licu 
złocony ptak i tytulatura; na tylnej okładce sygnet wy-
dawnictwa Ludwika Fiszera. Grzbiet pęknięty odchodzi 
od bloku, niewielkie zabrudzenia, otarcia i podklejenia 
narożników okładki, wewnątrz stan bardzo dobry. Ładna 
okładka wydawnicza.

150 

HERTZ Benedykt160  – Taśtaś. Jak kaczorek pozna-
wał świat. Warszawa-Łódź-Lwów [1925] E. Wende, L. Fi-
szer, H. Altenberg. 29,5 cm, s. [29], ilustr., opr. wydawni-
cza: ppł. 

BLD 2659. Wydanie 2. Wielokrotnie wznawiane 
opowiadanie o kaczorku samodzielnie poznającym świat 
podwórka (wyd. 1, Warszawa 1916). Benedykt Hertz 
(1872-1952), bajkopisarz, satyryk, autor książek dla dzie-
ci i młodzieży. Otarcia i zabrudzenia okładki, ubytki na-
rożników dwóch ostatnich kart (bez straty tekstu), stan 
ogólny dobry.  

100
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JANUSZEWSKA Hanna161  – Kowal z pod Racławic. 
[Łódź 1946] Łódzki Instytut Wydawniczy. 32 cm, s. 23, 
liczne ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza.

O pracowitym kowalu, Naczelniku Tadeuszu Kościusz-
ce i bohaterskich kosynierach spod Racławic. Ilustrowali 
Zofi a Fijałkowska (1909-1989) i Jan Marcin Szancer 
(1902-1973). Krawędzie i grzbiet okładki po konserwacji, 
oprócz tego stan dobry. 

150 

JANUSZEWSKA Hanna162  – Siwa gąska, siwa. War-
szawa 1962 „Nasza Księgarnia”. 24 cm, s. 41, [3], brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 9 (wyd. 1, 1939). Ciesząca się niezwykłą po-
pularnością książeczka z ilustracjami Wandy Zawidzkiej 
(1906-1994). Wpis własnościowy i pieczątka: „Maria Mi-
kulska / Miłosław”, stan dobry. 

60 

JAŚ i MAŁGOSIA163 . Prague (Praga) 1959 Artia. 
26 x 20,5 cm, k. 9 (kolor. rozkł.; wraz z okł.), opr. wy-
dawnicza: ppł. 

Klasyczna baśń braci Grimm w cieszącej się wielkim 
powodzeniem, trójwymiarowej edycji (tzw. pop-up book). 
Opracowanie grafi czne Vojtĕch Kubašta (1914-1992), 
sławny czeski ilustrator i projektant grafi czny, związany 
z Pragą i wydawnictwem Artia. Uznawany za jednego 
z najwybitniejszych twórców przestrzennych rozkładanek, 
stworzył w latach 1950-1960 przeszło 100 książek tego 
rodzaju, tłumaczonych na kilkadziesiąt języków świata. 
Przednia okładka i większość kart posiada ruchome ele-
menty. Oprawa sygn. na przedniej okładce: „VKubašta”. 
Stan dobry. Pięknie ilustrowana rozkładanka – dla wie-
lu zapewne jeszcze żywe wspomnienie z dzieciństwa. 

200 

KADZIŃSKA Hanna, KACZYŃSKA Wanda164  
– Święty Roczek w przysłowiach z ilustracjami Wandy 
Romeykówny. Warszawa 1947 Wydawnictwo S. Arcta. 
20,5 cm, s. 39, [1], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

M.in. o świętym Franciszku, Marcinie, Cecylii, Miko-
łaju, Agnieszce, Macieju, Grzegorzu, Józefi e, Wojciechu, 
Zofi i, Antonim, Janie, Annie. Ślady zalania na okładce, 
oprócz tego stan dobry.    

80

[KATALOG gwiazdkowy]165  Co kupić na gwiazd-
kę. Warszawa [1926] M. Arct. 24 cm, s. 32, liczne ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza.

Bogato ilustrowany okładkami wydawniczymi 
katalog warszawskiego wydawnictwa Arcta z ofertą z lat 
1923-1926, obejmujący głównie książki dla dzieci i mło-
dzieży, sztukę, słowniki, literaturę piękną, czasopisma. 
Grzbiet po konserwacji, stan dobry.

60 
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KINGSLEY Charles166  – Heroje czyli klechdy greckie o bohaterach. Opowiedział dzieciom swoim… Przełożył 
W[acław] Berent. Wydanie 4. Warszawa 1938 Nakład Gebethnera i Wolffa. 20 cm, s. 188, [3], tabl. ilustr. 5, opr. wy-
dawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie.  

BLD 3184. Wielokrotnie wznawiana przedwojenna lektura dla klasy I gimnazjum: opracowane dla młodzieży mity   
greckie (wyd. 1., 1926). Ilustracje i okładka: Studio Levitt i Him. Stan bardzo dobry. 

200
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KONOPNICKA Maria167  – Książka dla Tadzia 
i Zosi. Wydanie czwarte. Warszawa… 1921. Wydawnic-
two M. Arcta. 17,5 cm, s. 174, [1], ilustr. w tekście, opr. 
wydawnicza: tekt. 

BLD 3328. 19 powiastek Marii Konopnickiej (1842-
1910), zaliczanych do prawdziwych arcydzieł literatury 
dziecięcej, budzących wrażliwość na przyrodę i piękno 
kraju ojczystego. M.in. „Kiedy ranne”, Jak to było w lesie, 
Jak to ze lnem było, Izba wiejska, Nasze ptaki. Ilustro-
wał Ludomir Ilinicz-Zajdel (Zeydel; ok. 1858-1904). 
Pieczątka: „Sławomir Stefański”. Ubytek ok. 3 cm górnej 
partii grzbietu, oprócz tego stan dobry. Rzadkie. 

220

KONOPNICKA Maria168  – Złoty wiek Peryklesa 
(Olimpijczyk). Opowiadanie historyczne podług Oska-
ra Höckera. Wydanie drugie z 8 rycinami. Warszawa… 
1923 Wydawnictwo M. Arcta. 24,5 cm, s. [4], 188, [2], 
ilustr. 8 (w ramach paginacji), opr. wydawnicza: ppł. ze 
złoc. na grzbiecie. 

BLD 2680. Historie z epoki sławy i wielkości Aten 
w V w. przed Chrystusem. Pieczątka: „Sławomir Stefań-
ski” i wpis własnościowy ołówkiem (26 III 1925). Nie-
wielkie otarcia i zabrudzenia oprawy, poluzowany blok, 
oprócz tego wewnątrz stan bardzo dobry. 

120

KONÓWNA Zosia169  – Zbiór poezyi i bajek. Zmar-
łej w 15-ej wiośnie życia Zosi Konówny. Warszawa 1913 
Drukiem Piotra Laskauera. 15,5 cm, s. 92, [4], portret 
1, brosz. wydawnicza. BLD 2147. Niewielkie zabrudzenia 
okładki i ślady zalania na pierwszych trzech kartach, stan 
dobry. Rzadkie. 

90

KOPCIUSZEK.170  Warszawa 1959 Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej. 24 cm, k. 7, opr. wy-
dawnicza: ppł. 

Opis wg okładki. Klasyczna baśń braci Grimm w nie-
typowej wersji bez tekstu. Pięć dwustronicowych ilustracji 
w opracowaniu grafi cznym Karola Lindera. Ubytek grzbie-
tu, niewielkie zabrudzenia i gryzmoły na tylnej okładce, 
stan dobry. Rzadkie. 

150 
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KORCZAK Janusz171  – Bankructwo małego Dżeka. 
Powieść. Warszawa-Kraków 1924 Towarzystwo Wydawni-
cze. 18 cm, [4], 221, opr. wtórna: ppł. 

BLD 3442. Wydanie 1. Bardzo popularna powieść 
z okresu międzywojennego ukazująca losy chłopca, który 
założył kooperatywę uczniowską. Pieczątka: „Sławomir 
Stefański”, wpis piórem (Bydgoszcz, 30 XI 1929). Nie-
wielkie otarcia oprawy, stan bardzo dobry. 

120

KOWNACKA Maria172  – Przygody Plastusia. War-
szawa 1957 Nasza Księgarnia. 20,5 cm, s. 128, [4], brosz. 
wydawnicza. 

Wydanie 1. Przygody popularnego wśród dzieci lu-
dzika z plasteliny. Ilustrował Bogdan Zieleniec (1917-
1973), od 1950 r. na stałe związany z wydawnictwem 
Nasza Księgarnia. Stan dobry. 

80 

KOZIERADZKA Jadwiga173  – Dzieci taty Abecadło. 
Bajka dla dzieci. Ilustracje: W. Perkowski, W. Krusiewicz. 
Warszawa 1947 Druk. A. Dutka. 30,5 cm, s. 47, [1], tabl. 
ilustr. 6 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: 
ppł. 

Wydanie 1. Rymowana baśń przybliżająca dzieciom 
poszczególne litery. Piękne kolorowe ilustracje oraz liczne 
czarno-białe w tekście wykonali Wacław Perkowski i Wło-
dzimierz Krusiewicz. Odtworzony współcześnie płócienny 
grzbiet i wyklejki, otarcia i niewielkie zabrudzenia okładki 
i w tekście, kilka kart po konserwacji, miejscami zabru-
dzenia i ślady gryzmołów ołówkiem, ogólnie stan dobry. 
Bardzo rzadkie.
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KRAKOWOWA Janina174  – Sztuka. Wykład popularny dla młodzieży i starszych podług pracy E. Pécaut i K. Bau-
de ułożyła… (ze 104 rycinami). Warszawa 1897 Wydawnictwo „Przegląd Tygodniowy”. 21,5 cm, s. [2], 206, drzewo-
rytów w tekście 104, opr. wydawnicza: pł. 

Pogadanki o sztuce różnych kultur, w tym o architekturze, rzeźbie i malarstwie. Pieczątka: „Ludwik i Regina Kowal-
czewscy”. Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. Ładna oprawa secesyjna.

300 
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KRASICKI Ignacy175  – Bajki. Wybrała J. Wełykano-
wicz. Ilustrował J. Skarżyński. Wstępem opatrzył Z. Li-
bera. Warszawa 1951 Nasza Księgarnia. 30 cm, s. 49, [3], 
tabl. ilustr. 8 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydaw-
nicza: ppł., obwoluta.  

Pięknie ilustrowane, pełne humoru, ironii i mądro-
ści życiowej utwory Ignacego Krasickiego (1735-1801). 
M.in. Przyjaciele; Ptaszki w klatce; Kruk i lis; Wilk i owce; 
Lew i zwierzęta. Niewielkie naderwania obwoluty, wpis 
własnościowy na karcie przedtyt., stan bardzo dobry.

120 

KRASZEWSKI Józef Ignacy176  – Matka królów 
(Czasy Jagiełłowe). Wydanie popularne skrócone. (Powie-
ści historyczne obejmujące Dzieje Polski; [t. 17]). Warsza-
wa… 1922 Wydawnictwo M. Arcta, s. 89; adl.:  

KRASZEWSKI Józef Ignacy – Stara baśń. Powieść 
z IX wieku. Opracowała K[onstancja] Łozińska. Wyda-
nie czwarte, popularne. (Powieści historyczne obejmują-
ce Dzieje Polski; [t. 1]). Warszawa 1925 Wydawnictwo 
M. Arcta, s. 62, [1], zachowane okł. brosz. wyd.; adl.:  

KRASZEWSKI Józef Ignacy – Waligóra. Z czasów 
Leszka Białego. Wydanie popularne, skrócone. (Powieści 

historyczne obejmujące Dzieje Polski; [t. 9]). Warszawa… 
1922 Wydawnictwo M. Arcta, s. 90; adl.:

KRASZEWSKI Józef Ignacy – Strzemieńczyk. (Cza-
sy Władysława Warneńczyka). Wydanie popularne, skró-
cone. (Powieści historyczne obejmujące Dzieje Polski; 
[t. 18]). Warszawa… 1922 Wydawnictwo M. Arcta, s. 74, 
zachowane okł. brosz. wyd.; adl.:

KRASZEWSKI Józef Ignacy – Król chłopów. Czasy 
Kaźmirza [!] Wielkiego. Wydanie popularne, skrócone. 
(Powieści historyczne obejmujące Dzieje Polski; [t. 14]). 
Warszawa… 1922 Wydawnictwo M. Arcta, s. 53, współ-
opr., opr. wtórna: ppł. 

Klocek skróconych na użytek młodego czytelnika 
utworów Józefa Ignacego Kraszewskiego wydanych przez 
Wydawnictwo M. Arcta. Pieczątka: „Sławomir Stefański”. 
Poluzowany blok, stan dobry.

150

KRZEMIENIECKA Lucyna177  – Z przygód Krasnala 
Hałabały. Warszawa 1954 Nasza Księgarnia. 25 cm, s. 46, 
[2], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Wielokrotnie wznawiana i bardzo popularna wśród 
dzieci opowieść o leśnym krasnalu Hałabale (wyd. 1, 
1936). Ilustrował Jerzy Srokowski (1910-1975). Otarcia 
i zabrudzenia okładki, wpis własnościowy piórem: „Alina 
Mięsowicz”, stan dobry. 

80
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KSIĘGA papugi 178 [w opracowaniu M. Markowskiej 
i A. Milskiej]. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 
1951 Książka i Wiedza. 30 cm, s. 37, [2], liczne ilustr. 
kolor. w tekście.  

Baśnie i opowieści perskie. Niewielkie otarcia krawę-
dzi oprawy, stan bardzo dobry. 

90 

LA FONTAINE Jan de179  – 100 najpiękniejszych 
bajek. W naśladownictwach i przekładach: Krasickiego, 
Kniaźnina, Mickiewicza, Niemcewicza, Noskowskiego 
i Trembeckiego. Opracował, ułożył, wybrał i wstępem 
opatrzył Kazimierz Paszkowski, z 32 ilustracjami Gustawa 
Doré ze starych drzeworytów. Łódź [po 1945] „Księgar-
nia Polska” St. Jamiołkowskiego. 24 cm, s. 176, [2], tabl. 
ilustr. 30, ilustr. w tekście 2, opr. wydawnicza: karton. 

Wybór bajek z ilustracjami Gustave’a Doré (1832-
1883). Zabrudzenia okładki, wpisy własnościowe, stan 
dobry. 

100

LEAF Munro180  – Fernando. Według tekstu Munro 
Leafa napisała Irena Tuwim. Ilustracje Roberta Lawsona. 
[Warszawa 1947] Wydawnictwo J. Kubickiego. Drukarnia 
Krakowska W. Grzelak i Sp. w Warszawie. 21 x 19 cm, 
s. [70], brosz. wydawnicza.  

BLD wspomina wydanie u J. Przeworskiego z 1939 r. 
(nota bene część jego książek uległa zniszczeniu we wrze-
śniu 1939 r.). Słownik bibliografi czny podaje rok 1939 ze 
znakiem zapytania. Wg informacji pochodzących od naj-
bliższej rodziny wydawcy, książka ukazała się w 1947 r. 
Wydana została z przedwojennych klisz zakupionych od 
J. Przeworskiego przez działającego od 1935 r. w War-
szawie Józefa Kubickiego (1906-1983). Znane na całym 
świecie zabawne przygody byczka Fernando autorstwa 
amerykańskiego pisarza Munro Leafa (1905-1976). Nie-
wielkie otarcia grzbietu i naderwania krawędzi okładki, 
wpisy na karcie tytułowej: „W konsekwencji wspomnień. 
Warszawa, lato 1943 r.” oraz poniżej tym samym charak-
terem pisma „Warszawa, 4.1.1951 r.”. Wewnątrz stan bar-
dzo dobry. Ładna okładka wydawnicza. Bardzo rzadkie. 

Lit.: Krassowska Bogumiła, Grefkowicz Alina, Bi-
bliografi a literatury dla dzieci i młodzieży 1918-1939, 
Warszawa 1995, s. 272, poz. 4293; Współcześni polscy 
pisarze i badacze literatury. Słownik bibliografi czny, t. 8, 
s. 383, poz. 12.

360

LENGREN Zbigniew181  – O dzieciach czarnych, 
białych i w paski / różne wiersze i obrazki. Ilustracje auto-
ra. Warszawa 1958 Nasza Księgarnia. 24,5 cm, s. 49, [3], 
opr. wydawnicza: ppł. 

Ilustrował Zbigniew Lengren (1919-2003), grafi k, 
rysownik, karykaturzysta, ilustrator, plakacista, sceno-
graf, współpracujący od 1946 r. z czasopismem „Przekrój”, 
gdzie publikował serię rysunkową z profesorem Filutkiem 
i psem Filusiem. Niewielkie otarcia i zabrudzenia okładki, 
stan dobry. 

80 

LEWICKA Anna 182 – Z naszego morza i przymorza. 
Opowiadania dla młodzieży… Lwów-Kraków 1932 Księ-
garnia Towarzystwa Szkoły Ludowej. Spółka Nakładowa 
„Odrodzenie”. 22,5 cm, s. 235, [4], mapka 1, liczne ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie, gór-
ny brzeg kart barwiony. 

BLD 4350. Opowiadania przyrodnicze Anny Lewic-
kiej (1852-1932), założycielki lwowskiego pisma „Mały 
Światek”, autorki prezentującej postawy patriotyczne, mi-
łości do dzieci i otaczającej nas przyrody. Okładkę ryso-
wał Edward Doręgowski (1894-1934). Mapka wybrzeża 
polskiego. Nadpęknięcie przedniej okładki, wewnątrz stan 
bardzo dobry. Ładna oprawa wydawnicza. Rzadkie. 

150
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LYALL Edna183  (właśc. Ada Ellen Bayly) – Słowik ir-
landzki. Powieść. Przełożyła z angielskiego Zofja Hartin-
ghowa. Wydanie trzecie. Warszawa 1928 Wydawnictwo 
M. Arcta. 20 cm, s. 271, [1], opr. wydawnicza: ppł. ze 
złoc. na grzbiecie. 

BLD 4495 (podaje błędnie s. 171). Tłumaczona z an-
gielskiego powieść Edny Lyall (1857-1903); Doreen. The 
Story of a Singer, ukazująca skomplikowane losy Irlandki 
i Anglika walczących o swoją miłość i godność. Niewielkie 
zabrudzenia i otarcia głównie krawędzi oprawy, poluzowa-
ny blok, stan dobry. Ładna okładka wydawnicza.

120

MARSZAK S[amuel] 184 – Jak drukuje się książkę. 
Warszawa 1953 Nasza Księgarnia. 28 cm, s. [16], liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Tłumaczyła z rosyjskiego Irena Tuwim. Ilustracje 
A. Jermołajewa. Okładkę projektował T. Jodłowski. Otar-
cia oprawy, stan dobry. 

60 

MICKIEWICZ Adam185  – Ballady. Ilustrował J.M. 
Szancer. Warszawa 1955 Nasza Księgarnia. 30,5 cm, 
s. 60, [3], tabl. ilustr. 8 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: ppł. 

Bogato i pięknie ilustrowane przez Jana Marcina 
Szancera. Zawartość: Świteź, Świtezianka, Rybka, Po-
wrót taty, Do przyjaciół, To lubię, Pani Twardowska, Lili-
je, Trzech Budrysów. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy, 
stan bardzo dobry.  

150 

MOJE PISEMKO186 . Tygodnik obrazkowy dla dzie-
ci. [Pod redakcją Marji Buyno-Arctowej. T. 32-33]. R. 17. 
Nr 1-53 (styczeń-grudzień). Warszawa 1922 Wydawnic-
two M. Arcta. 23,5 cm, s. 848, opr. wtórna: ppł. 

Bogato ilustrowany tygodnik dla najmłodszych dzieci 
o interesującym rozrywkowym charakterze (obfi ty dział 
gier, zabaw, zajęć, robótek, wzorków rysunkowych, cieka-
wych zadań, zagadek). Ukazywał się w latach 1902-1936. 
Redagowany początkowo przez Anielę Szycównę, od 
1905 r. przez Marię Buyno-Arctową. Zamieszczano utwo-
ry poetyckie, wierszyki, bajki, opowiadania i powiastki, 
baśnie i bajki, legendy i wiersze historyczne, komedyjki 
i obrazki sceniczne. Zawierał rozbudowany dział powieści 
odcinkowych (tu ukazała się m.in. Buyno-Arctowej Kocia 
mama, 1906) oraz korespondencję (Gawędka listowna). 

W poniższym roczniku zaprezentowano powieści Ja-
niny Porazińskiej (W spalonym dworze; opowiadanie 
z 1920 r.), Ewy Szelburg-Ostrowskiej (Przedziwne przy-
gody duszka Dzińdziunika…; Jędruś w ulu). Współpra-
cownikami byli również m.in. Artur Oppman, Antonina 
Domańska, Maria Dynowska, Michał Arct, Zofi a Leśniew-
ska, Zofi a Rościszewska. Pieczątka: „Sławomir Stefański”. 
Kilka kart po konserwacji, po s. 808 wprawiono 2 karty 
(tyt. i spis treści do t. 32), stan dobry. 
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MOJE PISEMKO187 . Tygodnik obrazkowy dla dzieci. Pod redakcją Marji Buyno-Arctowej. T. 36-38. R. 19. Nr 1-52 
(styczeń-grudzień). Warszawa 1924 Wydawnictwo M. Arcta. 23,5 cm, s. [6], 416; [6], 416, liczne ilustr. w tekście, opr. 
wtórna: ppł. 

Rocznik. Opowiadania i powiastki: Maria Buyno-Arctowa (Perły księżniczki Maji), A. Junosza-Gzowski (Opowia-
dania stryja Junoszy), Ewa Szelburg-Ostrowska (U leśnego dziadka). 

Wierszyki i utwory poetyckie Marii Konopnickiej (Na krakowskim rynku), Marii Dynowskiej (Koszałki-opałki), 
J. Porazińskiej, M. Arcta, M. Bogusławskiej, St. Monara, J. Borowiczowej. Obszerny dział gier i zabaw. Ilustrowali Wan-
da Romeykówna, Antoni Gawiński. Pieczątka: „Sławomir Stefański”. Kilka kart po konserwacji, stan dobry.

280
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MOJE PISEMKO188 . Tygodnik obrazkowy dla dzie-
ci. Pod redakcją Marji Buyno-Arctowej. T. 39-40. R. 20. 
Nr 1-52 (styczeń-grudzień). Warszawa 1925 Wydawnic-
two M. Arcta. 23,5 cm, s. [8], 416, [8], 416, liczne ilustr. 
w tekście, opr. wtórna: ppł. ze złoc. tyt. i monogramem 
„S.S.” na grzbiecie. 

Rocznik. Na uwagę zasługują: klasyczna powieść 
w odcinkach dla dziewcząt – Pollyanna autorstwa Ele-
onor H. Porter; dalsze losy przyjaciela Psotnego Duszka 
– St. Monara (Zemsta Łazidacha), Marii Buyno-Arctowej 
(Wieś szczęśliwa), bajki japońskie i chińskie M. Jusz-
kiewiczowej, legendy kaszubskie – Mściwoja. Na prośbę 
czytelników ukazała się również druga część powieści Per-
ły księżniczki Maji (Biały chłopiec) – Marii Buyno-Arcto-
wej. Wiele wierszyków i utworów poetyckich M. Arcta, 
M. Bogusławskiej, M. Dynowskiej, J. Borowiczowej. Licz-
ne łamigłówki, szarady, zagadki, rebusy. Ilustrowali m.in. 
Antoni Gawiński, Wanda Romeykówna. Grzbiet po 
konserwacji, stan dobry. 

280

MOJE PISEMKO. 189 Tygodnik obrazkowy dla dzie-
ci. Pod redakcją Marji Buyno-Arctowej. T. 41-42. R. 21. 
Nr 1-52 (styczeń-grudzień), Warszawa 1926 Wydawnic-
two M. Arcta. 24 cm, s. VII, VII, 408, liczne ilustr. w tek-
ście, zachowane okł. brosz. wyd. 

Rocznik. M.in. powieść M. Buyno-Arctowej „Fifi nka, 
czyli Awantury arabskie” oraz druga część „Pollyanny” pt. 
„Gra w zadowolenie”; M. Dynowskiej, baśń sceniczna pt. 
„Promieniste serduszka”, szereg pogadanek o książce, po-
wieści, wiersze i utwory wierszowane. Bogaty materiał ilu-
stracyjny stworzony m.in. przez Antoniego Gawińskiego 
i Wandę Romeykównę. Zachowane okładki broszuro-
we reklamujące wydawnictwo Arcta (brak od nr 23); brak 
karty przedtyt., tyt. i spisu treści (do dwóch tomów). Po-
szczególne numery w stanie dobrym lub bardzo dobrym. 

280

MOJE PISEMKO. 190 Tygodnik obrazkowy dla dzie-
ci. Pod redakcją Marji Buyno-Arctowej. T. 43-44. R. 22. 
Nr 1-52 (styczeń-grudzień), Warszawa 1927 Wydawnic-
two M. Arcta. 24 cm, s. 436, liczne ilustr. w tekście, za-
chowane okł. brosz. wyd.

Rocznik. M.in. powieść Marii Buyno-Arctowej „Cu-
downe dziecko”, M. Dynowskiej „Czarodziejska fujarka”, 
utwory m.in. M. Konopnickiej, M. Arcta, St. Monara, 
M. Czerkawskiej, J. Borzyma. 

Bogaty i interesujący materiał ilustracyjny wykonany 
m.in. przez Antoniego Gawińskiego i Wandę Romey-
kównę, Molly Bukowską. Brak: okładki od nr 2, tylnej 
okładki do ostatniego numeru oraz karty przedtyt., tyt., 
i spisu treści do t. 43. Pierwsze trzy numery (1-15 stycz-
nia 1927) mają napis: Rok XXII; na numerach od 4 do 
52 (od 22 stycznia do grudnia 1927) napisano rok XXV. 
Większość numerów w stanie bardzo dobrym. 

250

MOJE PISEMKO. 191 Tygodnik obrazkowy dla dzie-
ci. Pod redakcją Marji Buyno-Arctowej. T. 45-46. R. 26. 
Nr 1-53 (styczeń-grudzień), Warszawa 1928 Wydawnic-
two M. Arcta. 24 cm, s. 320, liczne ilustr. w tekście, za-
chowane okł. brosz. wyd. 

Rocznik. M.in. Wieś szczęśliwa (Maria Buyno-Arc-
towa), Mały malarz Murillo (M. Gerson-Dąbrowska), 
W odzyskanej ojczyźnie (St. Monar). Zeszyty w stanie 
dobrym i bardzo dobrym. Ładne okładki wydawnicze.

280 
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80

[MONTGOMERY Florence]192  Anna Montgomerry 
– Jur. Tłumaczyła Hanna Nitecka. Wydanie trzecie. Książ-
ka dla „Dużych i Małych”. Bydgoszcz 1928 Wydawca Jó-
zef Nitecki. 20 cm, s. 142, opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 5027. Powieść angielskiej pisarki Florence Mont-
gomery (1843-1923). Niewielkie poluzowanie bloku, 
zabrudzenia i otarcia krawędzi oprawy, oprócz tego stan 
bardzo dobry. Rzadkie.

150

OPPMAN Artur193  Or-Ot – Polski zaklęty świat. 
Z winietą i ilustracjami Wacława Oppmana. Poznań-War-
szawa… [1926] Nakład Księgarni św. Wojciecha. 25,5 cm, 
s. 107, [2], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 5528. Zbiór baśni Artura Oppmana (1867-
1931). M.in. o panu Twardowskim, śpiącej królewnie, 
diable Borucie, zbóju Madeju, Kopciuszku, Śnieżce, kocie 
w butach. Ilustrował Wacław Oppman. Pieczątka: „Ka-
sprzycki”. Odtworzony współcześnie grzbiet płócienny 
i wyklejki. Otarcia krawędzi oprawy, niewielkie zabrudze-
nia okładki i w tekście, stan dobry. Rzadkie.

200  

OSSENDOWSKI Antoni194  – Rudy zbój. Ilustracje 
Tadeusza Lipskiego. Poznań [1936] Wydawnictwo Pol-
skie R. Wegnera. 19,5 cm, s. [16], liczne ilustr. w tekście 
(w tym kolor.), brosz. wydawnicza. 

BLD 5772. Ładnie wydana opowiastka dla najmłod-
szych o rudym lisie zaliczana do serii 16-stronicowych 
opowieści o zwierzętach Antoniego Ossendowskiego 
(1878-1945) opracowanych grafi cznie przez Tadeusza 
Lipskiego – ukazujących się w poznańskim wydawnictwie 
R. Wegnera. Zabrudzenia, uszkodzenia i kilka niedużych 
gryzmołów na okładce, niewielkie zażółcenia w tekście, 
wpis własnościowy i pieczątka: „Magdalena Radłowska”, 
stan dobry. Bardzo rzadkie. 

300 

OSSENDOWSKI Antoni F[erdynand] 195 – Zwie-
rzyniec. Z 8 ilustracjami T. Rojana. Poznań [1931]. Wy-
dawnictwo Polskie R. Wegnera. 20,5 cm, s. [6], 213, [2], 
tabl. ilustr. 7 (zamiast 8), opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
licu i grzbiecie. 

BLD 5790. Powieść dla młodzieży Ferdynanda Anto-
niego Ossendowskiego (1878-1945) z uroczymi ilustra-
cjami wykonanymi przez Rojana T. – Teodora Rożan-
kowskiego (1891-1970; Feodor (Fedor) Rojankovsky), 
autora projektów okładek i ilustracji dla Wydawnictwa 
Polskiego R. Wegnera. Brak jednej ilustracji, poluzowany 
blok, oprócz tego stan dobry. 
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82

PEARLMAN [Jakov] I[sidorovič]196  – Rakietą na 
księżyc. Dodatek bezpłatny do „Echa Polskiego”. [Bibljo-
teka Echa Polskiego; R. 6, t. 121]. Łódź 1936 Bibljoteka 
Echa Polskiego. 18,5 cm, s. 128, liczne ilustr. w tekście, 
brosz. wydawnicza.     

BLD 5915. Odbito z części nakładu „Wydawnictwa 
Współczesnego”. Brak karty przedtyt., otarcia i naderwa-
nia okładek, część składek luzem, stan dobry.

150 

PODHORSKA Halszka197  – Wierszyczeńki. Na-
pisała ośmioletnia… Ilustrował Zbigniew Jezierski. War-
szawa 1946 Wydawnictwo Księży Jezuitów. 21 cm, s. 48, 
[1], tabl. ilustr. 5 (kolor.), liczne ilustr. w tekście, brosz. 
wydawnicza.  

Tomik wierszy ośmioletniej dziewczynki. Tytuł na 
okładce: „Wierszyczeńki dla młodszych i starszych”. Eg-
zemplarz częściowo nierozcięty. Niewielkie zabrudzenia 
tylnej okładki, skasowane pieczątki Biblioteki Publicznej 
m.st. Warszawy, stan bardzo dobry. Ładna okładka wy-
dawnicza. Rzadkie.

150 

PORAZIŃSKA Janina198  – Kichuś majstra Lepigliny. 
Ilustrowała Maria Orłowska. Warszawa 1956 Nasza Księ-
garnia. 24,5 cm, s. 124, [3], tabl. ilustr. 4 (kolor.), liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł.

Wielokrotnie wznawiana (wyd. 1, 1924) opowieść 
o chłopcu ulepionym z gliny przez samotnego majstra. 
Piękne ilustracje Marii Orłowskiej-Gabryś (1925-1988), 
osadzone w realiach XVII-wiecznego Krakowa. Niewielkie 
otarcia oprawy, wpis własnościowy piórem: „Alina Mięso-
wicz”, stan bardzo dobry.  

80 

PORAZIŃSKA Janina, ROSSOWSKI Stanisław199  
– Pierwsze czytania dla szkół powszechnych. Część trzecia 
dla oddziału czwartego … Wydanie czwarte. Lwów 1931 
Nakład i własność K.S. Jakubowskiego. 23,5 cm, s. 247, 
tabl. ilustr. 3 (w tym rozkł.), liczne ilustr. i nuty w tekście, 
opr. wydawnicza: karton. 

Czytanki dla najmłodszych czerpiące z przypowieści, 
podań, pieśni. Ilustracje Wanda Korzeniowska, Rudolf 
Mękicki, Antoni Procajłowicz, Mikołaj Wisznicki; trzy re-
produkcje obrazów: Jana Matejki, Artura Grottgera i frag-
mentu „Panoramy Racławickiej”. Pieczątka: „M. Arct…”. 
Ilustracje na s. 97 i 163 podkolorowane, stan dobry.  
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PRZYGODY piesków.200  Książeczki obrazkowe dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Ilustracje Danuty Doni-
mirskiej. (Opowiedz sam…). Warszawa 1979 „Wspólna 
Sprawa” Wydawnictwa Oświatowe. 16 x 24 cm, s. [16], 
brosz. wydawnicza.

Wydanie 3. Książeczka z cyklu „Opowiedz sam…” – 
bez podpisów, z kolorowymi ilustracjami, adresowana do 
najmłodszych odbiorców. Stan bardzo dobry. 

60 

RABSKA Zuzanna201  – Tajemnice Łazienek. Wyda-
nie trzecie uzupełnione. Warszawa 1947 Wydawnictwo 
„Książnica Polska”. 24 cm, s. 117, [2], ilustr. w tekście, 
brosz. wydawnicza.

Opowiadania z przeszłości Łazienek Królewskich 
w Warszawie. Ilustrował Jan Mieszkowski. Najpopular-
niejsza w okresie międzywojennym książka Zuzanny Rab-
skiej (1888-1960), poetki i nowelistki, córki Aleksandra 
Kraushara, jednej z założycielek Towarzystwa Bibliofi lów 
Polskich. Niewielkie ubytki grzbietu i zabrudzenia okła-
dek, stan dobry. 

100 

ROGUSKA-CYBULSKA Jadwiga202  – Tajemni-
ca Tatr. Powieść z przedmową prof. W[alerego] Goetla. 
Ilustracje Jana Gąsienicy Szostaka. Poznań-Warszawa… 
[1933] Nakład Księgarni św. Wojciecha. 19,5 cm, s. [8], 
318, [3], tabl. ilustr. 7, opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 6532. Wydanie 1. Powieść Jadwigi Roguskiej-
Cybulskiej (1887-1971), zasłużonej taterniczki, autorki 
wielu publikacji na temat piękna i ochrony Tatr. Piecząt-
ka: „Bibljoteka Ryszarda Gradzińskiego”. Otarcia oprawy, 
wewnątrz stan bardzo dobry.

70

ROMER E[ugeniusz], POLACZKÓWNA M[a-203 
ria] – Pogadanki krajoznawcze dla szkół powszechnych 
i I. klasy szkół średnich. Z 113 rycinami. Wydanie czwar-
te. Lwów-Warszawa 1930 Książnica-Atlas. 20 cm, s. 128, 
liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: karton. 

Niewielkie zabrudzenia okładki, ubytek górnego mar-
ginesu tylnej okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.

80

ROSINKIEWICZ Kazimierz 204 (Rojan) – Bohater 
Cis. Z winietą okładkową i 20 ilustracjami Stanisława Sa-
wiczewskiego. Wydanie drugie. Poznań-Warszawa [1922] 
Nakład Księgarni św. Wojciecha. 26 cm, s. [4], 93, [2], 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł.

BLD 6548. Zajmująca, żywo napisana opowieść 
o psach. Ilustrował Stanisław Sawiczewski (1866-
1943), wybitny rysownik, malarz i portrecista z kręgu 
monachijskiego. Grzbiet i okładka po konserwacji, pie-
czątka i wpisy własnościowe, stan dobry. 

140

ROSINKIEWICZ Kazimierz205  (Rojan) – Stary 
ćwirk. Wydanie drugie. Poznań-Warszawa… [1928] Księ-
garnia św. Wojciecha. 19 cm, s. 186, [1], ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

BLD 6566. Z winietą okładkową Zofi i Stanisław-
skiej (1896-1960) i 10 ilustracjami Stanisława Sawi-
czewskiego (1866-1943). Otarcia i niewielkie zabrudze-
nia okładki, stan dobry.

60
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ROZMAITOŚCI ofi arowane206  dziatkom przez 
życzliwych. Ner 2. Warszawa 1828 W Drukarni Bibliote-
ki chrześcijańskiéy przy ulicy Wspólnéy No. 1650. 16 cm, 
s. [3], 28-48, brosz. z sinoniebieską okładką ochronną.   

Czasopismo nienotowane w obszernym opracowaniu 
„Prasa polska w latach 1661-1864”. Zamieszczono opo-
wiadanie dla dzieci o adwencie.  

Proweniencja: „Biblioteka Ordyn[acji] Zamoyskich /
duplikat / wymieniony”. Niewielkie zbrązowienia papie-
ru, stan dobry. Bardzo rzadkie. 

300

SIEROSZEWSKI Wacław207  – Bajki. Z ilustracjami 
Zofji Stryjeńskiej. Warszawa [1925] Instytut Wydawni-
czy „Bibljoteka Polska”. 22,5 cm, s. [4], 216, [1], tabl. 
ilustr. 14, opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie. 

BLD 6974 (nie podaje ilości stron i ilustracji; kolej-
ne wyd. z 1927 r. posiadało 14 ilustracji). Wielokrotnie 
wznawiany tomik Wacława Sieroszewskiego (1858-1945), 
zawierający 4 baśnie: Przygoda tygrysa, W ruinach, In-
walidzi, Dary wiatru północnego. Godne uwagi, piękne 
ilustracje Zofi i Stryjeńskiej (1891-1976), wybitnej 
przedstawicielki art déco. Pieczątka: „Państwowe Męskie 
Seminarium Nauczycielskie w Ursynowie”. Brak dwóch 
pierwszych kart tekstu, otarcia oprawy, blok po konserwa-
cji, ślady po taśmie, oprócz tego stan dobry. 
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SIEROSZEWSKI Wacław208  – Wilk żelazny. Opo-
wieść z końca bronzowego wieku. Z 14 rycinami i winietką 
okładkową Jana Rembowskiego. Wydanie drugie. Lwów 
[ok. 1914] Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 25,5 cm, 
s. [2], 192, [1], tabl. ilustr. 13 (zamiast 14), opr. wydaw-
nicza: pł. ze złoc. na grzbiecie i licu, z kolorową winietką 
okładkowa, górny brzeg kart barwiony. 

BKD 4237. Jeden z najbardziej znanych utworów Wa-
cława Sieroszewskiego (1858-1945), pisarza, podróżnika, 
etnografa, zesłańca na Sybir. Brak jednej ilustracji, otarcia 
oprawy, oprócz tego stan dobry.

         160
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86

SŁOWACKI Juliusz209  – O Janku, co psom szył buty. Bajka. Warszawa 1910 Nakładem M. Arcta. 22 cm, s. 14, 
[2], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł.  

BLD 4276. Zaczerpnięta z „Kordiana” historyjka dla dzieci opowiedziana bohaterowi przez starego sługę Grzegorza. 
Ilustrował Antoni Gawiński (1876-1954) – malarz i ilustrator książek tworzący w stylu secesji. Egzemplarz Ludwika 
i Reginy Kowalczewskich (pieczątka), z dedykacją dla ich wnuka Jędrusia Kowalczewskiego (Warszawa, Saska Kępa, 
22 sierpnia 1944). Ślad niewielkiego zalania na okładce, wewnątrz czysty, ładny egzemplarz.
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STOWE-BECHER [Harriet] 210 – Chata wuja Toma. 
Podług amerykańskiej powieści Henrietty Becher-Stowe. 
Opracowała[!] dla młodzieży Al-Ar. Z 5 rycinami kolo-
rowemi. Warszawa 1901 Nakładem i drukiem M. Arcta. 
18 cm, s. [4], 139, [1], tabl. ryc. 4 (chromolitografi e, 
winno być 5), opr. wydawnicza: ppł.

BLD 4385. Klasyka literatury światowej ukazująca tra-
giczne losy czarnych niewolników. Opracował Aleksander 
Arct. Okładka i 4 tablice w chromolitografi i. Brak jednej 
ryciny. Okładka po konserwacji, wklejone kalkomanie na 
k. przedtyt., wpis własnościowy piórem, stan dobry.

100

SWIFT Jonatan211  – Podróże Guliwera. Opracowa-
ła Cecylia Niewiadomska, ilustrował J.M. Szancer. War-
szawa 1958 Nasza Księgarnia. 24 cm, s. 184, [4], liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Najsłynniejsze dzieło Jonathana Swifta (1667-1745) 
z ilustracjami Jana Marcina Szancera, w przekładzie 
i w skrócie dla młodzieży Cecylii Niewiadomskiej (1855-
1925). Brak tylnej wyklejki, niewielkie otarcia i zabrudze-
nia okładki, stan dobry. 
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SZELBURG-ZAREMBINA Ewa212  – Królestwo bajki. Ilustrowała Maria Orłowska-Gabryś. Warszawa 1959 
Nasza Księgarnia. 24,5 cm, s. 351, [1], tabl. ilustr. 8 (kolor.), ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł. 

Niewielkie otarcia i zabrudzenia oprawy oraz w kilku miejscach w tekście, ogólnie ładny, niezaczytany egzemplarz. 
140 
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SZELBURG-ZAREMBINA Ewa213  – Rzemieślni-
czek wędrowniczek. Wydanie czwarte. Warszawa 1946 
„Nasza Księgarnia”. 20,5 cm, s. 63, [1], ilustr. w tekście, 
brosz. wydawnicza. 

Wielokrotnie wznawiane opowiadania dla dzieci Ewy 
Szelburg-Zarembiny (1899-1986), podkreślające istotę 
pracy jako służby dla innych. Ilustrował Wacław Borow-
ski (1885-1954), malarz, grafi k, autor m.in. ilustracji do 
elementarza Mariana Falskiego (1934). Pieczątki i wpisy 
własnościowe, miejscami zażółcenia w tekście, stan do-
bry.

60 

SZYMANOWSKA Felicja214  – Pamiętnik Laury. Dla 
dorastających dziewczynek. Naśladowała… Warszawa 
1930 Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 19 cm, s. 432, opr. 
wtórna: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie. 

BLD 7584. Ciesząca się dużą popularnością zagranicą 
(sześć wydań w jednym roku – ze wstępu) dostosowana 
do warunków polskich opowieść o młodej dziewczynce 
wchodzącej dopiero w życie. Książka adaptowana naj-
prawdopodobniej z niemieckiego przez pisarkę dla dzieci, 
tłumaczkę z niemieckiego (m.in. powieści Paula Heysego 
„Dora”), Felicję Szymanowską. Otarcia oprawy, stan do-
bry. Niepozorna, bardzo rzadka książka dla młodzieży.

200 

[SZYMANOWSKI Wacław215  – Obrazki z życia 
znakomitych ludzi, dla młodego wieku zebrał i ułożył 
z różnych autorów. Wydanie drugie… Warszawa 1875 
b.w.]. 18 cm, s. [2], 253, [2], tabl. ryc. 10 (litografi e), 
opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 

Wydanie 2. Banach nie notuje obu wydań wzmian-
kowanych u Estreichera (z 1866 i 1875 r.). E. IV, 468 
(wspomina o wydaniu drugim, które było ozdobione 
10 drzeworytami – oferowany egz. ma 10 litografi i!). 

Opowiadania biografi czne dla młodzieży Wacława 
Szymanowskiego (1821-1886) – publicysty, poety, drama-
turga, zbliżonego do grupy Cyganerii warszawskiej, której 
był jednym z kronikarzy. Zawartość: Gutenberg, Dante, 
Michał Cervantes, Łukasz Hoche, Correggio, Ludwik van 
Beethoven, Anna z Bretanii, Salvator Rosa, Antonio Ca-
nova, Gustaw Waza, Syxtus V Papież. Litografował Wła-
dysław Dümler (sygn. p.d. Lit. W. Dümler). Ryciny odbito 
w Zakładzie Artystyczno-Litografi cznym Maksymiliana 
Fajansa w Warszawie. Brak karty tytułowej oraz s. 11-12, 
29-32; otarcia oprawy, sporadyczne zażółcenia, na karcie 
przedtyt. stary wpis (mówiący o autorze, miejscu wydania 
i roku), stan dobry. Komplet rycin – nienotowana u Es-
trajchera edycja z litografi ami! Bardzo rzadkie. 

Lit.: Katalog rozumowany książek dla dzieci i młodzie-
ży. Warszawa 1895, s. 126, poz. 292.

400 

215

215
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TUWIM Julian216  – Okulary. Ilustrował Boh-
dan Wróblewski. Warszawa 1979 Nasza Księgarnia. 
19 x 20,5 cm, k. [6], opr. wydawnicza: ppł.

Wydanie 3. Wydany na kartonie zabawny wierszyk 
o panu Hilarym. Stan bardzo dobry. 

60 

TWAIN Mark217  (właśc. Samuel L[anghorne] Cle-
mens) – Przygody Hucka. (Bibljoteka Przygód Roman-
tycznych. R. 1 – T. 44-46). T. 1-3. Warszawa [1926-1927] 
E. Wende i S-ka. 18 cm, s. 127, [1]; 144; 159, [1], brosz. 
wydawnicza. 

BLD 7837 (wg bibliografi i t. 3 winien mieć s. 157). 
Jak twierdził Ernest Hemingway – „cała nowoczesna li-
teratura wywodzi się z tej jednej książki”. Klasyczna po-
wieść Marka Twaina (wyd. 1, 1884), będąca kontynuacją 
Przygód Tomka Sawyera. Grzbiet i krawędzie okładki po 
konserwacji, stan dobry. Rzadka edycja z zachowanymi 
okładkami broszurowymi. 

360
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UMIŃSKI Władysław218  – Synowie puszczy. (Wy-
bór powieści dla młodzieży. Wydanie jubileuszowe z por-
tretem autora. T. 8). Warszawa… [1922] Nakład Gebeth-
nera i Wolffa. Druk Klamkowskiego i Rajskiego. 19,5 cm, 
s. 193, [2], tabl. ilustr. 5, opr. wydawnicza: karton. 

BLD 7893 (wspomina o 4 ilustr.! – oferowany egz. 
ma 5 ilustracji!). Wydanie 1. Historia o dwóch chłop-
cach wychowujących się pośród poleskiej puszczy. Pięknie 
spopularyzowana wiedza przyrodnicza przez Władysława 
Umińskiego (1865-1954), autora powieści fantastyczno-
naukowych, dzięki którym uzyskał przydomek „polskie-
go Verna”. Okładkę i ilustracje wykonał W. Rakowski. 
Pieczątka: „Sławomir Stefański”. Brak wspomnianego 
w tytule portretu autora (mimo to poniższy egz. posiada 
o jedną ilustrację więcej niż wspominany w bibliografi i). 
Grzbiet po konserwacji z niewielkim ubytkami, otarcia 
oprawy, stan dobry. Bardzo rzadkie. 

360

URBANOWSKA Zofi a219  – Księżniczka. Powieść 
uwieńczona nagrodą konkursową. Warszawa-Kraków 
1886 Nakład Gebethnera i Wolffa. 21 cm, s. [4], 370, opr. 
wydawnicza: pł. z tłocz. i bogatymi złoc. na licu i grzbie-
cie, brzegi kart marmoryzowane. 

Wydanie 1. Powieść dla młodzieży Zofi i Urbanowskiej 
(1840-1939), jednej z najbardziej cenionych i popular-
nych autorek okresu pozytywizmu. Wyróżniona na kon-
kursie ogłoszonym przez Tygodnik Ilustrowany w 1882 r. 
Powieść o charakterze moralizatorskim, głosząca sztanda-
rowe hasła pozytywizmu. Przedstawia rodzinę szlachecką, 
która wskutek niezaradności, łatwowierności i życia po-
nad stan traci majątek. Oprawa wydawnicza: płócienna 
czerwona wykonana przez krakowskiego introligatora 
Marcelego Żenczykowskiego (1848-1921) – sygnowana 
suchym tłokiem na tylnej okładzinie: „M. Żenczykowski 
Introligator w Krakowie”. Blok po konserwacji, nowe wy-
klejki, miejscami zażółcenia w tekście, wpis własnościowy, 
stan dobry. Ładna oprawa wydawnicza.

400  

www.portolan.pl


92

WACHALA Mieczysław220  – Kochana książecz-
ka. Poznań [Norymberga 1946]. Wydawnictwo Polskie 
R. Wegnera, s. [20], ilustr. w tekście (w tym 8 kolor. cało-
stronicowych), liczne ozdobniki, 30 cm, opr. wydawnicza: 
karton.   

PZ 17794. Wydanie 1 i jedyne. Pozycja z dorobku 
powojennego Wydawnictwa R. Wegnera. Książeczka dla 
dzieci z licznymi, w większości kolorowymi, całostroni-
cowymi ilustracjami (sygn. Lyngers, Hausen). Opis wg 
okładki. Stan bardzo dobry. Ładna okładka wydawnicza. 
Bardzo rzadkie.

Lit.: Polonica zagraniczne. Bibliografi a za okres od 
września 1939 do 1955 r. Warszawa 1975-2003, t. 3, 
s. 275, poz. 17794.

240 

WERYHO Marya221  – Nacia na pensyi. Opowiadanie 
dla dzieci od lat dziesięciu do dwunastu. Wydanie trzecie. 
Z 6-ma rysunkami A. Duninówny. Warszawa 1911 Na-
kład Gebethnera i Wolffa. 18 cm, s. [2], 193, tabl. ilustr. 
5 (winno być 6), opr. wydawnicza: ppł. 

BLD 4983. Ciesząca się popularnością dalsza część 
opowiadania „W ogródku Naci” (1896) Marii Weryho 
(1858-1944). Ilustrowała Antonina Dunin-Sulgostow-
ska, zajmująca się również malarstwem i rzeźbą. Piecząt-
ka: „Zochna Sudolska”. Brak jednej ilustracji, grzbiet 
po konserwacji, otarcia oprawy i miejscami zabrudzenia 
w tekście, stan dobry.

120

WERYHO Maria222  – Opowiadania prawdziwe. 16 
powiastek dla dzieci. Z ilustracjami J. Gumowskiego. War-
szawa [1923] Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 
21 cm, s. 133, [2], liczne ilustr. (w tym całostronicowe), 
opr. wydawnicza: karton. 

BLD 8115. Bardzo rzadki zbiór opowiadań przyrod-
niczych Marii Weryho (1858-1944), zasłużonego peda-
goga i prekursorki wychowania przedszkolnego w Polsce 
(założyła w Warszawie pierwsze przedszkole prowadzone 
metodą Froebla). Okładkę i ilustracje wykonał Jan Kanty 
Gumowski (1883-1946), malarz, rysownik, grafi k, au-
tor kilku litografowanych tek (m.in. Lublin, Jasna Góra, 
Gdańsk, Kraków, Krynica). Ubytek ok. połowy grzbietu, 
oprócz tego stan bardzo dobry. Ładna okładka wydaw-
nicza. 

300
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WIGGIN Kate Douglas223  – Dziewczątko ze Sło-
necznego Potoku. Przekład Wandy Piniówny. Poznań 
[1929] Wydawnictwo Polskie R. Wegner. 21 cm, s. [4], 
267, [4], tabl. ilustr. 7 (zamiast 8), opr. wydawnicza: pł. 
z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie.  

Powieść Kate Douglas Wiggin (1856-1923), ame-
rykańskiej pisarki i nauczycielki, założycielki w 1878 r. 
pierwszego w San Francisco darmowego przedszkola, 
a dwa lata później – pierwszej szkoły, przygotowującej 
do zawodu przedszkolanki. Brak 1 ilustracji, poluzowany 
blok, niewielkie zabrudzenia okładki, ubytek części kolo-
rowej ilustracji naklejonej na przednią okładzinę, oprócz 
tego stan dobry. Rzadkie.

150 

ZECHENTER Witold 224 – 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, brosz. 
wydawnicza. 

Opis wg okładki. Bajka wierszowana dla dzieci Witol-
da Zechentera (1904-1978), poety, prozaika, publicysty, 
autora popularnych utworów dla dzieci i młodzieży. Nad-
pęknięcie grzbietu, pieczątka własnościowa, stan dobry. 
Bardzo rzadkie. 

80 

223
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[225 FLISAK Jerzy] Adam BAHDAJ – Mały pingwin Pik – Pok. Ilustrował Jerzy Flisak. Warszawa 1989 Instytut 
Wydawniczy „Nasza Księgarnia”. 15,5 x 16 cm, s. 116, [4], broszura wydawnicza.

Komplet projektów 22 ilustracji Jerzego Flisaka do tej książki. Akwarela, tusz, 21 x 21 cm, 18 x 18 cm [karta 
przedtytułowa],12 x 16 cm [karta redakcyjna].

2 000

Oryginalne projekty ilustracji i książek
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[226 ORŁOWSKA-GABRYŚ Maria] Edith Nesbit – 
Ród Ardenów. Ilustracje Maria Orłowska-Gabryś. Warsza-
wa 1978 r. Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”. 

3 projekty ilustracji Marii Orłowskiej-Gabryś. Tusz, 
akwarela, gwasz, 31 x 23 cm.

1 600

PĄGOWSKI227  Andrzej – Kot–konstruktor, 1974, 
rysunek piórkiem, tusz, ołówek, gwasz, 30 x 21 cm, sy-
gnowany p.d. „A. Pągowski”, na odwrocie pieczątka ar-
tysty oraz tygodnika „Przegląd Techniczny – Innowacje”, 
dla którego projekt był przeznaczony.

960

225

227

226
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SIKORSKI Antoni S.228  – Coś o Janku marynarzu, 
co na wszystko się odważył. Ilustrowała Krystyna Leo. 
26 cm, k. [16], 31 akwarel w tekście, brosz. tymczaso-
wa. 

Projekt niewydanej książki najprawdopodobniej An-
toniego Sikorskiego (1884-1946), działacza kulturalnego, 
literata, aktora związanego z Warszawą i Pułtuskiem, au-
tora jedynej pracy notowanej w „Bibliografi i literatury dla 
dzieci i młodzieży…” (BLD, poz. 7004 – Wigilja Bożego 
Narodzenia). Przygody zakochanego w morzu główne-
go bohatera Janka. Książka popularyzująca zagadnienia 
morskie, jeden z głównych celów, jaki stawiała sobie Liga 
Morska – niedoszły wydawca poniższej pracy. Kartonowe 
okładki koloru sinoniebieskiego. Na przedniej okładce na-
klejono, wykonany z kartonu i podkolorowany akwarelą 
statek żaglowy na morzu, tytuł książki i nazwisko autora. 
Opis wg napisanej ołówkiem karty tytułowej – na górze 
umieszczono tytuł, poniżej autora, ilustratora, w dolnej 
części ster z monogramem LM (Liga Morska) oraz nazwę 
wydawcy (Liga Morska Zarząd Okręgu Jelenia Góra). Kar-
ty koloru jasno brązowego. Naklejono na nie jaśniejsze, 
różnego formatu kartki z tekstem napisanym na maszynie 
oraz 31 akwarele Krystyny Leo. W kilku miejscach rę-
kopiśmienne poprawki, dopiski oraz skreślenia. 

Blok poluzowany, okładki oraz pierwsza karta luzem, 
ślady zabrudzeń i przebarwień głównie po kleju, stan do-
bry. Unikat. 

500 

SIKORSKI Antoni 229 – O koralu – mądralu, co 
umarł z żalu. Ilustrowała Irena Rudzińska-Kostyno-
wicz. 31,5 cm, k. 17 (okładka i 15 ilustracji – akwarele).  

Projekt niewydanej książki najprawdopodobniej 
Antoniego Sikorskiego (1884-1946). Bogato ilustrowa-
ne akwarelą przygody korala zamieszkującego podwod-
ne głębiny. Projekt składa się z 17 kart luzem, 13 z nich 
zaprojektowano jednostronnie, pozostałe dwustronnie. 
Ilustracjom towarzyszy tekst napisany na maszynie (na 
kawałkach papieru naklejonych na karton). W kilku miej-
scach rękopiśmienne poprawki, skreślenia, dopiski, pozo-
stałości po wcześniejszych wersjach utworu (na starszym 
papierze). Niewielkie zabrudzenia, ubytki i naderwania 
przedniej okładki, stan dobry. Unikat.

300 

 

228

229
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STANNY230  Janusz – „PAPKIN”. Projekt ilustracji 
do niezrealizowanego wydania Zemsty Aleksandra Fredry. 
Akwarela, tusz, 43,5 x 33 cm, sygnowana p.d. „Stanny” 
oraz ołówkiem na passe-partout ręką artysty: „A. Fredro. 
Papkin”. Na odwrocie pieczątka autorska, podpis.

 2 500

STANNY231  Janusz – „REJENT MILCZEK”. Pro-
jekt ilustracji do niezrealizowanego wydania Zemsty Alek-
sandra Fredry. Akwarela, tusz, 43,5 x 33 cm, sygnowana 
p.d. ołówkiem „Stanny”, na passe-partout ręką artysty 
„A. Fredro. Zemsta. Rejent Milczek”. Na odwrocie autor-
skie: „XI Stanny /Janusz”, pieczątka autorska, podpis. 

2 500

UNIECHOWSKI232  Antoni – Projekt obwoluty 
do książki Janusza Sowińskiego – Wędrówka przedmiotów. 
Kolekcje i kolekcjonerzy, wydanej przez Ossolineum w 1977 
roku. Akwarela, piórko, tusz, 21 x 26 cm.

Ze zbiorów rodzinnych artysty.
900

230

232

231
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[233 UNIECHOWSKI Antoni] Krystyna UNIE-
CHOWSKA-DEMBIŃSKA – Był Pałac. Rysunki Antonie-
go Uniechowskiego. Warszawa 2008 PIW. 24 cm, il. 48, 
s. 326, [2], broszura wydawnicza. 

„Był Pałac” to opowieść dwunastoletniej dziewczynki 
o strasznym czasie i bajecznym świecie wyobraźni. Ostat-
nie miesiące wojny. Pałac tętni życiem. Ludzie, którzy 
znaleźli w jego murach azyl, na przekór rzeczywistości 
bawią się, ucztują, szukają ucieczki w grach miłosnych 
i w śmierci. „Był Pałac” to kropla fantazji w strumieniu Histo-
rii; niezwykła powieść, w której prawda przenika się z fi k-
cją. Całość zdobią rysunki Antoniego Uniechowskiego 
(1903-1976). Gdy powstawały, książka nie istniała nawet 
w zamyśle, można by rzec, że to powieść ilustruje rysun-
ki.

24 projekty ilustracji Antoniego Uniechowskiego: 
różne formaty [w tym 11 szkiców – 29,5 x 21 cm], piórko, 
tusz, akwarela, cztery rys. sygnowane p.d. monogramem 
„AU ”

Ze zbiorów rodzinnych autorki.
4 500

www.portolan.pl


99

www.portolan.pl


100

Teresa WILBIK – absolwentka Wydziału Grafi ki Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie (1964 r.) w pracowni 
prof. Jana Marcina Szancera; studia malarskie w pracowni 
prof. Eugeniusza Eibischa. Autorka znakomitych ilustracji 
i opracowań grafi cznych książek, czasopism dla dzieci, ka-
lendarzy, pocztówek i plakatów. Zdobyła wiele wyróżnień 
krajowych i zagranicznych, w tym Medal Polskiej Sekcji 
IBBY za całokształt twórczości dla dzieci i młodzieży. 
Nagrodzona Srebrnym Medalem na Międzynarodowej 
Wystawie Sztuki Książkowej w Lipsku, Nagrodą Prezesa 
Rady Ministrów, Złotym Jabłkiem na Międzynarodowym 
Biennale Ilustracji Książkowej w Bratysławie.

[234 WILBIK Teresa] Włodzimierz DOMERADZKI 
– W moim oknie. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warszawa 
1967 Nasza Księgarnia. 22 cm, s. [24], opr. wydawnicza: 
tekt. Wydanie 1.

Projekt ilustracji do wiersza „Noc”. 33 x 23 cm. Na 
odwrocie nalepiona kartka informacyjna oraz ręką autorki 
dane informacyjne o ilustracji.

1 800

[235 WILBIK Teresa] Barbara LEWANDOWSKA – 
Stragan Pani Jesieni. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warsza-
wa 1969 Biuro Wydawnicze „Ruch”. 21,5 x 24 cm, s. 24 
[brak 4 s.], broszura wydawnicza. Wydanie 1. 

Projekt ilustracji do tekstu: „Ma ogórki pomidory 
i borówek koszyk spory”. Tempera, 33,5 x 32,5 cm, sy-
gnowana ołówkiem p.d. „TW”. Na odwrocie informacje 
autorskie o ilustracji. 

2 000

234

235
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[236 WILBIK Teresa] Jerzy JESIONOWSKI – Rze-
czy nie do rzeczy. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warszawa 
1988 Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”. 26,5 cm, 
s. [44], opr.: tekt. wydawnicza. Wydanie 1. 

Projekt ilustracji do wiersza „Sroki – oszustki”. Tem-
pera, 29 x 21 cm, sygnowana ołówkiem p.d. „TW”. Na 
odwrocie informacje odautorskie o ilustracji. 

1 500

Projekt ilustracji 237 do wiersza „Lew i pochlebca”. 
Tempera, 32,5 x 27 cm, sygnowana ołówkiem p.d. „TW”. 
Na odwrocie informacje odautorskie o ilustracji.

1 500

[238 WILBIK Teresa] Córka smoka. Chińskie opowia-
dania fantastyczne (VII-XVII w.n.e.). Wybór i tłumacze-
nie Ewa Witecka. Ilustrowała Teresa Wilbik. Warszawa 
1990 Wydawnictwo „Alfa”. 28 cm, s. 247, opr. wydawni-
cza: tektura. 

O pracy nad ilustracjami autorka opowiada: „Najbar-
dziej pracochłonną książką była dla mnie Córka smoka. 
Wymyśliłam sobie bardzo żmudną technikę – rysunek 
przenosiłam rylcem na tekturkę, potem z tekturki na bi-
bułkę… wyglądało to jak bardzo szlachetna technika, więc 
było warto”.

Projekt ilustracji do opowiadania „Lis wydaje córkę 
za mąż”. Technika własna, 44 x 34 cm, sygnowana ołów-
kiem l.d. monogramem „TW”.

2 000

Projekt ilustracji239  do okładki książki „Córka smo-
ka”. Technika własna, 44 x 34 cm, sygnowana ołówkiem 
p.d. monogramem „TW”. 

2 000

Projekt ilustracji240  do opowiadania tytułowego 
„Córka smoka”. Technika własna, 44 x 34 cm, sygnowana 
ołówkiem p.d. monogramem „TW”.

2 000

237

238
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ALBUM biografi czne241  zasłużonych Polaków i Po-
lek wieku XIX. Wydanie staraniem i nakładem Maryi 
Chełmońskiej pod kierunkiem komitetu redakcyjnego… 
Z przedmową Stanisława Krzemińskiego. T. 1-2. Warsza-
wa 1901-1903 Nakład Maryi Chełmońskiej. 32 cm, s. [6], 
IV, 496, [3], tabl. ilustr. 27; [4], 533, [4], tabl. ilustr. 31, 
opr. współczesna: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 

Bogato ilustrowane dzieło, wydane na papierze kredo-
wym, zawierające życiorysy około dwustu wybitnych Po-
laków. Praca zbiorowa redagowana m.in. przez Szymona 
Askenazego, Wojciecha Gersona, Zygmunta Glogera, Józe-
fa Kallenbacha, Władysława Korotyńskiego. Z przedmo-
wą Stanisława Krzemińskiego. Współczesna luksusowa 
oprawa artystyczna: szeroki półskórek brązowy, grzbiet 
sześciopolowy, w jednym z pól złocony szyldzik w po-
zostałych bogate tłoczenia, narożniki skórzane, okładzi-
ny z papieru marmurkowanego. W t. 1 brak s. 149-156, 
249-272; błędnie wszyto s. 339-359, 427-438; zażółcenia 
kilku kart; tom 2 w stanie bardzo dobrym. Efektowna 
oprawa.

1 200

ALBUM powstania242  styczniowego 1863-1913 
(w pięćdziesiątą rocznicę). Lwów 1913 Nakładem 
S.W. Niemojowskiego i Spółki. 15,5 x 23 cm, s. [4], tabl. 
ilustr. 30, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu. 

Album bazujący na często bezimiennych rycinach pu-
blikowanych w czasopismach niemieckich, francuskich 
i angielskich. Wstęp i opracowanie Franciszek Jaworski 
(1873-1914). Na przedniej okładce złocony napis „1863”. 
Wpis własnościowy, stan dobry. 

150 

[ARMIA CZERWONA] 243 2 ulotki związane z wkro-
czeniem Armii Czerwonej do Polski, 1944. 

1. „Niech żyje Armja Czerwona – armia niosąca na-
rodowi polskiemu wyzwolenie spod niemieckiego jarzma 
faszystowskiego!” [B.m. VIII 1944. B.w.]. 21 x 29,5 cm. 
Ulotka trójkolorowa. Tekst w ozdobnych czerwonych 
ramkach z sowiecką gwiazdą. Stan bardzo dobry. 

2. „Wojska radzieckie weszły na terytorium Polski…”. 
(Z oświadczenia Komisarjatu Ludowego Spraw Zagra-
nicznych ZSRR). [B.m. VIII 1944. B.w.]. 21 x 29,5 cm. 
Ulotka trójkolorowa. Sowiecka ulotka propagandowa po 
przekroczeniu przez Armię Czerwoną linii Bugu w sierp-
niu 1944 r. Tekst w czerwonej ramce z sowieckim sierpem 
i młotem. Niewielkie ślady naddarcia na krawędziach. 
Poza tym stan dobry. Rzadkość.

200

ASKENAZY Szymon244  – Książę Józef Poniatowski 
1763-1813. Wydanie jubileuszowe ozdobione 152 rycina-
mi. Poznań 1913 Nakładem Karola Rzepeckiego. 25 cm, 
s. [8], 295, CIX, [2], 152 ilustr w tekście, opr. wydawni-
cza: pł., z tłocz. portretem księcia na licu. Stan dobry.

300
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BALIŃSKI Michał, LIPIŃSKI Tymoteusz245  – Sta-
rożytna Polska pod względem historycznym, jeografi cz-
nym i statystycznym opisana przez… Wydanie drugie 
poprawione i uzupełnione przez F.K. Martynowskiego. T. 
1-2 (z 3). Warszawa 1885 Nakład i druk S. Orgelbran-
dów Synów. 20,5-21 cm, s. [4], VIII, 888, VIII; 985, [1], 
X, drzeworytowe herby w tekście, niejednolita oprawa z 
epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie (t. 1 purpurowy, t. 2 
brązowy), brzegi kart marmurkowane.  

Pierwszy tak obszerny opis wszystkich ziem polskich 
(województw, miast, wsi, osad), uwzględniający Kresy 
Wschodnie. Przyczynił się w znacznej mierze do spopula-
ryzowania przeszłości kraju. Przegląd oparto na podziale 
Polski z czasów Stanisława Augusta. T. 1 obejmuje woje-
wództwa poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie, sieradzkie, 
łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowłocławskie, płockie, 
mazowieckie (m.in. Warszawa), rawskie, chełmińskie, 
malborskie, pomorskie (m.in. Gdańsk). T. 2: wojewódz-
twa krakowskie, sandomierskie, kijowskie, ruskie (ziemia 
lwowska, przemyska, sanocka, halicka, chełmska). W tek-
ście drzeworytowe herby ziem, województw i miast. 
Oferowane wydanie drugie zawiera kilkaset stron waż-
nych merytorycznie uzupełnień, nieobecnych w wydaniu 
pierwszym (1843-1846). T. 1: otarcia oprawy (z niewiel-
kimi ubytkami okleiny); t. 2: niewielkie ślady działalności 
owadów, konserwacja grzbietu; sporadyczne zażółcenia 
i zbrązowienia, stan dobry. 

800

BARTOSZEWICZ Julian246  – Znakomici mężowie 
polscy w XVIII wieku. Wizerunki historycznych osób 
skreślone przez… T. 3 (z 3). Petersburg 1856 B. M. Wolff. 
18,5 cm, s. [4], VII, [1], 309, [2], opr. z epoki: psk z tłocz. 
na grzbiecie. 

Zawartość: Ignacy Krasicki, Eustachy Potocki, Kazi-
mierz Karaś, Krzysztof Hilary Szembek, Stanisław Po-
niatowski, Adam Nałęcz Małachowski. Proweniencje: 
„W.O. Bieracki-Poray” (ekslibris); pieczątki: „Lubowidz-
ki”, „A. Dubiecka”. Grzbiet po konserwacji, błąd w opra-
wianiu (s. 157-180 wszyto po s. 204), miejscami zażółce-
nia w tekście, stan dobry.  

200

BELLOC M[arc]247  – Le Monde. Histoire de tous 
les peuples. Tome X: Histoires d’Amérique et d’Océanie 
i Tome VIII: Histoire de Russie, de Pologne, de Suède 
et de Danemark. Paris (Paryż) 1842. Druk: P. Dumenil, 
22,5 cm, współopr. psk z epoki.

Klocek dwóch fragmentów t. 10 i 8 stanowiących po-
zorną całość (dzięki ciągłej paginacji). W sumie 27 tablic 
w stalorycie (w każdym z tomów winno być po 31 tablic 
i po ok. 500 stron). Pierwsza część, zachowana do s. 240 
(fragment tomu X) zawiera historię odkrycia Ameryki, 
dzieje Stanów Zjednoczonych, Antyli, Meksyku i Brazylii 
do roku 1643 – ilustrowane 16 stalorytami przedstawia-
jącymi tubylców, ich kulty i bożków, bogate stroje Mek-
sykanek i Brazylijek, kilka krajobrazów egzotycznych. 
W drugiej części brak pierwszych 240 s. poświęconych 
dziejom Rosji i pierwszych stron poświęconych histo-
rii Polski. W oferowanej części tomu 8 zachowane są 
wszystkie ryciny poświęcone Polsce (siedem) – stroje 
ludu i szlachty, piękny staloryt z wizerunkiem mundurów 
napoleońskich i wizerunek ks. Józefa Poniatowskiego; da-
lej tekst zachowany do końca, czyli do s. 488 z komplet-
nymi dziejami Szwecji i Danii. Wszystkich tablic w tej 
części jest 11; ciekawy zespół rycin dla historii ubiorów. 
Pęknięcie skóry grzbietu. Stan wewnętrzny dobry.

900
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[BIERUT]248  Bolesław Bierut. Teka grafi czna. War-
szawa 1952 Czytelnik. Redakcja artystyczna Jan Marcin 
SZANCER. 46 cm, s. [4], 8, plansz 21 z naklejonymi 
reprodukcjami fotooffsetowymi, całość w tece wydawn., 
płóciennej ze srebrnym napisem na licu. Wewnątrz stan 
idealny, teka nieco zaplamiona. 

Pouczający dokument upadku sztuki w służbie prze-
mocy – niestety, jako materiał dowodowy służą bohomazy 
wybitnych często artystów. Zasłużyli się Tadeusz Kuli-
siewicz (3 prace), Wojciech Fangor (2), JM Szancer (2 – 
w tym szczególnie obrzydliwy „Bolesław Bierut w pra-
cowni rzeźbiarskiej…”), ale odpowiedzieli na apel także 
Al. Kobzdej, A. Uniechowski. E. Eibisch…

300

[BOGUSŁAWSKA Hanna]249  Bogusławska A. – Lu-
dzie walczącej Warszawy. Zachodnie Niemcy 1947 b.w. 
20,5 cm, s. 183, [1], brosz. wydawnicza. 

Wspomnienia z powstania warszawskiego Hanny Bo-
gusławskiej (1907-2001), żołnierza AK, więźnia obozu 
w Niemczech, autorki podręczników i elementarzy do na-
uki czytania i pisania. Od 1947 r. przebywała w Anglii, 
od 1984 r. współpracowała z Wydawnictwami Szkolnymi 
i Pedagogicznymi w Warszawie. Niewielki ubytek górnej 
części grzbietu, oprócz tego stan bardzo dobry. Ładna 
okładka wydawnicza sygn. na licu: „E. Duklan-Ochoc-
ki”.

50

BRANDES Jerzy250  – Polska. Przełożył Zygmunt Po-
znański. Lwów 1898 Nakładem Księgarni H. Altenberga. 
23 cm, s. [12], s. 322, portret 1, opr. wydawnicza: ppł. ze 
złoc. tytulaturą i srebrnym orzełkiem na licu.     

Wydanie 1 polskie. Wrażenia z trzykrotnego pobytu 
w Polsce duńskiego pisarza, krytyka i historyka literatury 
Georga Brandesa (1842-1927) – znanego z sympatii dla 
sprawy polskiej. Wnikliwy, pełen trafnych spostrzeżeń 
obraz społeczeństwa polskiego, ukazujący wady i zalety 
naszego narodowego charakteru, analizujący historię i ro-
mantyczną literaturę z opisem życia codziennego Warsza-
wy. Z powodu wielu krytycznych uwag pod adresem Rosji 
polski przekład ukazał się jedynie w Galicji. Pieczątki: 
„Kancelarya adwokacka / Romana Krogulskiego / w Rze-
szowie”, „Joanna i Tomasz / Maczugowie / Księgozbiór”. 
Niewielkie otarcia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. 
Ładna oprawa wydawnicza.

160 

250
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[BUKOWSKI Kazimierz] 251 Gwałty pruskie i pol-
ska obrona. Napisał B. E. K. Kraków 1908 Towarzy-
stwo Zal. i Ochrony Własności Ziemskiej w Limanowej. 
21,5 cm, s. 22, brosz. wydawnicza. 

Polskie stanowisko w sprawie pruskiego prześladowa-
nia kościoła katolickiego i mowy polskiej oraz wprowa-
dzenia w życie w 1908 r. ustawy o wywłaszczeniu pol-
skich rolników z ziemi. Grzbiet po konserwacji, niewielki 
ubytek narożnika okładki, stan dobry.

120

BYSTROŃ Jan St[anisław] 252 – Dzieje obycza-
jów w dawnej Polsce wiek XVI-XVIII. T. 1-2. Warszawa 
[1932-1934] Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Mi-
chalskiego. 25,5 cm, s. [10], 469, [1], tabl. ilustr. 32, 
ilustr. w tekście 215; [10], 575, [1], tabl. ilustr. 32, ilustr. 
w tekście 246, opr. wydawnicza: pł. koloru granatowego, 
bogato złoc. na okładkach, dorobiony ładny współczesny 
grzbiet sk. z bogatymi złoc.; górne brzegi kart złocone.

Wydanie 1. Panorama dziejów staropolskich na-
szkicowana przez wybitnego etnologa i socjologa Jana 
Stanisława Bystronia (1892-1964). Interesujący obraz 
codziennego życia w dawnej Polsce obejmujący m.in. za-
bawy i zajęcia codzienne, sądy i kary, mieszkania i stroje, 
gospodarstwo, stosunki z zagranicą, współmieszkańców 
obcego pochodzenia (Żydzi, Tatarzy), medycynę, a także 
życie towarzyskie, wojskowe, literackie i oświatę. Bogaty 
materiał ilustracyjny (w tekście i na 64 tablicach) ukazu-
jący reprodukcje starych sztychów, rysunków, najważniej-
szych zabytków. Stan bardzo dobry. Piękny egz.

1 600 252

253

www.portolan.pl


109

CARAN D’ACHE 253 (właściwie: Poiré Emmanu-
el). – Nos soldats du siècle. Paris (1889) Librairie Plon. 
22 x 33,5 cm, s. [50] w tym tabl. w chromolitografi i 48, 
opr. wydawnicza: czerwone pł. ze złoc., brzegi k. barwio-
ne.

Oferowana tu seria karykatur wojsk francuskich od 
1789 roku, poprzez okres napoleoński i Trzecie Cesarstwo, 
to satyryczna panorama w formie komiksu (choć jesz-
cze bez ciągłości fabularnej) dziejów militarnych Francji 
w XVIII/XIX wieku. Niezwykle interesujące polonica: 
Odjazd ks. Małżonka ze szwoleżerami z polskimi propor-
cami, Powrót z wojny (pierwotnie było to zawiadomienie 
księżnej o śmierci ks. Poniatowskiego w nurtach Elstery) 
z synkiem Poniatowskiego zakładającym komicznie czapę 
taty; Kłopoty macierzyńskie księżnej (Poniatowskiej) z księciem 
Pepi uczącym syna jazdy konnej i wielkopierśną mamką 
z bobasem, ale już w polskiej rogatywce. Zarówno tema-
tyka jak i kolorystyka były inspirowane ludowymi grafi -
kami, ręcznie barwionymi w Epinalu, z cyklu niezwykle 
pokupnego wówczas heroi-komicznego żywota ks. Pepi, 
czyli marszałka Francji ks. Józefa Poniatowskiego i w ogó-
le całej ówczesnej mody na napoleońszczyznę, jako na he-
roiczny czas Wielkiej Francji. 

Autor tego humorystycznego dzieła, Emmanuel Poiré, 
(1858-1909) był wnukiem francuskiego ofi cera szaserów 
rannego pod Moskwą w czasie kampanii napoleońskiej 
1812 roku, który pozostał w Rosji. 

Emmanuel Poiré, urodzony w Moskwie, zdecydował 
się na odbycie służby wojskowej we Francji w 1877 roku, 
aby odzyskać obywatelstwo francuskie. Od 1881 roku stał 
się regularnym współpracownikiem pism wojskowych, 
które publikowały jego świetne karykatury ludzi i wspa-
niałe rysunki koni. Mówiąc z rosyjskim akcentem i pro-
wadząc życie dandysa stał się ulubieńcem garnizonowych 
salonów. Wybrał sobie pseudonim Caran d’Ache, fanta-
zyjną transliterację rosyjskiego słowa Í‡‡Ì‰‡¯ oznacza-
jącego ołówek. Stan bardzo dobry – niezwykle efektowny 
i rzadki przodek komiksu. 

450

CHŁĘDOWSKI Kazimierz254  – Ostatni Walezju-
sze. Czasy odrodzenia we Francyji. Warszawa… [1920]
Gebethner i Wolff. 22,5 cm, s. [4], 442, [1], 29 tablic il., 
opr. wtórna: pperg. ze złoc. na grzbiecie. 

Wyd. 1.
240 

CHŁĘDOWSKI Kazimierz255  – Siena. Wydanie 
drugie. Lwów – Warszawa – Kraków 1923 Wydawnictwo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 22,5 cm, s. XV, 
549, tablic ilustr. 66, opr. wtórna: psk ze złoc. na grzbie-
cie. 

Stan dobry, jedynie ostatnie karty podklejone, niektó-
re przybrudzone. 

280 
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CHODŹKO Leonard256  – La Pologne historique, 
littéraire, monumentale et illustrée ou scènes historiques, 
monuments, monnaies, médailles, costumes, armes, por-
traits, esquisses biographiques, éphémerides; sites pit-
toresques, châteaux, édifi ces, églises, monastères; cultes 
religieux, curiosités naturelles... Paris (Paryż) 1839-1841. 
Au Bureau Central, Rue Saint-Germain-des-Prés. 29 cm, 
s. [4], 472, tabl. ryc. 43 (staloryty; winno być: 44, w 
tym 4 ręcznie kolor., 1 mapa rozkł. ręcznie kolor. liniowo), 
opr. brązowy psk z epoki, grzbiet pięciopolowy.

Jednotomowa, skrócona i częściowo przeredagowa-
na przez Leonarda Chodźkę i jego żonę Olimpię, wersja 
słynnego 3-tomowego dzieła (Paryż 1835-1842), będą-
cego najpełniejszą prezentacją historii i kultury Polski, 
przeznaczoną dla elit zachodnioeuropejskich (wyszły też 
edycje: angielska, włoska i niemiecka), tak zwany „jed-
notomowy Chodźko”, poświęcony głównie Polsce XVIII 
i XIX wieku. „Żadna inna książka Wielkiej Emigracji nie 
rozreklamowała Polski bardziej niż ten wolumin państwa 
Chodźków” (Waldemar Łysiak, Empireum…, t. 1, s. 129, 
fot. karty tyt.). Książka zawiera 43 plansze rycin, w tym 
19 portretów osobistości polskich sztychowanych przez 
Jamesa Hopwooda, 14 widoków (w tym 2 Warszawy 
i 2 Krakowa), tablice medali oraz monet (sztychowane 
przez Joachima Lelewela), a także 1 facsimile rękopisu 
Klaudyny Potockiej. 

Dołączono ponadto 4 plany (staloryty ręcznie ko-
lor.) oraz rozkł. mapę Polski (staloryt ręcznie kolor., 
34,5 x 27,0 cm, sztychowany przez A. Marcinkiewicza). 
Strony 35/36; 171/172 i mapa po s. 96 rozerwane, bez 
straty tekstu. Rycina z widokiem katedry w Mediolanie 
po s. 208 zaplamiona kroplami laku; brak 1 ryciny (po. 
s. 226) z przedstawieniem Domu Mikołaja Kopernika, 
(który odwiedza cesarz Napoleon). Brak portretu autora 
oraz s. I – XXXII wstępu. Grzbiet i narożniki tylnej okła-
dziny po konserwacji. 

1 600

CHODŹKO Leonard257  – La Pologne historique, 
littéraire, monumentale et pittoresque ou scènes histo-
riques, monuments, monnaies, médailles, costumes, ar-
mes... Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 1-3. Paris 
(Paryż) 1835-1842 Au Bureau Central. 28 cm, frontispis 
ryt. (staloryt), s. [4], 480, [2], tabl. ryc. 60 (staloryty; 
w tym: 55 z widokami i portretami, map 2, 1 plan bitwy 
pod Wiedniem; nut 2); frontispis ryt. (staloryt), [4], 480, 
tabl. ryc. 60 (staloryty; w tym: 56 z widokami i portre-
tami, map 2, nut 2); [4], 400 (winno być: 480), tabl. ryc. 
58 (staloryty), opr. czerwony psk ze złoc. na grzbiecie.

256
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Monumentalne dzieło obejmujące m.in.: dzieje Polski, 
literaturę, kulturę, monografi e miast i siedzib historycz-
nych, numizmatykę i biografi e wybitnych Polaków. Wy-
dawnictwo ozdobione 178 rycinami przedstawiającymi 
portrety, sceny historyczne, oraz widoki miast i miejsc 
związanych z historią kraju. Charakterystyczne dla tego 
wydawnictwa zażółcenia pap., zaplamienia i ślady po za-
laniu marginesów. W. t. I. ryc. po s. 420 nacięta; s. 437 
przyklejona do ryc.; drobne uszk. skóry opr.; karton jed-
nej z okł. pęknięty na głębokość 0,5 cm; w t. II. ryciny po-
przestawiane, oryginalny frontispis i dwie ryciny luzem; 
drobne uszk. tekstu lewej kolumny na s. 365; w t. III brak 
80 ostatnich s. tekstu; frontispis, s. 65-80 oraz 11 tablic 
luzem. Egzemplarz zawiera komplet rycin; do ewentual-
nego uzupełnienienia brakujących zeszytów tekstu. Pięk-
na oprawa.

5 600

CHODŹKO Leonard 258 – La Pologne historique, lit-
téraire, monumentale et pittoresque ou scènes historiques, 
monuments, monnaies, médailles, costumes, armes... Pu-
bliée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 2. Paris (Paryż) 
1836-1837 Au Bureau Central. 29 cm, frontispis ryt. (sta-
loryt), s. [4], 480, tabl. ryc. 60 (staloryty; w tym: 56 z 
widokami i portretami, map 2, nut 2); opr. brosz. wyd.

Tom II, z rzadkimi oryginalnymi okładkami broszuro-
wymi. Na tylnej okładce omówione są szczegóły prenu-
meraty i podane adresy dystrybutorów tego wydawnictwa 
w krajach frankofońskich. To monumentalne dzieło obej-
mujące m.in.: dzieje Polski, literaturę, kulturę, monografi e 
miast i siedzib historycznych, numizmatykę i biografi e 
wybitnych Polaków jest ozdobione 60 rycinami (stalory-
ty), przedstawiającymi portrety, sceny historyczne, oraz 
widoki miast i miejsc związanych z historią kraju. Charak-
terystyczne dla tego wydawnictwa zażółcenia pap. Egzem-
plarz kompletny. Rzadkie w broszurze wydawniczej.

1 000
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CZARTKOWSKI259  Adam – Opowieści miło-
sne. (Gawędy o Dawnym Obyczaju. Wybór ciekawych 
pamiętników XVIII i XIX stulecia). Poznań [ok. 1929] 
Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 20 cm, s. VII, [5], 
271, tabl. ilustr. 8, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie. 

Wydanie 2 (pierwsze wyd. wyszło p.t. „Obłąkania 
serdeczne”). Przedmowa Stanisław Wasylewski. M.in. 
o Stanisławie Auguście, Katarzynie II, Izabeli Czartory-
skiej, Julii z Lubomirskich Potockiej, cesarzowej Elżbie-
cie, Helenie Lubomirskiej, Elizie Radziwiłłównie. Otarcia 
oprawy, nadpęknięcie grzbietu, poluzowany blok. 

90 

[DĄBROWSKI Józef] 260 J. Grabiec (pseud.) – Rok 
1863. Wydanie trzecie. Poznań 1929 Wielkopolska Księ-
garnia Nakładowa Karola Rzepeckiego. 24,5 cm, s. 470, 
[1], tabl. ilustr. 10 (kolor.)

240

[DŁUGOSZ]261  Jana Długosza kanonika krakow-
skiego Dziejów polskich ksiąg dwanaście. Przekład Karola 
Mecherzyńskiego. (Jana Długosza kanonika krakowskie-
go dzieła wszystkie. Wydane staraniem Aleksandra Prze-
zdzieckiego). T. 1-2 (z 5). Kraków 1867-1868 Drukarnia 
„Czasu” W. Kirchmayera. 27,5 cm, s. [6], XI, [1], 519, 
[1], XXV; [8], 530, XXIII, opr. współczesna: psk z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie. 

Dwa początkowe tomy dziejów Jana Długosza. Współ-
czesna oprawa artystyczna: półskórek brązowy, grzbiet 
sześciopolowy, w jednym z pól złocona tytulatura, w po-
zostałych złocone herby, narożniki skórzane, okładziny 
z papieru marmurkowanego. Brak karty przedtyt. w t. 1; 
błąd w numeracji na grzbiecie t. 2 (napisano t. 3), miejsco-
we zażółcenia w t. 1, ogólnie stan dobry. Ładna oprawa.

        1 600 

DROGI cichociemnych. 262 Opowiadania zebrane 
i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajo-
wej. Londyn 1961 Nakładem Katolickiego Ośrodka Wy-
dawniczego „Veritas”. 22,5 cm, s. 346, [2], tabl. ilustr. 8, 
mapa 1 (rozkł.), plan 1 (rozkł.), opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie. 

Wydanie 2. Wspomnienia cichociemnych, uwzględ-
niające także tragiczne powojenne losy żołnierzy Ar-
mii Krajowej. M.in. sławna akcja oddziałów Antoniego 
Hedy ps. „Szary” odbicia w 1945 r. z kieleckiego wię-
zienia UB kilkuset więzionych akowców. Mapę Polski 
i plan Warszawy wykonał Zygmunt Skrobański. Od s. 325 
– lista (z fotografi ami) 81 poległych spadochroniarzy Ar-
mii Krajowej. Stan dobry.

200 

DUNIN-WĄSOWICZ Jerzy263  – Listopad 1.-
22. XI. 1918 we Lwowie. Lwów 1919 Nakład autora. Dru-
karnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 30,5 cm, 
s. 27, [1], brosz. wydawnicza. 

Tytuł okładkowy. Broszura wydana na pamiątkę boha-
terskiej obrony Lwowa (1-22 listopad 1918 r.). Dochód na 
fundusz pomocy dla obrońców Lwowa i ich rodzin imie-
nia Czesława Mączyńskiego. Słowo wstępne ppor. wojsk 
polskich Stefan Mękarski. Niewielkie przebarwienia przy 
zszywkach, stan dobry.

100 

DZIEKOŃSKI T[omasz]264  – Historya Anglii po-
dług najlepszych źródeł ułożona… z dwudziestu-czterema 
rycinami. T. 1-2. Warszawa 1847 Nakładem S. H. Merz-
bacha. 22 cm, s. [4], III, [1], 638, [2], tabl. ryc. 7 (stalo-
ryty); 594, [2], tabl. ryc. 15 (zamiast 17, staloryty), opr. 
z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie. 

Dzieje Anglii doprowadzone do czasów współczesnych 
autorowi (1790-1875), wybitnemu pedagogowi, popularyza-
torowi historii, geografi i i nauk przyrodniczych. 22 staloryty 
przedstawiające portrety m.in. Wilhelma Zdobywcy, Henryka 
VIII, Marii Stuart, Cromwella, kapitana Cooka, Washingtona, 
Wellingtona, Walter Scotta, królowej Wiktorii. Brak 2 portre-
tów: admirała Nelsona i Wilhelma IV; nowe wyklejki, miej-
scami zbrązowienia w tekście; grzbiet w t. 1 oraz kilka kart 
po niewielkiej konserwacji, błąd w oprawianiu w t. 1 (s. 3-4 
umieszczono po s. 6), stan dobry, ładna oprawa.

800
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DZIENNIK USTAW 265 Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nr 1-19 (15 sierpień - 31 grudzień 1944). Lublin 1944 
Druk „M. Kossakowska”. 30,5 cm, s. 8, 4, 1-80, 89-164, 
opr. wtórna: ppł.

Kompletny rocznik (nr 8 wycofano). Ważne źródło 
do funkcjonowania Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego działającego od 21 lipca 1944 do 31 grudnia 
1944 r. M.in. Manifest PKWN (przed nr 1), Ustawa 
o utworzeniu PKWN, liczne represyjne dekrety wyda-
wane w celu usunięcia z życia publicznego opozycyjnych 
organizacji niepodległościowych oraz organów Polskiego 
Państwa Podziemnego. Na skutek tych działań do więzień 
i obozów trafi ło ok. 200 000 osób. M.in. o reformie rolnej, 
przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa, 
działaniu Resortu Kultury i Sztuki, o orderach, odznacze-
niach oraz medalach. Grzbiet po konserwacji, miejscami 
marginalia, skreślenia ołówkiem i piórem, ślady zalania 
marginesów kilku kart, oprócz tego stan dobry.

180 

DZIENNIK USTAW266  Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nr 1-22 (styczeń-czerwiec 1945). Warszawa 1945 Mini-
sterstwo Sprawiedliwości. 30,5 cm, s. [8], 184, opr. wtór-
na: ppł. 

M.in. dekrety: o Narodowym Banku Polskim; o wy-
łączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów; 
o powszechnym obowiązku świadczeń osobistych na rzecz 
odbudowy m.st. Warszawy; o utworzeniu województwa 
gdańskiego; o majątkach opuszczonych i porzuconych; 
o upaństwowieniu Muzeum Narodowego w Warszawie; 
o utworzeniu Polskiego Biura Podróży „Orbis”; o ratyfi -
kacji podpisanego w Moskwie dnia 21 kwietnia 1945 r. 
układu między Rzeczypospolitą Polską i Związkiem So-
cjalistycznych Republik Radzieckich o przyjaźni, pomocy 
wzajemnej i współpracy powojennej. Kilka zakreśleń fl a-
mastrem w nr 8, stan dobry. 

150

DZWONKOWSKI Włodzimierz267  – Portrety dzie-
jowe. Poznań 1928 Wielkopolska Księgarnia Nakładowa 
Karola Rzepeckiego. 20 cm, s. 200, [1], tabl. ilustr. 14 
(w tym kolor.), opr. wydawnicza: pł. z ilustr. kolor. i złoc. 
na licu i grzbiecie. 

Odczyty wygłoszone w 1927 r. w warszawskim radio. 
Biografi e: Joanny d’Arc, Krzysztofa Kolumba, Iwana Groź-
nego, hetmana Stanisława Żółkiewskiego, Napoleona, ge-
nerała Józefa Bema. Niewielkie otarcia oprawy, nowe wy-
klejki, ogólnie stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

150 
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FLETCHER James268  – The History of Poland from 
the Earliest Period to the Present Time. With a narrative 
of the recent events, obtained from a Polish Patriot Noble-
man. London (Londyn) 1831 Cochrane and Pickersgill. 
22 cm, s. XII, 428, tabl. ryc. 2, mapa rozkł., opr. współ-
czesna: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.  

Dzieje Polski od jej bajecznych początków po upadek 
Powstania Listopadowego, napisane z dużą sympatią do 
naszej Ojczyzny przez Anglika Jamesa Fletchera (zm. 
1832). Ilustrowane portretami Tadeusza Kościuszki (li-
tografi a) i ks. Adama Czartoryskiego (staloryt). Ręcznie 
kolorowana mapa Królestwa Polskiego (47,5 x 54,5 cm) 
przedstawionego zgodnie z ustaleniami Kongresu Wiedeń-
skiego, ale obejmująca również historyczne ziemie Rzeczy-
pospolitej. Współczesna luksusowa oprawa artystycz-
na: półskórek brązowy, grzbiet sześciopolowy z bogatymi 
tłoczeniami i złoceniami (w jednym z pól skórzany szyl-
dzik, w pozostałych zdobienia ujęte w ramkę). Narożniki 
skórzane, okładziny obłożone papierem marmurkowym. 
Niewielkie naderwanie i zażółcenie mapy, nieznaczny ślad 
zalania na marginesie kilku pierwszych kart, zaznaczenia 
ołówkiem na marginesie, oprócz tego czysty egzemplarz. 
Rzadkie w komplecie.

2 000
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FÜLÖP-MILLER René 269 – Święty demon Raspu-
tin i kobiety. Autoryzowany przekład dra W. Bernarda. 
Z 94 rycinami artystycznemi. Katowice 1932. Nakład 
i własność Polskiego Instytutu Wydawniczego. 25,5 cm, 
s. 379, tabl. ilustr. 65, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony.  

Wydanie 1 polskie. Bogato ilustrowana biografi a 
Grigorija Rasputina (1869-1916), legendarnego „mnicha 
cudotwórcy”, jasnowidza, odgrywającego znaczną rolę na 
dworze carskim, znanego z rozpustnego życia, zamordo-
wanego przez grupę monarchistów. Efektowna oprawa 
przedstawiająca Rasputina trzymającego w rękach cara 
i carową. Ubytek części ilustracji na licu, miejscami zażół-
cenia w tekście, stan dobry.

240

GIERTYCH Jędrzej270  – O wyjście z kryzysu, z przed-
mową Kazimierza Kowalskiego. Warszawa 1938 Zakł. druk. 
St. Michalski Cz. Ociepko Nowogrodzka 28. 20 cm, s. 357, 
opr. wtórna: ppł., zachowana okł. brosz. wyd. 

Przed okładką wklejony druk ulotny z obszernym, 
początkowym fragmentem Myśli nowoczesnego Polaka 
Romana Dmowskiego („Nakładem Sekcji Akademickiej 
Stronnictwa Narodowego w Warszawie”). Liczne podkre-
ślenia w tekście.  

140 

[GŁADYSZEWICZ Mateusz]271  – Życie ś[więtego] 
Aureliusza Augustyna biskupa hipponeńskiego oyca i na-
uczyciela Kościoła Bożego. Kraków 1832 W Drukarni 
Akademickiey. 22 cm, s. [8], 149, brosz. wydawnicza. 

E. II, 43. Żywot św. Augustyna (354-430) – fi lozofa, 
biskupa Hippony, doktora Kościoła. Egzemplarz nieob-
cięty, nierozcięty. Niewielkie zażółcenia karty tytułowej, 
ślad działalności owadów, stan dobry. Wczesna okładka 
wydawnicza. 

180

GRĄBCZEWSKI Bronisław272  – Na służbie rosyj-
skiej. Fragmenty wspomnień. Warszawa 1936 Nakład Ge-
bethnera i Wolffa. 18 cm, s. 272, [1], opr. wtórna: ppł., 
napisy na grzbiecie złoc. 

200
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[HERALDYKA] 273 Vierteljahrsschrift für Heraldik, 
Sphragistik und Genealogie. Herausgegeben vom Verein
„Herold” zu Berlin redigirt von Ad. M. Hildebrandt. XI. 
Jahrgang. Heft 1. Berlin 1883 Cal Heymanns Verlag. 
22,5 cm, s. 143, k. tabl. 11 (herby) oraz 11 kart opisów, 
opr. z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie, zachowane obie okł. 
brosz. wyd., brzegi kart marmurkowane. 

Od s. 42 – rozważania na temat polskiej heraldyki 
Stanisława Mieroszowskiego (1827-1900), wydane w tym 
samym roku oddzielnie jako „Polnische Heraldik” (Berlin 
1883) i w nieco zmienionej formie po polsku „Kilka uwag 
o heraldyce polskiej” (Kraków 1887). M.in. polemika 
z Volumina Legum, dziełami Niesieckiego, Kosińskiego, 
Johanna Sibmachera czy Lelewela. 11 tablic zawierają-
cych przeszło 200 herbów. Oprawa z epoki wykonana 
przez nadwornego introligatora berlińskiego W. Collina 
(naklejka na przedniej wyklejce „W. Collin / K. K. Ho-
fbuchbinder / Berlin”): półskórek czerwony, grzbiet sze-
ściopolowy, z bogatymi złoconymi tłoczeniami; wyklejki 
marmurkowane. Niewielkie otarcia oprawy, stan bardzo 
dobry. Ładny egzemplarz.

500

HISTORYA 274 XIX stulecia. Dzieje polityki, literatu-
ry, sztuki, nauki, przemysłu, i.t.p. opracowane na podsta-
wie najnowszych badań i objaśnione licznemi ilustracyami. 
Pod red. Aleksandra Czechowskiego. T. 1-3. Warszawa 
1901-1902 Nakładem „Gazety Polskiej”. 27,5 cm, s. [2], 
XVIII, [2], 599; [6], 599, [1], XVI; [6], 691, [1], XX, 
liczne ilustr. w tekście, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na 
grzbiecie, brzegi kart marmurkowane. 

Obszerna, bogato ilustrowana panorama świata w XIX 
w., omawiająca historię, naukę i kulturę ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw polskich. Praca zbiorowa opracowana 
przez Aleksandra Czechowskiego, Józefa Tokarzewicza, Ga-
bryela Tołwińskiego i Zygmunt Grudzińskiego (t. 2-3). Dział 
ilustracyjny pod kierunkiem Edwarda Nicza. M.in. o okresie 
napoleońskim, Królestwie Polskim, podróżach i badaniach 
geografi cznych, muzyce, malarstwie, literaturze, fi lozofi i, 
wynalazkach, astronomii, medycynie, teatrze, szkolnictwie, 
fotografi i, modzie. Pieczątka: „Kędzia Józef”. Otarcia opra-
wy, kilka kart po konserwacji, dedykacja, stan dobry.

700 

HISTORJA XX275  wieku. 1900-1934. Opracowali 
prof. Henryk Mościcki i Jan Cynarski. Warszawa 1936 
Nakładem Księgarni J. Przeworskiego. 25 cm, s. 775, [1], 
tabl. ilustr. 24 (w tym kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. 
wydawnicza: ppł. z dwoma szyldzikami i złoc. na licu 
i grzbiecie.  

Wydanie 2. Dział historii Polski opracował Henryk 
Mościcki, dział historii powszechnej oraz rozdział Ruch 
rewolucyjny w Królestwie Polskim – Jan Cynarski. Z pry-
watnego księgozbioru (suchy tłok na karcie tyt.). Przybru-
dzenia okładki, nowe wyklejki, ślad zalania na margine-
sach, ogólnie stan dobry. 

160 

JACYNA Jan276  – Przed przełomem 1923-1926. Prze-
życia. Warszawa 1929 Drukarnia Min[isterstwa] Spraw 
Wojsk[owych]. 24,5 cm, s. 100, brosz. wydawnicza. 

Kolejny tom wspomnień [po „30 lat w stolicy Rosji 
i „W Wolnej Polsce”] ofi cera i dyplomaty. Okładka lekko 
przybrudzona, stan dobry. 

160 

JARZĘBOWSKI Józef277  – Mówią ludzie roku 1863. 
Antologia nieznanych i małoznanych głosów ludzi współ-
czesnych. (Tom LIX serii czerwonej „Biblioteki Polskiej”). 
London 1963 Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydaw-
niczego „Veritas”. 19,5 cm, s. 319, [1], tabl. ilustr. 16, opr. 
wydawnicza: pł. ze złoc. na grzbiecie, obwoluta. 

Dedykacja autora (18.9.1963). Wybór pism związa-
nych z powstaniem, uwzględniający wiele dokumentów 
ogłoszonych po raz pierwszy. Antologię opracował w cało-
ści Józef Jarzębowski (1897-1964), znany marianin, histo-
ryk i zbieracz pamiątek historycznych, podkreślający w tej 
pracy rolę duchowieństwa katolickiego. Otarcia i przybru-
dzenia obwoluty, oprócz tego stan bardzo dobry. 

120 
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JASIENICA Paweł278  – Polska Piastów, Polska Jagiel-
lonów. Warszawa 1986 Państwowy Instytut Wydawniczy. 
20,5 cm, s. 405, [3], 477, [3]; adl.:

JASIENICA Paweł – Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów. Cz. 1-3. Warszawa 1986 Państwowy Instytut Wy-
dawniczy. 20,5 cm, s. 498, [3], 414, [4], 644, [5], futerał 
kartonowy dla dwóch woluminów.

Ciesząca się wielką popularnością bogato ilustrowana 
synteza dziejów Polski przedrozbiorowej. Współczesna 
luksusowa oprawa artystyczna: skóra brązowa, grzbiet 
pięciopolowy ze złoconym tytułem w jednym z pól i tło-
czeniami w pozostałych; okładziny z bogatymi tłoczenia-
mi; w woluminie pierwszym na licu herby z orłami, w wo-
luminie drugim jak przystało na okres unii z Litwą – orzeł 
i litewska Pogoń. Bordiury złocone, brzegi kart marmur-
kowane, płócienne ozdobne zakładki. Futerał kartonowy, 
oklejony skórą, z dwóch stron papierem, na którym odci-
śnięto czerwono-białe herby Polski i Litwy. Stan bardzo 
dobry. Piękny, efektowny egzemplarz.

1 800 

JEŻ Teodor Tomasz279  (Zygmunt Miłkowski) – Od 
kolebki przez życie. Wspomnienia. Do druku przygotował 
Adam Lewak. Wstępem poprzedził Aleksander Brückner. 
T. 1-3 (3 wol.). Kraków 1936-1937 Nakładem Polskiej 
Akademii Umiejętności. 24,5 cm, s. XL, 474, tabl. ilustr. 
3; [6], 480, tabl. ilustr. 2; [6], 599, tabl. ilustr. 2, brosz. 
wydawnicze. 

360 

KALENDARZYK NARODOWY 280 na rok 1831. 
Warszawa [1830] Druk J. Węcki. 14,5 cm, s. 64, tabl. 
ryc. 3 (miedzioryty – sygn. Dietrich), opr. współczesna: 
skóra ze złoc. tytułem na licu i ślepym tłoczeniem na tyl-
nej okładzinie, zachowane okładki brosz. wyd.

Kalendarzyk wydany w okresie trwania Powstania Li-
stopadowego. Na karcie tyt. wizerunek orła powstańczego 
z zamkniętą koroną na głowie i szponami wbitymi w ga-
łązki wawrzynu. Po części kalendarzowej część historycz-
na, a w niej omówienie zabytków starożytnych gmachów 
dawnej Polski (Zamku Królewskiego na Wawelu w Krako-
wie, zamku w Łobzowie i zamku w Tęczynie), ilustrowa-
nych trzema rycinami w miedziorycie sygnowanymi na 
płycie: Dietrich [Fryderyk Krzysztof] rit(ował). Poemat 
Karola Sienkiewicza, Mikołay i Małgorzata. Tomik zamy-
ka Biografi a Józefa Chłopickiego, (od s. 37) oraz Wiersz 
z Patryoty i mazurek: Cztery Wiwaty. Rycina z Zamkiem 
Wawelskim uzupełniona pap. (ale tylko w części margi-
nesu, odcisk płyty z ryciną nieuszkodzony). Stan dobry. 
E. II, 332. Bardzo rzadkie.

600

280
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KALENDARZ na rok 1916281  wydany przez Sek-
cję Pomocy dla Inteligencji K.[omitetu] O.[bywatelskie-
go M.[iasta] W.[arszawy]. Okładkę oraz ozdoby we-
wnętrzne skomponował i rysował na kamieniach Józef
Tom. Odbito w Litografi i Jana Cotty w Warszawie [1915]. 
22 x 18,5 cm, s. [16]. Niewielkie zabrudzenia okł. 

K. O. m. W. z prezesem Zdzisławem Lubomirskim miał 
w okresie 5 VIII. 1915-10 V. 1916 uprawnienia Rady Miej-
skiej. Rozwiązany przez niemieckie władze okupacyjne.

120

KAMPF 282 um das Reich. Acht [!] Geschichkarten für 
die Schulung der Hitler-Jugend. [Berlin 1940] Herausgeg. 
von der Reichsjugenführung, Amt für weltanschauliche 
Schulung; Volk und Reich Verlag. 17 plansz, 35 x 41 cm 
w tece kartonowej.

Dla łatwowiernej młodzieży hitlerowskiej o znaczeniu 
Niemców w dziejach aż po zdobycze III Rzeszy, jej kolo-
nie, o Rzeszy w budowie. Teka reperowana, stan plansz 
bardzo dobry, refl eksje zagwarantowane.

600

KARIEJEW N[ikołaj Iwanowicz] 283 – Upadek 
Polski w literaturze historycznej. Przekład z rosyjskiego. 
Kraków 1891 Skład główny w księgarni G. Gebethnera 
i Spółki. 21,5 cm, s. XV, [1], 387, opr. z epoki: psk z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie. 

E. XIV, 132. N. I. Kariejew (1850-1931), profesor UW. 
Wydanie rosyjskie ukazało się w 1888 r. Miejscami zażół-
cenia w tekście, stan dobry. Ładna oprawa z epoki. 

       160

[KATYŃ]284  Amtliches Material zum Massenmord 
von KATYN. Im Aufl age des Auswärtigen Amtes auf 
Grund urkundlichen Beweismaterials zusamengestellt, be-
arbeitet und herausgegeben von der Deutschen Informa-
tionsstelle. Berlin 1943 Zentralverlag der NSDAP, Franz 
Eher Nachf. GmbH. 25 cm, s. 331, il. w tekście, brosz. 
wydawnicza (reperowana). Od s. 274 do końca – 58 tablic 
fot., przedstawiających odkryte groby, ofi ary mordu, prace 
komisji międzynarodowych, przedmioty znalezione przy 
zwłokach ofi ar. Egzemplarz z reperowanymi okładkami i 
grzbietem. Wewnątrz stan dobry.

Dokumenty, m.in. dotyczące odkrycia grobów, prac 
międzynarodowej komisji lekarskiej, Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, a także dyplomatycznych konse-
kwencji ujawnienia zbrodni katyńskiej i wymiany opinii 
w prasie. Na końcu lista imienna 4143 ofi ar mordu zi-
dentyfi kowanych do 7 czerwca 1943 r. oraz wstrząsająca 
dokumentacja fotografi czna.  

400

KAŹMIERSKI Tadeusz285  – Wojskowi Polacy w Ro-
sji w czasie rewolucji (1917-1918 r.). Warszawa 1935 b.w. 
24,5 cm, s. 131, [2], brosz. wydawnicza.  

Dedykacja Witolda de Gruella (dla swojego syna; 
20 IV 1936), z którego osobistych notatek i dokumentów 
korzystał autor poniższej pracy. Materiały do historii pol-
skich związków wojskowych po rewolucji marcowej w Ro-
sji w 1917 r. (m.in. Związek Wojskowych Polaków i ich 
zjazd, akcje Związku w poszczególnych częściach Rosji, 
akcja wojskowa ks. Stanisława Trzeciaka). Stan dobry

150
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KIRCHEISEN Fryderyk M.286  – Napoleon. Obraz 
życia. T. 1-2. Przekład autoryzowany dra Michała Janika. 
(T. 1) i dr. Marji Fredro-Bonieckiej (t. 2). 24 cm, s. 327, 
[1], tabl. ilustr. 18; 367, tabl. ilustr. 27, opr. wydawnicza: 
pł. z tłocz. i złoc. na licu, szyldziki. 

Niewielkie przetarcia grzbietu opr. t. 1; małe przetar-
cia u dołu grzbietu opr. t. 2. Poza tym stan bardzo dobry.         

400

[KOLEJ NADWIŚLAŃSKA]287  Na pamiątkę po-
wrotu do Kraju wygnańczych rzesz kolejarzy-Polaków. 
Warszawa 23 VII 1915 – Moskwa 17 VIII 1918. Moskwa 
1918 Koło Wydziału Drogowego B. Kolei Nadwiślańskiej. 
Druk. D/H. Drapczyński. 21,5 cm, s. [4]. Rzadki druk pa-
triotyczny wydany w Moskwie po rewolucji październiko-
wej 1917 r. Zawiera wiersze. Ślady składania, stan dobry.   

120

KONOPCZYŃSKI Władysław288  – Umarli mówią. 
Poznań 1929 Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola 
Rzepeckiego. 22,5 cm, s. VII, [1], 166, [1], brosz. wydaw-
nicza. 

Egzemplarz Oskara Haleckiego (1891-1973), histo-
ryka, działacza emigracyjnego, wielokrotnie wypowia-
dającego się na temat komunistycznego i sowieckiego 
zagrożenia dla Europy. Książka poświęcona Młodzieży 
Wszechpolskiej. Szkice historyczno-polityczne zamiesz-
czane głównie w czasopismach w latach 1915-1928. M.in. 
Nasi wielcy ludzie; Partyjność i bezpartyjność z punktu 
widzenia etyki; Stronnictwa nasze wobec historii; Dwie 
konstytucje, 1791-1921; Silny Rząd a silny Sejm; o idei 
Jagiellońskiej; o pogromach w Polsce. Władysław Konop-
czyński (1880-1952), historyk, współtwórca i pierwszy 
redaktor naczelny Polskiego Słownika Biografi cznego. Grzbiet 
po konserwacji, niewielkie zabrudzenia okładki, stan do-
bry. 

120 
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KORDECKI Augustyn 289 – Pamiętnik oblężenia 
Częstochowy 1655 r. (Biblioteka Ludowa Polska; [t. 14-
15]). T. 1-2. Paryż 1867 Księgarnia Luxemburgska. 
12,5 cm, s. 64; 60, współopr., opr. z epoki: psk ze złoc. na 
grzbiecie, brzegi kart prószone.   

Miniaturka z serii „Biblioteka Ludowa Polska”, wy-
dawana przez Władysława Mickiewicza. Wydanie 3 (po-
siadające jeszcze na karcie tytułowej patriotyczną kom-
pozycję grafi czną J. Frankla). Miejscami zbrązowienia 
w tekście, stan dobry (patrz druga miniaturka, poz. 24).

150

KOSIŃSKI Jan 290 – Zasady nauki Artylleryi z Ros-
syiskiego na Polski przetłómaczone. Cz. 1-2. Warszawa 
1820 W Drukarni Kommissyi Rzadowey Woyny. 27 cm, 
s. [6], 196; [2], 158, [2], tabl. ryc. XII (litografi e składa-
ne, wielofi gurowe), współopr. psk z epoki. 

Ważna praca z dziedziny wojskowości z czasu, gdy 
cesarzewicz Konstanty, któremu polski przekład oferowa-
nego dzieła był dedykowany, działał na rzecz Wojskowo-
ści Królestwa Polskiego dając nie tylko teoretyczne, ale 
i praktyczne wykształcenie polskim ofi cerom zawodowym 
(i to wbrew radom Suworowa, który już w okresie wojny 
z Napoleonem ostrzegał Rosjan przed artyleryjskimi zdol-
nościami Polaków). 

Książka daje nie tylko wykład teorii artylerii, ale i prak-
tyczne rady: jak i z czego produkować proch, jak odlewać 
działa, lać kule do nich oraz transportować bezpiecznie 
ładunki. Siła polskich artylerzystów została potem pod-
dana ciężkiemu, ale znakomicie zdanemu egzaminowi w 
czasie zwycięskiej bitwy 12 II 1831 roku stoczonej pod 
Stoczkiem Łukowskim, którą dowodził generał Józef 
Dwernicki. 

Pierwsze k. po konserwacji i z zabrudzeniami. Pomni-
kowe dzieło polskiej myśli wojskowej. Stan dobry.

1 800

KRAJEWSKI Michał291  – Historya Stefana na 
Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetma-
na polnego koronnego. Wydanie Kazimierza Józefa Tu-
rowskiego. (Biblioteka Polska. Serya na r. 1859. Zeszyt 
45 i 46). Kraków 1859 Nakład Wydawnictw Biblioteki 
Polskiej. 21,5 cm, s. 173, brosz. wydawnicza.

Egzemplarz nieprzycięty. Część składek poluzowanych 
lub luźno, stan dobry. 

       90

KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy]292  – Polska w cza-
sie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi du-
cha i obyczaju… Przedmowa prof. Szymona Askenazego. 
T. 1-3. Warszawa 1902-1903 Nakład Gebethnera i Wolf-
fa. 24,5 cm, s. [4], XVI, 424, [1], mapa 1 (litografi a 
kolor. rozkł.), ilustr. w tekście 106; [4], 414, [1], ilustr. 
w tekście 97; [4], 563, [1], ilustr. w tekście 87, opr. z epo-
ki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 

Wydanie 2. Najważniejsza praca historyczna Józefa 
Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), koncentrująca się 
na dziejach wewnętrznych Polski, kreśląca obraz obycza-
jów i charakter epoki. Godny podkreślenia bogaty mate-
riał źródłowy, liczne ilustracje (zebrane przez Aleksandra 
Kraushara) oraz interesująca koncepcja dziejów Polski 
znajdującej się na styku wpływów cywilizacji wschodniej 
i zachodniej. W tomie 1 kolorowa litografowana mapa 
Polski. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

1 500

KRZESŁAWSKI J[an] 293 (właśc. Jan Cynarski) – 
Wskrzeszenie Polski przez Rosyę. Piotrkó w 1915 Nakła-
dem „Wiadomoś ci Polskich”. 17,5 cm, s. 79, [1], brosz. 
wydawnicza. 

Broszura Jana Cynarskiego (1882-1943), historyka, 
działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, od 1939 r. działa-
cza konspiracji, który zginął w obozie koncentracyjnym. 
Pieczątka: „K. Kędzierski”. Otarcia okładki, w kilku miej-
scach podkreślenia kredką, stan dobry. 

80
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KSIĘGA tęczowa294  Polaków. Zbiór dokumentów 
niedyplomatycznych od 8 sierpnia 1914 do 4 kwietnia 
1915 r. Wydawcy Edward Chwalewik i Stanisława Waro-
czewska. Warszawa 1915 Drukarnia Naukowa. 24,5 cm, 
s. 115, brosz. wydawnicza. 

Zbiór dokumentów urzędowych z początkowego okre-
su I wojny światowej. Obejmuje deklaracje, odezwy, ko-
munikaty władz rosyjskich oraz odpowiedzi organizacji 
polskich reprezentujących głównie orientację prorosyjską 
(w tym Komitetu Narodowego Polskiego, którego przed-
stawicielem był Roman Dmowski). Tytuł i tekst równo-
legle w języku polskim i francuskim. Grzbiet dorobiony 
współcześnie (płócienny), miejscami zażółcenia na okład-
ce, wewnątrz stan bardzo dobry.

100

KSIĘŻARSKI Henryk295  – Mowa w czasie żałobne-
go nabożeństwa za duszę ś.p. Joachima Lelewela zmarłego 
w dniu 29 maja 1861 r. w Paryżu miana dnia 10 czerwca 
b.r. w kościele Archiprezbiteryalnym NMP. Kraków 1861 
Staraniem Czcionkarni Ż.J. Wywiałkowskiego. 20,5 cm, 
s. 18, tabl. ryc. 1 (litografi a), brosz. wydawnicza. 

Dochód ze sprzedaży broszury przeznaczono na po-
mnik poety. Litografowany portret Lelewela wykonany 
w Litogr. „Czasu” w Krakowie. Dorobiony współcześnie 
grzbiet płócienny, stan dobry.

80

KTÓRZY idziemy… 296 Organ Zrzeszonych Kół 
Naukowych Uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego. R. I: 
październik. Kraków 1913 [Zygmunt Kukulski] Skł. Gł. 
Księgarnia G. Gebethnera i Sp. 22,5 cm, s. [2], 164, [1]. 
W treści m.in.: Wacław Tokarz, List Zygmunta Sierakowskie-
go; Stanisława Niemcówna, Kobieta polska w 1863/4 roku.

90

 KUBALA Ludwik297  – Stanisław Orzechowski 
i wpływ na rozwój i upadek Reformacyi w Polsce … z 46 
ilustracyami. (Nauka i Sztuka, Wydawnictwo Towa-
rzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie; t. 1). 
Lwów 1906 Skład główny w księgarni H. Altenberga. 
24 cm, s. [4], 103, [3], portret, liczne ilustr. w tekście, opr. 
wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg 
k. złoc. 

Monografi a o Stanisławie Orzechowskim (1513-
1566), kanoniku przemyskim, historyku, autorze pism 
politycznych i religijnych okresu renesansu, ideologu zło-
tej wolności szlacheckiej, zwolennika zniesienia celibatu, 
który poprzez zawarcie małżeństwa i zerwanie ślubów 
kapłańskich został pozbawiony wszystkich piastowanych 
przez siebie godności i dóbr kościelnych. Stan dobry.  

150
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KWIATKOWSKI Eugeniusz 298 – Wczoraj, dziś ju-
tro Polski na morzu. Okładkę projektował J. Słomczyń-
ski. Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza. 
20,5 cm, s. 32, brosz. wydawn. Minimalne ubytki okład-
ki.

Referat wygłoszony dnia 12 lipca 1946 r. w Sali ra-
tusza Staromiejskiego w Gdańsku na I Zjeździe Związku 
Gospodarczego Miast Morskich.
  50

KWIECIŃSKI Jan299  – List otwarty do Jego Świąto-
bliwości papieża Piusa XI. Warszawa 1938 Skład Główny 
Księgarnia Sroczyński i Hofman. Druk: Drukarnia Naro-
dowa. 31 cm, s. 32, opr. karton wyd.

Pieczęć nieistniejacego dziś Stowarzyszenia Rodzina 
Kolejowa w Ostrowie Wielkopolskim. Kuriozalne dzieło 
wrońskisty wywołane entuzjazmem autora dla Encykliki 
Rerum Novarum papieża Piusa XI, której autor oferowa-
nego tu dzieła wyraźnie nie zrozumiał. Autor skacze od 
potępienia komunizmu i Einsteina, przez antysemickie 
wypowiedzi na temat kapitału, po różne barwy faszyzmu, 
który odnajduje nawet we Francji. Stan bardzo dobry. 

90

LANDAU Rom300  – Paderewski. Z 15 ilustracjami. 
Przełożył z angielskiego Jerzy Bogdan Rychliński. Warsza-
wa 1935 Wydawnictwo J. Przeworskiego. 22,5 cm, s. 377, 
tabl. ilustr. 15, opr. wydawnicza: pł. z tłoczonymi napisa-
mi na grzbiecie i złoc. faksymile podpisu Paderewskiego 
na licu. 

Wycięty wąski pasek u dołu k. tytułowej, stan dobry.        
200

LASKOWSKI Otton301  – Młodość wojskowa Jana 
Sobieskiego. Warszawa 1933 Wydawnictwo Komitetu 
Obchodu 250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem. 17,5 cm, 
s. 47, [1], tabl. ilustr. 1, brosz. wydawnicza. 

Wydanie 3 (niezmienione w stosunku do wyd. 2, 
1929). Rozprawka ogłoszona w 1922 r. w 2. zeszycie VI 
tomu „Bellony” pt. „Wychowanie wojskowe Jana Sobie-
skiego”. Egzemplarz nierozcięty. Pieczątki: „A. Pietrzak”, 
„Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 w Lublinie”. Niewiel-
kie zabrudzenia okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.          

90 

LAURENT DE L’ARDÈCHE302  [Paul-Mathieu Lau-
rent zwany Laurent de L’Ardèche] – Histoire de l’Empereur 
Napoléon. Illustrée par Horace Vernet. Paris (Paryż) 1840 
Nakładem J.-J. Dubochet. 26 cm, frontispis w litografi i 
z tintą, s. 830, [2], tabl. ryc. 41 (drzeworyty ręcznie 
kolorowane w epoce), pod welinową bibułką, liczne czar-
no-białe drzeworyty w tekście, opr. z epoki: psk (marokin 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie z epoki), grzbiet pięciopolowy, 
wyklejki z białej, jedwabnej mory.

Drugie wydanie znacznie rozszerzone i jedyne ilustro-
wane 41 tablicami rycin w drzeworycie ręcznie kolorowa-
nych akwarelą w epoce, na podstawie rysunków H. Bel-
langé, przedstawiających żołnierzy w mundurach armii 
napoleońskiej. Do egzemplarza dołączona jest przed fron-
tispisem w litografi i z tintą ilustrującym apoteozę Napole-
ona, dodatkowa rycina przedstawiająca Napoleona na 
koniu. Całość ilustracji dzieła dopełnia około 500 czarno-
białych drzeworytów tekstowych wg rysunków Horacego 
Verneta stanowiących niezwykle bogaty materiał ikono-
grafi czny dla epoki napoleońskiej. Elegancka, choć niesy-
gnowana, francuska oprawa z epoki. Drobne zażółcenia, 
charakterystyczne dla papieru pochodzącego z tej epoki. 
Niewielkie otarcia skóry przy grzbiecie opr. 

Carteret (III, 375) i Vicaire (V, 98-101), podają, że 
barwny portret konny Napoleona z apoteozą jego zwy-
cięstw autorstwa Horacego Verneta nie występował we 
wszystkich egzemplarzach.

2 400
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LELEWEL Joachim303  – Początkowe prawodawstwo 
polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, 
objaśnił… we dwu pismach. I. Historyczny rozbiór… do 
czasów jagiellońskich, z przydaniem dyplomatów. II  Kry-
tyczny rozbiór statutu wiślickiego, z tablicami dla obja-
śnienia tego statutu. Warszawa 1828 w Drukarni XX. 
Piiarów. 22 cm, s. 402, [7], 7 tablic rozkładanych teksto-
wych (właściwie s. 392, z powodu pomyłki w paginacji 
– po s. 100 następuje s. 111).

Egzemplarz nierozcięty, nieprzycięty, w oryginalnej 
ochronnej okładce papierowej – przeznaczonej do oprawy. 
Znakomity przykład wczesnej XIX-wiecznej książki w po-
staci, w jakiej opuszczała drukarnię. 

360

[LELEWEL Joachim] J.L. 304 [krypt.] – Wspomnie-
nie o Mieczysławie I. i Bolesławie Wielkim oraz o po-
mnikach na ich cześć stawianych. [B.m. ok. 1840 B.w.], 
35 x 24,5 cm, k. [1].

O kościach i szczątkach pierwszych władców polskich 
i miejscach, w których przetrwały oraz ich dokonaniach 
historycznych. Druk ulotny. Niewielkie ślady składania, 
poza tym stan bardzo dobry.

100
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ŁUNIŃSKI Ernest 305 – Napoleon (Legiony i Księ-
stwo 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. niebie-
skie ze złoc. i barwieniami na licu. 

Wydanie 1. Obszerny, pięknie wydany album zawie-
rający ogromny materiał ilustracyjny dotyczący Napole-
ona, a także dziejów Polski w epoce napoleońskiej. Ernest 
Łuniński (właśc. Ernest Arnold Deiches, 1868-1931), pol-
ski historyk i publicysta żydowskiego pochodzenia. Autor 
publikacji: Sprawa Żydowska w czasie Sejmu Wielkie-
go, 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 poniż-
szą pracę. Wstęp oraz podpisy pod ilustracjami równole-
gle w języku polskim i francuskim. Grzbiet współczesny 
z naklejonym fragmentem oryginalnego, otarcia oprawy, 
nowe wyklejki, kilka kart po niewielkiej konserwacji, spo-
radyczne zażółcenia. 

300

[MACKIEWICZ Józef] 306 Pod pręgierzem. Londyn 
1971 Nakładem Zarządu Głównego Koła Żołnierzy Armii 
Krajowej. 23,5 cm, s. 44, brosz. wydawnicza. 

Interesująca polemika w sprawie działalności publicy-
stycznej Józefa Mackiewicza, skazanego przez sąd wojsko-
wy na karę śmierci za rzekomą kolaborację z okupantem 
niemieckim. M.in. postanowienia obradującego w Londy-
nie XI Zjazdu Delegatów Koła AK (12-14 września 1969). 
Niewielkie otarcia i przybrudzenia okładki, stan dobry.        

80 

[MIŃSK LITEWSKI]307  Oddział Miński Wydziału 
Reemigracyjnego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych Królestwa Polskiego komunikuje Pani Zofi i Badow-
skiej… Mińsk 26 VI 1918. 18 x 22,6 cm, k. [1]. Blankiet 
urzędowy udzielający zezwolenia na powrót do kraju [do 
Królestwa Polskiego], ręcznie wypełniany, z datą w for-
mie stempla. Język polski i niemiecki. Druk dwuszpalto-
wy. Z autografami naczelnika oddziału [Jan Osmołowski] 
i sekretarza [W. Kawęcki]. Rzadki dokument historyczny 
z okresu okupacji niemieckiej na Białej Rusi i działalności 
agend rządowych polskich z Królestwa Polskiego. Ślady 
składania. Stan dobry.

100

MORAWSKI Zdzisław 308 – Sacco di Roma. Wyda-
nie drugie. Kraków 1923 Nakładem Krakowskiej Spółki 
Wydawniczej. 23,5 cm, s. 196, [2], tabl. ilustr. 8, opr. 
z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie.

Opis zdobycia i złupienia Rzymu (od maja do wrze-
śnia 1527 r.) przez niemiecko-hiszpańskie wojska Karo-
la V podczas wojny z Francją, papieżem Klemensem VII 
oraz miastami włoskimi. Ku pamięci bohaterskiej obrony 
bazyliki Św. Piotra, gdzie poległa większość jej obrońców, 
głównie szwajcarskich najemników, w dniu 6 maja każde-
go roku zaprzysięgani są nowi członkowie papieskiej gwar-
dii. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.  

150

MOŚCICKI Henryk309  – Generał Jasiński i powsta-
nie kościuszkowskie. Warszawa 1917 Gebethner i Wolff. 
24,5 cm, s. [4], 435, [1], tabl. 4, plan 1 (rozkł.), liczne 
ilustr. w tekście, oprawa z epoki: ppł. ze złoc. na grzbiecie, 
górny brzeg kart barwiony. 

Biografi a Jakuba Jasińskiego (1761-1794) ukazana na 
tle dziejów insurekcji kościuszkowskiej na Litwie. Otarcia 
oprawy, stan dobry. 

200 

MOŚCICKI Henryk310  – Pod berłem carów. War-
szawa 1924 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 
22,5 cm, s. [4], 294, [2], tabl. ilustr. 12, opr. wydawnicza: 
pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony.  

Wydanie 1. Zawiera m.in. Szturm i rzeź Pragi w r. 
1794; Wysiedlanie szlachty na Litwie i Rusi przez rząd 
rosyjski; Szymon Konarski i jego program działań naro-
dowych; Rządy Murawiewa na Litwie. Niewielkie otarcia 
oprawy, wpis własnościowy na karcie tytułowej, stan do-
bry.  

140

NAGÓRSKI Zygmunt311  – Ludzie mego czasu. Syl-
wetki. Paryż 1964 Księgarnia Polska. 21,5 cm, s. 269, 
tabl. ilustr. 13, opr. wtórna: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, 
zachowane okł. brosz. wyd. 

Szkice o Kazimierzu Bartlu, Leonie Berensonie, Sta-
nisławie Bukowieckim, Władysławie Grabskim, Marcelim 
Handelsmanie, Janie Kucharzewskim, Aleksandrze Led-
nickim, Karolu Lutostańskim, Macieju Rataju, Stanisła-
wie Thugucie, Wincentym Witosie, Florianie Znanieckim. 
Egzemplarz z biblioteki Augustynowiczów-Ciecierskich 
z Bacik (ekslibris na przedniej wyklejce i złocony super-
ekslibris na licu). Stan bardzo dobry. 

120 

www.portolan.pl


[NAPOLEON I, BONAPARTE] 312 Berühmte Aus-
sprüche und Worte Napoleons von Corsika bis St. Helena. 
[Die Originalradierung gegenüber dem Titel machte Bru-
no Héroux nach dem Napoleonporträt Delaroches. Die 
Einbände besorgte Walter Tiemann, den Satz und Druck 
die Offi zin W. Drugulin in Leipzig]. Leipzig 1906 Julius 
Zeitler. [Wyd. 2 przejrz. i rozszerz.]. 15,5 x 11 cm, k. tyt., 
s. 323, tabl. (akwaforta), opr. wyd.: pełna skóra. tłocz. 
obustronnie złotymi ramkami z ozdobnikami, w części 
centralnej obu luster monogram „N” otoczony wieńcem 
laurowym, grzbiet tłocz. złotem z ozdobnikami i tytułem. 
Zawiera 826 słynnych powiedzeń cesarza Napoleona I od 
lat młodzieńczych po kres życia. Całość uszeregowana 
w 12 działach (aforyzmy; biuletyny, proklamacje i prze-
mówienia; sprawy polityki wewnętrznej; kobiety; wojsko; 
kultura, literatura i nauka; fi lozofi a, metafi zyka i religia; 
polityczna rzeczywistość i fantazje; kampania moskiew-
ska 1812; wypowiedzi ze św. Heleny). Wizerunek cesarza 
Napoleona wg portretu malarza Paula Delaroche’a (1797-
1856), wykonał w akwaforcie Bruno Héroux (1868-
1944). Ślady niewielkiego zalania na wyklejkach, drob-
ne wgniecenia na okładkach i grzbiecie. Poza tym stan 
bardzo dobry, egz. wewnątrz czysty, złocenia i tłoczenia 
w pełnym blasku.

400 

[NAPOLEON I Bonaparte]313  – Listy Napoleona do 
Marji Ludwiki. Komentarz opracował Charles de la Ron-
cière… Z 31 ilustracjami. Przełożył Wacław Rogowicz. 
Warszawa 1936 J. Przeworski. 22 cm, s. 275, [4], tabl. 
ilustr. 31, opr. współczesna: psk ze złoc. na grzbiecie, za-
chowana przednia okł. brosz. wyd. 

Niewielka konserwacja przedniej okładki broszurowej, 
oprócz tego stan bardzo dobry.

      100

NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn]314  – Dzieje pano-
wania Zygmunta III, króla polskiego, Wielkiego Księcia 
Litewskiego, itd. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskie-
go. T. 1-3. Kraków 1860 Nakładem Wydawnictwa Biblio-
teka Polska. 20 cm, s. LVIII, 281, [1], V; 335, [1], V; 348, 
VIII, XX, VIII, współopr.: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, 
brzegi kart marmurkowane. 

Wydanie 3 (wyd. 1, 1819). Najobszerniejsza praca na-
ukowa J. U. Niemcewicza (1758-1841), w której wykorzy-
stał cenne dokumenty z archiwów magnackich. 
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Dzieło poświęcone okresowi srebrnego wieku Rzeczy-
pospolitej oraz jej ekspansji terytorialnej, niewolne od ak-
centów antyrosyjskich, które przyczyniły się do później-
szych kłopotów autora z cenzurą. Oprawa współczesna: 
półskórek koloru brązowego, grzbiet pięciopolowy, w jed-
nym z pól złocona tytulatura, w pozostałych tłoczenia. 
Pieczątka: „Halina Jasińska”. Miejscami zbrązowienia 
w tekście, ślady zalania i niewielkie ubytki na marginesach 
kilku ostatnich kartach, współczesne wyklejki, w kilku 
miejscach zapiski i skreślenia kredką, stan dobry. Ładna 
oprawa.

500

[NIEMIECKA ulotka antyrosyjska, 1914] 315 
Przeciw prawosławnej Rosji. [B.m. po 8 VIII 1914 B.w.]. 
16,5 x 12 cm. Niemiecka litografowana ulotka propagan-
dowa z okresu wybuchu I wojny światowej wykorzystująca 
uczucia religijne i narodowe Polaków z archidiecezji gnieź-
nieńskiej i terenów zaboru pruskiego. Zawiera odwołanie 
do słów cesarza Wilhelma II gwarantującego katolikom 
wolność wyznania i papieża Leona XIII podkreślającego 
lojalność katolików niemieckich wobec swego władcy oraz 
nawiązanie do orędzia arcybiskupa Edwarda Likowskiego 
wzywającego swoich diecezjan do walki ze schizmatycką 
Rosją. 

Z wizerunkami obu władców, postacią Matki Boskiej 
z dzieciątkiem w części centralnej oraz postaciami klęczą-
cych włościan, dziewczęcia i żołnierza. Na odwrocie tekst 
„Salve Regina”. Uszkodzenia, drobne naddarcia, ślady 
składania oraz brak prawego narożnika. Rzadkość.

300

[NIEMIECKA ULOTKA PROPAGANDOWA] 316 
Bandit! Za czto ty boreszsja i kakoj dorogoj ty idiesz?  
[B.m. po 1941 b.w.]. 29,5 x 20,5 cm, s. [2]. Niemiecka 
ulotka propagandowa skierowana do partyzantów i by-
łych żołnierzy Armii Czerwonej w celu skłonienia ich do 
porzucenia broni i przejścia na stronę niemiecką. Zawiera 
hasła antykapitalistyczne i antysemickie. Częściowo kolo-
rowa. Ślady składania i uszkodzenia papieru. Stan dobry.   

160

NITOWSKI J.317  – Ziemianin polski w dawnych 
czasach. Warszawa [przed 1915] skł. gł. Nowy Świat 54. 
16 cm, s. 103, ilustr. w tekście 4 (reprodukcje fot.), opr. 
wtórna: ppł., zachowane okł. brosz. wyd. 

Napis własnościowy Lechosławy – Janiny Czerniahow-
skiej. Popularna Bibljoteka Historyczna N˚ 28. Na tylnej 
okł. broszury – spis prac „Popularnej Bibljoteki Historycz-
nej” (autorstwa m.in. A. Kraushara, A. Rollego, Fr. Rawi-
ty-Gawrońskiego, Kazimierza Bartoszewicza). 
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NOLHAC Pierre [Girault] de318  – Louis XV et Marie Leczinska. Illustrations d’après les originaux contemporains. 
Paris (Paryż) 1900 Goupil, Manzi, Joyant i Cie. 32,5 cm, s. [12], 189, [13], tabl. 41 (heliograwiury, w tym 2 kolor., 
3 rozkł.), 8 ozdobników w tekście (winietki i fi naliki), 32,5 cm, sygnowana opr. artystyczna z epoki, pełny czerwony 
marokin z tłocz. i złoc. na obu okładzinach i grzbiecie, zachowane okł. karton. wyd., górne obcięcie k. złoc. (zach. okł. 
brosz, wyd.), dublura tłoczona radełkiem i złoc., wyklejki marmoryzowane, futerał wydawn. pł. oklejony pap. marmo-
ryzowanym.

Wydanie 1. Egzemplarz na welinie. Odbito w nakładzie 1000 egzemplarzy numerowanych, drukowanych na we-
linie ręcznie czerpanym, z manufaktury Rives (ze znakami wodnymi: „Rives”, „Editor Goupil”, „B.F.H.”). Oferowany 
egz. ma nr 367. 

Biografi a Ludwika XV (1710-1774) i jego żony Marii Leszczyńskiej (1703-1768) – młodszej córki króla Polski 
Stanisława Leszczyńskiego. Obszerne opisy życia dworu królewskiego, panowania królowej Marii Leszczyńskiej (1725-
1768), która ze względu na zmieniający się wpływ faworyt królewskich, nie odgrywała większej roli politycznej i zajmo-
wała się głównie wychowaniem dziesięciorga dzieci. 
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Wielokrotnie wznawiana praca Pierre Girault de Nol-
haca (1859-1936), francuskiego historyka i poety. Nie-
zwykle efektowny egzemplarz nawiązujący stylistycznie 
do opraw tomów tego samego autora, poświęconych m.in. 
faworycie króla Francji, Ludwika XV, Madame de Pom-
padour. Czerwony marokin z bogatymi neorokokowymi 
złoceniami na grzbiecie i obydwu licach (w typie opra-
wy z epoki, zwanej „à la dentelle“) z tłoczonymi złotem 
w środku obydwu okładzin wiązanym herbem Burbonów 
i Leszczyńskich jako władców Polski zwieńczony królew-
ską koroną (herby: lilie burbońskie, Wieniawa Leszczyń-
skich oraz polski Orzeł i litewska Pogoń). Egzemplarz ilu-
strowany heliograwiurami: ręcznie kolorowany frontispis, 
41 rycin przełożonych bibułkami ochronnymi, 8 winietek 
i fi nalików w tekście. Oprawa luksusowa paryskiego in-
troligatora Luciena Durvanda (1852-1924) oraz J. Faua 
(sygn. „ Durvand” / „J. Fau” w dolnej części obu okładek). 
Bogate, głębokie tłoczenia i złocenia na obu okładzinach 
i grzbiecie. Grzbiet sześciopolowy z powtarzającym się 
motywem lilii burbońskich. 

Zdobione złotem skórzane krawędzie wewnętrzne 
okładek, futerał kartonowy w kolorystyce oprawy, okle-
jony płótnem i papierem marmoryzowanym. Nieznaczne 
otarcia narożników i brzegów oprawy. Lekkie spękania 
powierzchni skóry oprawy, poza tym stan bardzo dobry. 
Piękny, dekoracyjny i efektowny egzemplarz.

 16 000

[OBERKOMMANDO der WEHRMACHT]319  
Dnia 29 czerwca 1941 roku Naczelne Dowództwo sił 
zbrojnych podało do wiadomości następujący komunikat 
o sukcesach armii niemieckiej na froncie wschodnim… 
Radom 1941. Der Chef des Distrikts Radom, Abt. Propa-
ganda, gez. Reisch, Abteilungsleiter. Afi sz 81,5 x 59,5 cm. 
Zbiór 12 niemieckich komunikatów wojennych za okres 
21-27 VI 1941 zawierający bilans strat Armii Czerwonej 
(niesamowite wyniki!). Język niemiecki i polski. Druk 
dwuszpaltowy. Ślady składania, drobne przetarcia, poza 
tym stan dobry. Rzadki niemiecki afi sz propagandowy 
z Radomia. 

260

[ORŁOWSKI Antoni]320  KROGULEC (pseud.) – 
Stróż Walenty w Moskwie. Warszawa 1918 Skład główny 
w Księgarniach Gebethnera i Wolffa. 19,5 cm, s. 178, [2], 
opr. wtórna: ppł. 

Wspomnienia Antoniego Orłowskiego (1869-1921) 
z pobytu w Rosji, gdzie dostał się w 1915 r., uciekając 
przed Niemcami z Warszawy (przebywał tam do 1918 
r.). Barwne obserwacje dziennikarza, humorysty i satyry-
ka, autora pracy Na moskiewskim bruku, twórcy znanego, 
krążącego w odpisach wiersza erotycznego ogłoszonego 
w czasopiśmie „Mucha” (1915 nr 15) – przypisywanego 
błędnie Aleksandrowi Fredrze – „Spotkanie się Pana Tade-
usza z Telimeną w Świątyni Dumania i zgoda ułatwiona 
za pośrednictwem mrówek”. Pieczątka: „Powiatowy Od-
dział Informacji i Propagandy w Kielcach”. Miejscami za-
żółcenia w tekście, stan dobry.

70

ORŁOWSKI Józef321  – Helena Paderewska. Na pięt-
nastolecie Jej pracy narodowej i społecznej 1914-1929. 
Chicago, Ill. 1929 b. wyd. 23,5 cm, s. 250, [6], tabl. ilustr. 
12, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: skóra tłocz., 
barwiona, złoc. napis na licu. 

Niewielkie ślady zalania u dołu kart. Przebarwienia 
skóry na grzbiecie oprawy. Stan dobry. 
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PHILIPPOTEAUX F[elix]322  – Le Siècle de Napo-
léon, galerie des illustrations de l’Empire. Guerriers, Diplo-
mates, Écrivains, Magistrats, Savants, Artistes, Médecins, 
Manufacturiers, etc. Portraits en pied. Lithographies à deux
teintes par Ch. Bour et coloriés avec le plus grand soin 
sous la direction de Jules Rigo. Paris 1846 Administration 
de Librairie. 29 cm, s. [104], tabl. ryc. 25 (litografi e ręcz-
nie kolorowane w epoce), opr. wtórna ppł. 

25 litografi i z tintą przedstawiających najważniejsze 
postaci epopei napoleońskiej, w tym ks. Józefa Poniatow-
skiego. Niektóre tablice z rdzawymi plamkami charakte-
rystycznymi dla papieru z tej epoki, podkreślające jednak 
walory estetyczne samego dzieła i nadające mu właściwą 
odległej epoce patynę. Rzadki zespół grafi k z 1 poł. XIX w. 
Stan ogólny dobry.

1 200

PIEKOSIŃSKI Franciszek323  – Rycerstwo polskie 
wieków średnich. T. 1-2. Kraków 1896 Akademia Umie-
jętności. 22,5 cm, s. [4], 399; 467, ilustr. herbów w tek-
ście, opr. współczesna: z tłocz. i złoc. na grzbiecie, szyldzi-
ki czerwone. 

Jedna z podstawowych polskich prac genealogicznych. 
T. 1: O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. 
T. 2: Obejmuje dwanaście pierwszych pokoleń rycerstwa 
polskiego wieków średnich. Współczesna luksusowa 
oprawa artystyczna: szeroki półskórek brązowy, grzbiet 
sześciopolowy ze złoconym szyldzikiem w jednym z nich 
i złoconymi ozdobami w pozostałych. Brak tomu 3 oraz 
zeszytu dodatkowego uzupełnień. W tomie 2 marginalia, 
skreślenia; zamazane nazwisko na pieczątce, oprócz tego 
stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

1 700 

POCZET królów324  i książąt polskich. Kraków [lata 
20/30-te XX w.] Wydawnictwo Polonia. 15 cm, s. [20], 
ilustr. 40 (kolor.), brosz. wydawnicza.

Rzadka broszura wydana przez mieszczące się w Kra-
kowie Wydawnictwo Polonia specjalizujące się w kartach 
pocztowych o tematyce historycznej. Zamieszczono 40 
kolorowych portretów królów i książąt polskich z krót-
kimi biogramami. Niewielkie zabrudzenia okładki, nad-
darcie kart górnego marginesu, stan ogólny dobry. Ładna 
okładka wydawnicza.

80

POGONOWSKI Jerzy325  – Bój o Lwów (z walk Armji 
Ochotniczej z 1920 roku). Słowem wstępnem zaopatrzył 
bryg. Czesław Mączyński. Reprodukcje portretów i ilu-
stracje wykonała art. mal. Wanda Żygulska-Pogonowska. 
Gdańsk 1921 Wydawnictwo „Lotos”. 21 cm, s. XII, 99, 
[1], tabl. ilustr. 16, ilustr. w tekście, opr. wtórna: ppł. 

Egz. nr 622. Wrażenia uczestnika z walk w Oddziale 
Armii Ochotniczej. Sporadyczne zbrązowienia w tekście, 
stan dobry. 

150 

LE POLONAIS. Journal des intérêts de la Pologne. 
Cztery zeszyty pisma wydawanego przez Władysława 
Ewarysta hr. Broel-Platera (1808-1889). Pismo wycho-
dziło w latach 1833-1836: ukazało się 6 tomów (por. 
Estreicher 3, 420). Władysław E. Broel-Plater – poseł 
na Sejm powstańczy w czasie powstania listopadowego, 
dziennikarz i wybitny polityk emigracyjny, założyciel Mu-
zeum Polskiego w Rapperswilu. W Paryżu w grudniu 1831 
roku powołał wraz z bratem Cezarym Towarzystwo Litew-
skie i Ziem Ruskich. Od 1833 roku włączył się w Paryżu 
w działalność Towarzystwa Literackiego i z jego ramienia 
wydawał pismo w języku francuskim Le Polonais. Journal 
des intérêts de la Pologne. 
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LE POLONAIS.326  Journal des intérêts de la Polo-
gne. Tome premier (nro I). Paris 1833. Juillet – Décembre, 
22,5 cm, s. 77, [1], zach. tylna okł. brosz. wyd.

Zawiera utwory literackie i kronikę carskich represji od 
upadku Warszawy do dnia 1 lipca 1833 r. Tuszowe pieczę-
cie akcyzy królewskiej na każdym arkuszu składek.

50

LE POLONAIS. 327 Journal des intérêts de la Polo-
gne. Tome I, nro II. Paris 1833. Août, 22,5 cm, s. 81-160, 
(1), zach. okł. brosz. wyd.

Zawiera szkice: Polska widziana z Anglii; mowę o na-
rodowości polskiej; uwagi na temat katechizmu wydanego 
w Wilnie, gdzie nakazuje się oddawanie czci Autokra-
cie Wszechrosji i ciąg dalszy kroniki carskich represji od 
upadku Warszawy do dnia 1 lipca 1833 r. Okładka z pa-
triotycznym drzeworytem ukazującym szlachcica w kon-
tuszu z połamaną karabelą i  postrzępionym sztandarem 
Litwy i Korony z napisami: Iganie, Stoczek, Grochów…, 
stojącego nad grobem Polski na wzgórzu, o który oparta 
jest kotwica, symbol nadziei. Zza wzgórza wschodzi rów-
nież słońce nadziei. Sygnowany na płycie drzeworyt au-
torstwa Władysława Oleszczyńskiego (1807-1866), pol-
skiego rzeźbiarza, medaliera i grafi ka. Artysta wziął udział 
w powstaniu listopadowym, po którego upadku udał się 
na emigrację. Kolejne 25 lat życia spędził w Paryżu, gdzie 
stał się głównym rzeźbiarzem Wielkiej Emigracji. Wybit-
nymi artystami byli także jego dwaj starsi bracia - grafi k 
Antoni (1794-1879) oraz litograf i ilustrator Seweryn 
(1801-1876).

100

LE POLONAIS328 . Journal des intérêts de la Pologne. 
Tome II, nro 7. Paris 1834. Janvier, 22 cm, s. 81-160, (1), 
zach. okł. brosz. wyd.

Sprawa Polska,  Rosjanie w Warszawie. Poezje Zawiszy 
i Garczyńskiego w przekładzie prozą w języku francuskim. 
O wymierzaniu sprawiedliwości w Rosji. Kolejna lista kon-
fi skat na terenie Polski w ramach represji carskich (w tym 
majątku Napoleona Ordy). Okładka z opisanym wyżej 
drzeworytem Władysława Oleszczyńskiego.

100

LE POLONAIS.329  Journal des intérêts de la Pologne. 
Tome II, nro 11. Paris 1834. 1. Mai, 21,5 cm, s. 193-240, 
zach. okł. brosz. wyd.

Sprawa Polska na ziemiach ruskich. Opis branki do 
wojska rosyjskiego na ziemiach polskich. Okładka z opisa-
nym wyżej drzeworytem Władysława Oleszczyńskiego.

Drobne przykurzenia okł., brak jednej przedniej okł. 
brosz. wyd., nieaktualne pieczęcie biblioteczne. Stan ze-
szytów wiecej niż dobry. Rzadkie.
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POLSKA na morzu330 . Warszawa 1935 Główna Księ-
garnia Wojskowa. 32 cm, s. XV, 235, tabl. ryc. 4 (akwaforty, 
sygn. ołówkiem: Atelier Girs-Barcz), tabl. ilustr. 12 (kolor.), 
32 cm, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie.

Bogato ilustrowana monografi a polskiej obecności nad 
Bałtykiem w okresie międzywojennym. Egzemplarz z ory-
ginalnymi grafi kami – zamieszczonymi jedynie w niewiel-
kiej części nakładu – przedstawiającymi portrety: prezydenta 
Ignacego Mościckiego i marszałka Józefa Piłsudskiego, a tak-
że port na Helu oraz wywrotnicę gdyńską ładującą węgiel. 
Praca zbiorowa wydana pod protektoratem Ligi Morskiej 
i Kolonialnej. Współautorami byli m.in. gen. Gustaw Orli-
cz-Dreszer, budowniczy portu w Gdyni Eugeniusz Kwiat-
kowski, Mieczysław Bogucki, Władysław Kosianowski, 
Stanisław Poraj, Kazimierz Demel. M.in. Walka o morze, 
Polskie porty morskie (Gdynia, Gdańsk), Marynarka wojen-
na, Ludność Pomorza, Morze w sztuce polskiej, Liga Morska 
i Kolonialna. Całkowite opracowanie grafi czne, kolorowe 
plansze, oprawa oraz niektóre fotografi e: Atelier Grafi czne 
Girs-Barcz w Warszawie. Zabrudzenia oprawy, pieczątki Bi-
blioteki Wojskowej Baonu Balonowego, stan dobry. 

360 

 POPIS I EXAMEN PUBLICZNY331  uczniów szkoły 
wojewódzkiey lubelskiey, maiacy się odbywać od dnia 26 
do 31 lipca 1824… Lublin 1824. W Drukarni Rządowey, 
20 cm, s. 35, [3], bez opr., grzbiet wzmocniony pap.

Obok informacji o kończącym się roku szkolnym za-
wiera rozprawę ks. Jerzego Bogusławskiego, O nauce mo-
ralnej z zasad religii objawionej wypływającej oraz Feliksa 
Dyasiewicza, Exhortatio ad scholasticam juventutem… (zachę-
ta do dziatwy szkolnej aby pilniej przykładała się do stu-
diów literackich). Stan bardzo dobry. Rzadkie.

240

POPIS PUBLICZNY332  uczniów konwiktu warszaw-
skiego, xięży Piiarów na Żoliborzu. Odbędzie się w dniu 
30 lipca… Warszawa 1824. 21 cm, s. [4], 39, [1], bez opr., 
grzbiet wzmocniony pap.

Nieaktualna pieczęć własnościowa Biblioteki Księży 
Pijarów w Krakowie. Obok informacji o kończącym się 
roku szkolnym zawiera pracę ks. Franciszka Wręczyckie-
go, Krótka wiadomość o kalendarzu z tabelą do wynajdywania 
epakt. Epakty (grec., „dodane“, mianowicie dni) to liczba 
dni, które upłynęły od ostatniego nowiu Księżyca; także 
„wiek“ Księżyca. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

240

[POPIS] Na popis publiczny333  uczniów warszaw-
skiego liceum, maiacy się odbywać w Pałacu Kaźmirzow-
skim dnia 16, 17, 18 lipca 1827. Imieniem Instytutu za-
prasza Samuel Bogumił Linde. Warszawa 1827… 22,5 cm, 
s. [6], 21, [1], bez opr., grzbiet wzmocniony pap.

Wydano z dubletów BUW. Samuel Bogumił Linde 
(1771-1847) – polski leksykograf, językoznawca i bibliote-
karz. W 1803 został kierownikiem zakładanego przez wła-
dze pruskie Liceum Warszawskiego – funkcję tę sprawował 
nieprzerwanie do 1831. Ciekawy dokument do dziejów 

Uniwersytetu Warszawskiego, wówczas jeszcze działające-
go obok  Liceum. Obok informacji o kończącym się roku 
szkolnym zawiera komentarz W. Maciejowskiego po łacinie 
do Eneidy Wergiliusza. Stan bardzo dobry. Rzadkie.

300

[POWSTANIE 1863] 334 Schweizerisches central-co-
mite für polen. zürich – Pół arkusza formularza druko-
wanego. Papier z nadrukiem z wizerunkami sztandarów 
Polski z herbami Korony i Litwy oraz sztandarem Konfe-
deracji Helweckiej i łukiem z napisem niemieckim: War-
schau (Warszawa), 29 Nov. (listopada) 1830 – Krakau 
(Kraków) 22 Febr.(Lutego) 1846 – Warschau (Warszawa) 
15 Jan. (Stycznia) 1863; 32 x 17,5 cm.

Central-Comité für Polen działał w Zurychu, równo-
legle z Towarzystwem Wzajemnej Pomocy. Ślad po spina-
czu. Stan bardzo dobry.

400

RABSKI Władysław335  – Wielkopolska a wojna. 
Moskwa 1917 Nakładem Polskiego Klubu Narodowego 
w Moskwie. 20 cm, s. 24, brosz. wydawnicza. 

Mowa wygłoszona na plenarnych posiedzeniach „Klu-
bów narodowych” w Piotrkowie i Moskwie. Niewielkie 
zabrudzenia okładki, stan dobry. Rzadkie. 

100

RAUMER Fryderyk von 336 – Upadek Polski. Tłu-
maczenie z niemieckiego. Z przedmową Karola Forstera. 
Wydanie drugie. (Teka Narodowa. Pisma historyczno-po-
lityczne. [T.] I). Berlin 1871 [Wydawnictwo Karola For-
stera]. 22,5 cm, s. 122, [2], XVII, [1], opr. wtórna: ppł. 

Obraz upadku Polski widziany oczyma Prusaka Frie-
dricha von Raumera (1781-1873). Wydał Karol Forster 
(1800-1879), zasłużony na obczyźnie popularyzator wie-
dzy społeczno-ekonomicznej, hojnie obdarowujący swo-
imi zbiorami polskie biblioteki. Na końcu zamieszczono 
rozdział poświęcony jego wydawnictwu. Proweniencje: 
„Księgozbiór Wójcikiewiczów” (pieczątka), wpisy własno-
ściowe m.in. Wilhelma Gronnera (wraz z pieczątką). Otar-
cia oprawy, miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. 

200 

[REFERENDUM 1946]337  Na 1sze pytanie w głoso-
waniu ludowym odpowiem: tak! Ponieważ jestem szczerym 
demokratą!

Plakat referendalny Polskiej Partii Socjalistycznej. Off-
set dwubarwny, 61 x  43 cm, sygnowany po lewej, pośrod-
ku „Słomczyński 46”.

Druk: „Wiedza” Wrocław.  Plakat po starannej konser-
wacji. Stan dobry. Rzadkie.

500

[REFERENDUM 1946]338  Polska Partia Socjalistycz-
na wzywa Cię głosuj trzy razy „tak”!  Ulotka, druk w kolo-
rze czerwonym, 14,5 x 22,5 cm. B.m.b. wyd. Papier miej-
scami przesiany, drobne ubytki bez szkody dla tekstu.

100
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REIPERT Fritz 339 – Oto Anglia! Opanowanie świata 
złotem i krwią. Zestawił i opracował… Berlin [1940] Na-
kładem H. W. Rödigera. 21,5 cm, s. 64, liczne fot., kary-
katury, brosz. wydawn. 

Propagandowa publikacja przeznaczona dla okupowa-
nej Polski: Anglia jako wróg ludzkości – „plutokratyczny 
podżegacz wojenny”.

60

[ROZWADOWSKI Tadeusz Jordan] 340 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: ppł. ze złoc. na licu i grzbiecie. 

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 generałami Zagórskim, Malczewskim i Jaźwińskim do 
więzienia w Wilnie. Odbito 3000 egz. Blok po konserwa-
cji, stan dobry. 

      300

RUNDT Artur341  – Sowiety tworzą nowego czło-
wieka. Wrażenia z podróży po Rosji Sowieckiej. Przekład 
autoryzowany z niemieckiego M. F. Sieniawskiego. War-
szawa 1932 Wydawnictwo Nowoczesne. 19 cm, s. 216, 
[1], opr. wtórna: pł. ze złoc. i ekslibrisem literowym na 
grzbiecie, zachowana obwoluta brosz. wyd., wklejona 
w oprawę. 

Brak k. przedtytułowej. Napis wł. „Feliks Czekierda”, 
stan dobry.

160 

RUSSKIJ Kalendar na 1911342  g. A. Suworina. 
Sankt-Peterburg 1911, s. XXXII, 608, tabl. ilustr. 6, mapa 
rozkł. Rosji z zaznaczonymi liniami kolejowymi, opr. wy-
dawn.: ppł., tłocz. i złoc.

Rodzaj almanachu, gdzie obok wlaściwego kalendarza 
znajduje się kopalnia informacji statystycznych na temat 
ówczesnej Rosji – od spraw rządowych po plany widow-
ni teatrów. Ilustracje ukazują m.in. portrety cara Mikoła-
ja II, cara Aleksandra II, Lwa Tołstoja, zmarłego w 1910 r. 
w jego samotni, gdzie hrabia paradował w chłopskim 
ubraniu. Bogaty materiał nekrologiczny – niezastąpione 
źrodło do wszelkich badań nad historią Rosji w 2. poł. 
XIX i początku XX w.

300

[RZEPECKI Kajetan Władysław]343  Białyniak 
(pseud.) – Opis Zaporoża i Ukrajiny oraz prawdziwe po-
wieści o Wernyhorze i Mazepie. Poznań 1878 Czcionka-
mi i w Komisie Władysław Simona. 21 cm, s. 113, [1], 
opr. wtórna: ppł. 

Estreicher nie notuje. Opis Kajetana Władysława 
Rzepeckiego (1800-1892), nawiązujący do okresu Sta-
nisława Augusta. Otarcia oprawy, wewnątrz stan bardzo 
dobry. Rzadkie.

200

SÉGUR Paul Philippe344 , le Général comte de – 
Histoire de Napoléon et de la Grande–Armée pendant 
l’année 1812, par… Wyd. 2. T. I-II Paris–Bruxelles 1825 
Baudouin Frères. 21 cm, s. [4], 431, [1], tablic ilustr. 
3 w miedziorycie; mapa rozkł. 36 x 49 cm – oprac. 
A. M. Perrot; [4], 477, [1], tabl. il. 3 (miedzioryty), opr.: 
psk z epoki, złoc. napisy na grzbiecie, wyklejki marmo-
ryzowane. W t. 1 niewielkie pęknięcie i drobny ubytek 
u dołu grzbietu opr. 

Klasyczne opracowanie kampanii napoleońskiej 
1812 r. Bardzo dobrze zachowany egzemplarz, interesu-
jące ryciny (sztychował François-Louis Couché, 1782-
1849).

„Hrabia de Ségur pisze przy każdej sposobności, gdy 
jest mowa o polskim korpusie: Polacy zawsze dzielni i za-
wsze wierni”, jak mówił Wojciech Kossak cesarzowi Wil-
helmowi II. 

Niesygnowana, efektowna oprawa introligatorska 
z epoki. Drobne przetarcia skóry przy grzbiecie. Stan bar-
dzo dobry. 

480
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SÉGUR [Paul Ph.], 345 le comte de, de l’Académie 
Française – Histoire universelle par…contenant l’hi-
stoire ancienne, romaine et du bas – empire. Septième 
Édition ornée de gravures. T. 1-12 (całość). Paris 1840. 
21,5 cm, s. [4], 451, 3 tabl. ilustr. w miedziorycie, 2 mapy 
miedz.rozkł. (25 x 20 cm); [4], 408, 7 tabl. (miedziory-
ty), 5 map rozkł.; [4], 446, 5 miedz., 2 mapy; [4], 416, 
5 miedz.,3 mapy; [4], 440, 6 miedz., 3 mapy; [4], 484, 
miedz. 5; [4], 388, 3 miedz., 3 mapy; [4], 376, 2 miedz.; 
[4], 512, 4 miedz., 2 mapy; [4], 447, 2 miedz.; [4], 463, 1 
miedz.; [4], 351, 1 miedz. Opr. psk z epoki, grzbiet złoc., 
wyklejki z papieru marmoryzowanego.

Barwnie napisane, pełne anegdot historycznych dzie-
ło zawiera: T. 1: dzieje Egiptu aż do śmierci Kleopatry; 
dzieje Babilonu i Asyrii, dzieje Persji do podboju i śmier-
ci Aleksandra Wielkiego. T. 2: dzieje Persji do VII w. po 
Chrystusie. Początek dziejów Grecji do końca wojny pe-
loponeskiej. T. 3 – dzieje greckie i panowanie Aleksandra 
Wielkiego. T. 4: dzieje Izraela, początki Chrześcijaństwa 
i zburzenie II Świątyni. T. 5: Rzym dzieje bajeczne, Rzym 
królów i początek Republiki. T. 6: dzieje republiki rzym-
skiej. T. 7: dzieje rzymskie od panowania Augusta po kres 
panowania Hadriana. T. 8: dzieje rzymskie od panowa-
nia Marka Aureliusza po rządy cesarza Konstantyna. T. 9: 
dzieje wczesnego Bizancjum: od panowania cesarza Kon-
stantyna po śmierć Romulusa Augustulusa. T. 10: dzieje 
panowania cesarza Zenona (474 rok) po tragiczny kres 
panowania cesarzowej Ireny 850 rok. T. 11: od począt-

ku panowania cesarza Nikefora (805 rok) do panowania 
Jana Dukasa. T. 12: od panowania Baldwina I (1204 r.) do 
panowania Konstantyna Paleologa i upadku Bizancjum. 
Stan bardzo dobry, jedynie lekkie zbrązowienia nielicz-
nych kart. Mapy w większości kolorowane konturowo. 
Kilkadziesiąt stylowych znakomicie zachowanych mie-
dziorytów najlepszych sztycharzy tamtej epoki.

1 600
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SÉGUR PHILIPPE DE346 , comte, général – Napo-
léon. Texte tirée de la Campagne de Russie 1812. Paris 
(Paryż) 1912. Nakład Ernest Flammarion i Ilya Lapina, 
38 cm, s. [8], 140, tabl. ilustr. 55 (w tym 54 barwne), opr. 
wyd.: płótno z tłocz. złotem słowem «Napoléon» na licu 
i grzbiecie (zachowane okł. brosz. wyd.).

Monumentalne wydanie tekstu generała Filipa, hra-
biego de Ségur, opisującego niezmiernie realistycznie, 
a miejscami wręcz brutalnie, katastrofalną dla I Cesarstwa 
kampanię napoleońską w Rosji w 1812 r. Ta luksusowa 
edycja ukazała się pod wysokimi auspicjami cara Mikoła-
ja II w Paryżu w 1912 r. w stulecie tragicznej kampanii, 
jako groźne memento dla Francuzów. Większość ilustracji 
to kolorowe reprodukcje obrazów z galerii Pałacu Zimo-
wego w Petersburgu, które ukazały się tu po raz pierwszy 
za specjalnym pozwoleniem cara, dzięki staraniom dru-
karza i dostawcy dworu imperialnego Ilii Lapina. Wśród 
malarzy na uwagę zasługują m.in. Wereszczagin, Gérard, 
Wojciech Kossak, Kotzebue. Opr.: biały surowy jedwab 
z tłocz. złotem na grzbiecie i licu imieniem Napolena. 
Brak: k. 2 nlb. na końcu. Stan wewnętrzny dobry.

1 000

[SEJM RP] 347 Sprawozdanie stenografi czne z … po-
siedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia … (od 30 czerw-
ca 1927 do 3 listopada 1927 r. – posiedzenia od 331 
do 340), k. 115, opr. wtórna: ppł. z pap. szyldzikiem na 
grzbiecie. 

M.in. o wnioskach w sprawie wypłacania zasiłków ro-
dzinom osób powołanych na ćwiczenia wojskowe; wyco-
fanie przez rząd ustawy o zakładach leczniczych; ustawy 
o gminach wiejskich, miejskich, związkach komunalnych; 
ustawy w kwestiach małżeństwa, rozwodu, separacji; 
sprawozdanie o rozporządzeniach prezydenta o prawie 
prasowym; o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiado-
mości. Zamieszczono również zestawienie wyników głoso-
wań imiennych. Stan dobry.  

240

[SEJM RP] 348 Sprawozdanie stenografi czne z … po-
siedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia … (od 27 marca 
1928 roku do 28 stycznia 1929 roku – posiedzenia od 
1-40), przeszło 600 kart, opr. wtórna ppł. z nalepionym 
szyldzikiem na grzbiecie.   

Obraz funkcjonowania Sejmu zawierający kopalnię 
wiadomości na temat działalności poszczególnych partii, 
ich przedstawicieli, aktywności i preferencji politycznych, 
sposobu prowadzenia dyskusji, często jak się okazuje bar-
dzo burzliwych (włącznie z wyprowadzeniem posłów z sali 
– patrz pierwsze posiedzenie). Ławy poselskie reprezen-
towali m.in. Józef Piłsudski, Kazimierz Bartel, Wojciech 
Trąmpczyński, Herman Lieberman, Wincenty Witos, 
Felicjan Sławoj-Składkowski, Walery Sławek. M.in. usta-
wa o inwestycjach państwowych; o amnestii; obrady nad 
budżetem Sejmu i Senatu, Prezydium Rady Ministrów, 
poszczególnych ministerstw; wniosek o uchylenie ogra-
niczeń ludności żydowskiej; ustawa o ratyfi kacji traktatu 
ekstradycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi; ustawa skar-

bowa; zmiana ustawy o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska 
Polskiego; ustawa o uwłaszczeniu byłych czynszowników; 
o wojskowym postępowaniu karnym; ustawa o wewnętrz-
nej pożyczce państwowej; wniosek o nowelizację usta-
wy emerytalnej z dnia 11 grudnia 1923 r.; obszerny spis 
ślubujących posłów; wyniki imiennych głosowań; wnioski 
mniejszości żydowskiej, ukraińskiej, liczne pisma, inter-
pelacje. Miejscami podkreślenia kredką w tekście, oprócz 
tego stan bardzo dobry. 

360

SFORZA Carlo349  – Twórcy Nowej Europy. Przekład 
autoryzowany [z włoskiego] Dr. Marji Fredro-Bonieckiej 
i Dr. Michała Janika. Przedmowę napisał Zygmunt Ber-
ling. Katowice 1932 Nakład i własność Polskiego Insty-
tutu Wydawniczego. 26 cm, s. XXX, [2], 407, tabl. ilustr. 
23, opr. wydawnicza: pł. 

Tłumaczone na wiele języków dzieło włoskiego polity-
ka i dyplomaty Carlo Sforzy (1872-1952). Zawiera cha-
rakterystykę najważniejszych postaci życia politycznego 
Europy okresu międzywojennego. Godne uwagi „tajniki 
różnych zakulisowych intryg wielkiej dyplomacji”. M.in. 
biografi e Franciszka Józefa, cesarzowej Eugenii, lorda Cur-
zona, Focha, Piusa X i Benedykta XV, Mussoliniego, Le-
nina, Mustafy Kemala, Trockiego, Stalina oraz marszałka 
Józefa Piłsudskiego, którego ukazano jednak w niezbyt 
dobrym świetle – dla wielu na pewno zaskakujący obraz 
Polski. 
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Grzbiet po konserwacji, otarcia, naddarcia i niewiel-
kie przebarwienia krawędzi oprawy, miejscowe zażółcenia 
w tekście, stan ogólny dobry.  

170

SKAŁKOWSKI A[dam]350  M[ieczysław]– Książę 
Józef. Ilustracje kolorowe podług obrazów Br. Gembarzew-
skiego. Wyd. drugie. Bytom 1913 Nakładem i czcionkami 
„Katolika”, Sp. Wydawniczej z o.o. 28,5 cm, s. [8], 479, 
brzegi kart barwione, 40 ilustracji w tekście, 10 barwnych 
reprodukcji na osobnych tablicach, opr. wydawnicza: płót-
no tłoczone, złocenia na licu i grzbiecie [projektu Jana 
Bukowskiego – sygn. na tylnej okładce „JB”]. Stan do-
bry. 

250 

SKRZYPEK Stanisław 351 – Rosja jaką widziałem. 
Wspomnienia z lat 1939-1942. Newtown 1949 Montgo-
meryshire. 20 cm, s. 214, opr. wydawnicza: karton. 

Wydanie 1. Wspomnienia autora z pobytu w Rosji. 
Okładkę projektował C. Smosarski. Miejscami podkreśle-
nia długopisem w tekście, stan dobry. 

60

SOKOŁOWSKI August 352 – Dzieje Polski ilustro-
wane. Na podstawie najnowszych badań historycznych. 
Z ilustracyami oraz reprodukcyami z obrazów Jana Matej-
ki, Wojciecha Gersona, F[ranciszka] Smuglewicza, Wale-
rego Eljasza, Juliusza Kossaka i innych mistrzów polskich. 
T. 1-5. Warszawa 1899-1901 Nakładem Towarzystwa 
„Wiek”. 33,5 cm, s. [6], 306, ilustr. w tekście 399; [4], 340, 
ilustr. w tekście 388; [6], 402, ilustr. w tekście 448; [4], 
436, ilustr. w tekście 431; [4], 612, ilustr. w tekście 669, 
opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie. 

Monumentalne dzieje Polski Augusta Sokołowskie-
go (1846-1921) zawierające ponad 2200 ilustracji. T. 1 
– Epoka piastowska; T. 2-3 – Epoka Jagiellońska; T. 4-5 – 
Polska pod rządami królów elekcyjnych. Secesyjna opra-
wa wydawnicza – płótno w kolorze niebieskim, wzdłuż 
grzbietu złocony tytuł i numeracja tomu, na licu złocony 
portret św. Jadwigi – królowej Polski (według obrazu Jana 
Matejki), wokół portretu tłoczone na czarno motywy kwia-
towe, u góry i u dołu złoto-czarne wzory; tylne okładki za-
mknięte dwiema tłoczonymi na ślepo liniami. Egzemplarz 
Tadeusza Sas-Kulczyckiego – wpis własnościowy, ekslibris, 
pieczątki oraz wybity tuszem nr od 779-783. Otarcia opra-
wy, w t. 5 grzbiet po konserwacji, poluzowanie bloku w t. 1, 
ogólnie stan od dobrego do bardzo dobrego.   

2 400
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SOKOŁOWSKI August353  – Dzieje porozbiorowe 
narodu polskiego ilustrowane… z ilustracyami oraz repro-
dukcyami obrazów Matejki, Gersona, Stachowicza, J[uliu-
sza] i W[ojciecha] Kossaków, Rozena, Ryszkiewicza i in-
nych mistrzów polskich. T. 1-4. Warszawa 1904-[1908] 
Druk i nakład Tow. Akc. Wydawniczo-Drukarskie „Wiek” 
(od t. 3 druk Piotra Laskauera). 34,5 cm, s. 532, [4], tabl. 
ilustr. 4 (kolor., w tym 2 dwustronicowe); 532, [4], tabl. 
ilustr. 1 (kolor. dwustronicowa); 405, [5], tabl. ilustr. 2 
(kolor. dwustronicowe); 403, [5], liczne ilustr. w tekście, 
opr. wydawnicza: pł. z tłocz. reliefowym i złoc. na licu 
i grzbiecie. 

Pierwsza synteza dziejów porozbiorowych obejmująca 
lata 1796-1908. Wybitne dzieło Augusta Sokołowskiego 
(1846-1921), historyka, edytora źródeł, popularyzatora 
naszej ojczystej historii, autora poczytnych Dziejów Polski 
ilustrowanych (t. 1-5, Wiedeń 1895-1901). Obszerne, pięk-
nie wydane dzieje Polski z niezwykle bogatą ikonografi ą. 
Zamieszczono po kilkaset ilustracji w każdym tomie (licz-
ne portrety, widoki miast, sceny historyczne i rodzajowe, 
podobizny medali, faksymile dokumentów, mundury, 
ubiory ludowe). 7 kolorowych ilustracji mundurów róż-
nych polskich formacji wojskowych. Ładna oprawa wy-
dawnicza wykonana przez warszawskiego introligato-
ra Gelbarda (sygnowana ślepym tłoczeniem na tylniej 
okładzinie: „I. Gelbard, Warszawa”) – płótno czerwone, 
ze złoceniami na licu i grzbiecie; efektowne tłoczenia 
wypukłe na licu przedstawiające sceny z historii Polski. 
Ozdobne wyklejki z motywami historycznymi. Otarcia 
i zabrudzenia okładek, miejscami zażółcenia w tekście, 
ogólnie stan dobry.

2 000

[SPRAWOZDANIE – GALICJA] BANK 354 Krajo-
wy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem 
Krakowskiem 1894. Lwów 1894 Z druk. i litografi i Pillera 
i Sp. 30,5 cm, s. 48, brosz. wyd. Sprawozdanie z dzia-
łalności Dyrekcji Banku Krajowego. Zawiera spis urzędni-
ków bankowych wyższego szczebla w Galicji z podziałem 
na Dyrekcję i poszczególne Okręgi. Stan bardzo dobry.   

100

SPRAWOZDANIE355  XXIX Wydziału Towarzystwa 
Bratniej Pomocy słuchaczów politechniki we Lwowie za 
rok administracyjny 1889/90. Lwów 1890 Nakładem To-
warzystwa. 22 cm, s. 47, [1], brosz. wydawnicza. 

Stan bardzo dobry.
100

SPRAWOZDANIE356  z czynności wydziału Towa-
rzystwa Historycznego we Lwowie tudzież Komitetu Re-
dakcyjnego Kwartalnika Historycznego za rok 1895/96 
(od 1. października 1895, do 30. września 1896). Lwów 
1896 Nakładem Towarzystwa. 21,5 cm, s. 32, poszyt. 

M.in. sprawozdanie fi nansowe, odczyty oraz spis 
członków. Stan dobry. 

90

STAROWOLSKI Szymon357  – Reformacya obycza-
jów polskich. Wszystkim stanom ojczyzny naszej… Wy-
danie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1859 Na-
kładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. 183; adl.:

STAROWOLSKI Szymon – Lament utrapionej matki 
korony polskiej, już już konającej… Wydanie Kazimierza 
Józefa Turowskiego. Kraków 1859 Nakładem Wydawnic-
twa Biblioteki Polskiej, s. 21; adl.:

STAROWOLSKI Szymon – Wielkiego korabiu wiel-
ki sternik, kazanie o pobożności żywota i śmierci … jego 
miłości ks. Jakóba Zadzika… Wydanie Kazimierza Józefa 
Turowskiego. Kraków 1859 Nakładem Wydawnictwa Bi-
blioteki Polskiej, s. 22; adl.: 

STAROWOLSKI Szymon – Prawy rycerz. Wydanie 
Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków 1858 Nakładem 
Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, s. 42; adl.:

STAROWOLSKI Szymon – Pobudka albo rada na 
zniesienie tatarów perekopskich. Wydanie Kazimierza Jó-
zefa Turowskiego. Kraków 1858 Nakładem Wydawnictwa 
Biblioteki Polskiej, s. 17, [1]; adl.:

STAROWOLSKI Szymon – Dwór cesarza tureckiego 
i rezydencja jego w Konstantynopolu. Wydanie Kazimie-
rza Józefa Turowskiego. Kraków 1858 Nakładem Wydaw-
nictwa Biblioteki Polskiej. 20 cm, s. 82, współopr., opr 
z epoki: psk z tłocz. na grzbiecie. 

Klocek druków Szymona Starowolskiego (1588-
1656), kanonika krakowskiego, historyka i pisarza poli-
tycznego epoki baroku. Wydał Kazimierz Józef Turow-
ski (1813-1874), poeta, etnograf, działacz patriotyczny, 
edytor „Biblioteki Polskiej”, która upowszechniała dawną 
literaturę polską. Sporadyczne zażółcenia w tekście, stan 
dobry. Ładna oprawa. 

180 
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STARZYŃSKI [Stefan] 358 (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 do obywateli w sprawie przygoto-
wania schronów na wypadek wojny i zgłaszania się w ko-
misariatach opl (obrony przeciwlotniczej). Maszynopis 
powielany. Ulotka tuż sprzed wybuchu wojny. Ślady nad-
palenia w dolnej części, bez uszczerbku tekstu, podkleje-
nia, stan ogólny dobry.

150

STEMPOWSKI Stanisław 359 – Pamiętniki (1870-
1914). Wrocław 1953 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 25 cm, s. XXIII, 
428, [2], tabl. ilustr. 12, tabl. faks. 2, opr. wydawnicza: 
karton. 

Wspomnienia działacza społecznego Stanisława 
Stempowskiego (1870-1952). Wstęp Marii Dąbrowskiej. 
Grzbiet po konserwacji, stan dobry.   

90

SZAJNOCHA Karol 360 – Dwa lata dziejów naszych. 
1646-1648. T. 1-2. (Gazeta Polska, t. 15-20). Warsza-
wa 1900 Nakładem Redakcji „Gazety Polskiej”. 17 cm, 
s. 470; 480, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie. 

Ciesząca się wielką poczytnością powieść historyczna 
Karola Szajnochy (1818-1868). Sugestywnie odmalowany 
obraz konfl iktu polsko-ukraińskiego, który wywarł wpływ 
na twórczość Henryka Sienkiewicza, m.in. w „Trylogii”. 
Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

360

SZAJNOCHA Karol361  – Szkice historyczne. [T.] 1. 
Barbara Radziwiłłówna. Warszawa 1911 Nakładem „Ziar-
na”. 13 cm, s. 154, III, [1], opr. wydawnicza: pł. z tłocz. 
i złoc. na licu i grzbiecie. 

Opowiadanie historyczne Karola Szajnochy (1818-
1868), pisarza, historyka, patrioty, który pisząc ku pokrze-
pieniu serc, wywarł duży wpływ na twórczość przyszłych 
historyków i pisarzy. Blok po konserwacji, stan dobry. 

90 

[SZKOŁA PODCHORĄŻYCH w Warszawie]362  
W święto Szkoły Podchorążych 29.XI.1830 – 29.XI.1924. 
Warszawa 1924 Szkoła Podchorążych. 30 cm, s. 11, [1] 
s., [1] k. tabl., ilustr., brosz. wyd. Jednodniówka. Tyt. okł. 
Zawiera fotografi ę kadry Szkoły Podchorążych i Ofi c. 
Szkoły Piechoty oraz teksty związane z działalnością i hi-
storią szkoły. 

100

SZPILMAN Władysław363  – Śmierć miasta. Pamięt-
niki Władysława Szpilmana 1939-1945. Opracował Je-
rzy Waldorff. Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza 
Wiedza. 21,5 cm, s. 204, [4], opr. wtórna: pł., zachowana 
przednia okł. wyd.  

Wydanie 1. Pamiętnik z okresu II wojny światowej 
wybitnego polskiego pianisty żydowskiego pochodzenia 
Władysława Szpilmana (1911-2000). W 2000 r. ukazało 
się drugie, zmienione wydanie ze wstępem i w opracowa-
niu jego syna Andrzeja Szpilmana (Pianista. Warszawskie 
wspomnienia 1939-1945). W 2002 r. ekranizacji pamięt-
nika podjął się Roman Polański (Pianista). Okładkę pro-
jektowała Maria Hiszpańska-Neumann (1917-1980), 
więzień obozu w Ravensbrück, autorka wielu rysunków 
poświęconych życiu w obozach koncentracyjnych. Eksli-
bris Raula Garsteckiego. Otarcia oprawy, wewnątrz stan 
bardzo dobry. Ładna okładka wydawnicza.  

150
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ŚLIWIŃSKI Artur364  – Jan Zamoyski kanclerz i het-
man wielki koronny. Z 117 ilustracjami. Warszawa 1947 
Trzaska, Evert i Michalski. 20,5 cm, s. 427, [5], tabl. 
ilustr. 8 (z 17 fotografi ami), opr. wydawnicza: pł. z tłocz. 
napisami. Stan dobry. 

150 

[TACYT]365  Kaia Korneliusza Tacyta dzieła wszyst-
kie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. Edy-
cya Tadeusza Mostowskiego. (Wybór Pisarzów Polskich. 
Historya). T. 1-4 (3 wol.). Warszawa 1804 W drukarni No 
646. przy Nowolipiu. 20,5 cm, s. 555, [5]; 614; 557, [2], 
84, 68, opr. współczesna: skóra z tłocz. i złoc. na grzbie-
cie, brzegi kart marmoryzowane.   

E. IV, 478. Komplet dzieł jednego z najsłynniejszych 
historyków rzymskich. Przekład Tadeusza Mostowskiego 
(1766-1842), posła Sejmu Czteroletniego, krytyka lite-
rackiego i wydawcy, założyciela drukarni mieszczącej się 
w dzisiejszym Pałacu Mostowskich, w której wydał m.in. 
serię Wybór Pisarzów Polskich (t. 1-27, 1803-1805). 
T. 1 obejmuje panowanie Tyberiusza; t. 2 Klaudiusza, Ne-
rona, aż do Galby; t. 3 panowanie Galby, Ottona, Witel-
liusza i Wespazjana; w t. 4 o obyczajach, życie Agrykoli, 
o krasomówcach, panowanie Kaliguli. Oprawa współcze-
sna: skóra koloru czarnego z naklejonymi na okładziny 
pozostałościami papieru marmurkowanego, grzbiet pię-
ciopolowy ze złoconym skórzanym szyldzikiem i nume-
rem tomu; w pozostałych trzech polach stylizowana am-
fora. Sporadyczne zażółcenia i niewielkie ślady zalania 
na marginesach kilku kart, nowe wyklejki, ogólnie stan 
dobry. Ładny egzemplarz. 

3 600

THIERS [Louis] A[dolphe]366  – Histoire de la révo-
lution française. Treizième édtion. T. 1-10. Paris (Paryż) 
1845 Furne et Cie, Libraires-Éditeurs. 22 cm, s. [4], XXIII, 
[1], 391, tabl. ryc. 8 (staloryty); [4], 469, tabl. ryc. 8 
(staloryty); [4], 389, tabl. ryc. 6 (staloryty); [4], 405, 
tabl. ryc. 4 (staloryty); [4], 411, tabl. ryc. 3 (zamiast 
4, staloryty); [4], 395, tabl. ryc. 5 (staloryty); [4], 391, 
tabl. ryc. 4 (staloryty); [4], 437, tabl. ryc. 5 (stalory-
ty); [4], 427, tabl. ryc. 5 (staloryty); [4], 538, [2], tabl. 
ryc. 5 (staloryty), opr. wydawnicza: psk z tłocz. i złoc. na 
grzbiecie. 

Wydanie 3. Monumentalna historia okresu rewolucji 
i cesarstwa we Francji Adolphe’a Thiersa (1797-1877) 
– francuskiego polityka, historyka, publicysty, odpowie-
dzialnego za krwawe stłumienie Komuny Paryskiej, pre-
zydenta Francji (1871-1873). Oprawa wtórna jednolita: 
półskórek, grzbiet pięciopolowy z bogatymi złoceniami. 
Brak jednej ryciny. Błędy w paginacji, ciągłość tekstu za-
chowana. Miejscowe zbrązowienia w tekście, stan ogólny 
dobry; oprawy – bardzo dobry. Ładny komplet.

1 600

THIERS A[dolphe]367  – Historya konsulatu i cesar-
stwa. Napisał po francusku A. Thiers … Dzieło ozdobione 
rycinami, tłumaczył Leon Rogalski. T. 1-2 (z 11). Warsza-
wa 1846 Nakładem i drukiem S. Orgelbranda. 22,5 cm, 
s. [4], VIII, 592, tabl. ilustr. 4; 628, X, [2], tabl. ryc. 1, 
opr. wtórna: psk współczesny złoc. napisy grzbiecie.  

Dwa pierwsze tomy monumentalnego dzieła Adolphe’a 
Thiersa (1797-1877), francuskiego polityka i historyka 
(t. 1-11, Warszawa 1846-1866). 

W t. 1 brak s. 3-6. Miejscami zażółcenia w tekście. 
Otarcia oprawy z niewielkimi ubytkami na krawędziach 
grzbietu, zażółcenia w tekście i na rycinie. 

700

TRAUGUTT.368  Dokumenty, listy, wspomnienia, 
wypisy. Zebrał i opracował ks. Józef Jarzębowski. Lon-
don 1970 Nakładem Zgromadzenia Księży Marianów. 
25,5 cm, s. 263, [1], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Obszerna biografi a o Romualdzie Traugutcie (1826-
1864), dyktatorze powstania styczniowego, sporządzona 
przez ks. Józefa Jarzębowskiego, który ubiegał się o jego 
beatyfi kację. Niewielkie otarcia oprawy, ogólnie stan bar-
dzo dobry.    

150 
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TRZECIAK Jan Kryspin369  – Odrodzenie wsi pol-
skiej. Lwów 1914 Nakładem Polskiego Towarzystwa Peda-
gogicznego. 22,5 cm, s. 80, opr. wydawnicza: pł. 

Dedykacja autora dla p. Maryi Guzikówny nauczy-
cielki w Jedliczu (Świerchowa, 10 marca 1914). Naj-
ważniejsze kwestie rozwoju wsi polskiej zaprezentowane 
przez nauczyciela i działacza społecznego ze Świerchowej 
– Jana Kryspina Trzeciaka. Dołączono objaśnienia i wzory 
różnych pism pomocnych przy działalności oświatowej. 
Grzbiet po konserwacji, zabrudzenia okładki, stan dobry. 
Rzadkie.

90

TWARDOWSKI Bolesław 370 – Wojsko Polskie Ko-
ściuszki w roku 1794. 16 tablic obejmujących 105 fi gur 
z natury rysowanych przez Michała Stachowicza... Po-
dług materyałów zebranych przez Władysława Bartynow-
skiego kopiował K. Wawrosz. 

Z dodaniem 6 tablic rysowanych podług źródeł współ-
czesnych przez Walerego Eljasza. Ogółem 22 tablice z do-
kładnemi objaśnieniami… Podług wiarygodnych źródeł 
opracował… Poznań 1894. Nakładem Księgarni Katolic-
kiej. 25,5 cm, s. 90, [2], tabl. ryc. 22 (chromolitogra-
fi e), drzeworyty w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. 
i złoc. na licu, brzeg kart marmurkowany. 

Historia wojska z czasów insurekcji kościuszkowskiej. 
M.in.: imienny spis żołnierzy i ofi cerów powstania, 
wykaz stoczonych bitew i potyczek, osób obdarzonych 
przez Kościuszkę nagrodami, w tym słynnymi złotymi 
obrączkami „Ojczyzna obrońcy swemu” (obrączkę numer 
1 otrzymał gen. Henryk Dąbrowski). 22 chromolitografi e 
przedstawiają wiele ważnych postaci i mundury różnych 
formacji wojsk kościuszkowskich. Rysował z natury Mi-
chał Stachowicz (1768-1825), malarz i grafi k epoki ro-
mantyzmu. 6 prac rysował Walery Eljasz-Radzikowski 
(1841-1905), malarz, fotograf, popularyzator Tatr i Zako-
panego. Na końcu tekstu objaśnienia tablic, z wieloma in-
formacjami dotyczącymi toczonych walk. Blok po konser-
wacji, otarcia oprawy; wewnątrz – tekst, bibułki ochronne 
i ryciny w stanie bardzo dobrym. Ładny egzemplarz. 

        1 300  

370
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TWARDOWSKI Bolesław 371 – Wojsko Polskie Ko-
ściuszki w roku 1794. 16 tablic obejmujących 105 fi gur 
z natury rysowanych przez Michała Stachowicza... [dalej 
jak w poz. poprzedniej]. Opr. wydawnicza: pł. z dorobio-
nym współcześnie skórzanym grzbietem, ze złoc. herbem 
na licu i tłoczeniami.

Wydanie z innym wariantem przedniej okładki (patrz 
poz. poprzednia oraz ilustracje). Dorobiony współcześnie 
fachowo grzbiet skórzany sześciopolowy koloru czerwone-
go oraz wyklejki; otarcia oprawy; niewielka konserwacja 
kilku kart i rycin (w tym nieduże uzupełnienia ubytków 
narożników na s. 61/62, 89/90; bez straty tekstu), niektó-
re bibułki z zażółceniami praktycznie nieprzechodzącymi 
na ryciny, stan dobry. 

900 

URBANOWICZ Ludwik372  – Jezuici w Polsce. Przez 
Ks. L.U. Leszno 1855 Druk i nakład Ernesta Günthera. 
22 cm, s. 79, [1], brosz. wydawnicza.

E. IV, 604 (nie podaje ilości stron). Rys ogólny zakonu 
jezuitów założonego w 1540 r. przez św. Ignacego Loyolę 
(1491-1556). Ciekawy przyczynek do historii Jezuitów 
w Polce, wydany jeszcze przed monumentalnym opraco-
waniem jezuity Stanisława Załęskiego (Jezuici w Polsce, 
t. 1-5, 1900-1906). Dorobiony współcześnie płócienny 
grzbiet, niewielkie uzupełnienia dolnego narożnika okład-
ki i karty tyt., zabrudzenia okładki, miejscami podkreśle-
nia kredką, ogólnie stan dobry.

       200
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UWAGA!373  Uwaga!... podajemy komunikat wojen-
ny. Komunikaty Wojenne krajowe i zagraniczne oraz gło-
sy prasy i radia Paryż – Londyn – Berlin – Warszawa. War-
szawa 1940 Wydawnictwo Nowoczesne Sp. z o.o. 20 cm, 
s. 61, fot. 15 w tekście, brosz. wydawnicza. T. I „Serii War-
szawskiej”. Wydawca: Jan Powierza. Publikacja omawiają-
ca z niemieckim obiektywizmem „wypadki poprzedzające 
wybuch wojny, przebieg kampanii oraz towarzyszącą jej 
propagandę krajową i zagraniczną”. Zamieszczono rów-
nież mowę Kanclerza Hitlera w Reichstagu dnia 6 paż-
dziernika 1939 r. Kanclerz „liczył się z przypuszczeniem, 
aczkolwiek okazało się ono złudne, że po stronie polskiej 
może przynajmiej raz weźmie górę świadomość odpowie-
dzialności i rozsądek nad nieodpowiedzialnym szaleń-
stwem”. Świetny fotomontaż na okładce (być może arty-
sty polskiego?). Stan dobry. 

180

WAGA TEODOR374  – Historya Xiążąt y Królów Pol-
skich krótko zebrana przez … z niektóremi uwagami nad 
dzieiami Narodu Polskiego na nowo przedrukowana. War-
szawa 1818 W Drukarni XX. Piarów. 19 cm, s. 347, [1], 
opr. czerwony psk. współcz. (sygn. Librarium), grzbiet 
pięciopolowy ze złoc. tytułem i tłoczonymi ślepo cztere-
ma zamkniętymi koronami.

Potoczyście napisane dzieje Polski od czasów bajecz-
nych po czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Autor 
dzieła Teodor Waga, SchP, właściwie Szymon Waga (1739 
-1801) – polski pijar, historyk, nauczyciel literatury, histo-
rii, geografi i i prawa w szkołach pijarskich. Oferowane tu 
dzieło ukazało się po raz pierwszy w 1767 r., do r. 1864 
miało kilkanaście wydań. Waga opracował również ko-
mentarz do Herbarza polskiego Kaspra Niesieckiego. 
Drobne ślady zalania na końcu. Stan bardzo dobry.

600

WALISZEWSKI Kazimierz 375 – Katarzyna II. Po-
znań [1930] Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 24 cm, 
s. [6], XV, [1], 365, [3], tabl. ilustr. 16, opr. wydawnicza: 
pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Poczytna, tłumaczona z francuskiego powieść nagro-
dzona w 1893 r. przez Akademię Francuską. Opracowanie 
i przekład Stanisława Wasylewskiego. Okładkę rysował 
T. Rożenkowski. Kazimierz Waliszewski (1849-1935), 
historyk, publicysta, od 1875 r. w Warszawie, po 1884 
przebywał we Francji. Stan bardzo dobry.

400
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WARMIŃSKI I[gnacy]376  – Andrz[ej] Samuel i Jan 
Seklucyan. Poznań 1906 Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu. Czcionkami Drukarni i Księgarni św. Woj-
ciecha. 26,5 cm, s. XVI, 550, brosz. wydawnicza. Egz. 
nierozcięty. 

Jan Seklucjan (także: Seclucianus, Sekluczian, ur. mię-
dzy 1510 i 1515 rokiem, zm. w 1578 roku) – polski dzia-
łacz reformacyjny, teolog i pastor luterański, drukarz, 
tłumacz, wydawca i propagator ewangelickiej literatury 
religijnej w języku polskim.

Seklucjan przypuszczalnie urodził się w Sieklukach 
koło Radomia lub w miejscowości o tej samej nazwie 
w Wielkopolsce. Po odbyciu studiów w Lipsku przyjechał 
około 1538 roku do Poznania, gdzie do 1543 roku był ka-
znodzieją luterańskim, jednak zagrożony jako „heretyk” 
karą sądu biskupiego, uciekł w 1544 roku do Królewca, 
pod opiekę protektora luteranizmu – księcia Albrechta. 
Tam rozpoczął działalność jako drukarz i propagator pol-
skiej ewangelickiej literatury religijnej. Opiekował się tak-
że parafi ą w kościele na Steindamm (niem. Steindammer 
Kirche), która skupiała Polaków ewangelików, zarówno 
miejscowych, jak i przybyszów. Od czasów poznańskich 
współpracował z ks. Andrzejem Samuelem.

Zajmował się głównie tłumaczeniami. W 1545 roku 
opublikował pierwszy polski katechizm, oparty o „Mały 
katechizm” Lutra i inne katechizmy luterańskie, wznowio-
ny w 1547 roku. W 1547 roku wydał kancjonał „Pieśni 
duchowne a nabożne” zawierający 35 pieśni religijnych, 
w tym 8 autorstwa Marcina Lutra. W 1550 roku wydał 
„Postyllę Domową”. W 1552 roku ukazało się pierwsze 
tłumaczenie Nowego Testamentu z łaciny na język pol-
ski, które nie było samodzielną pracą Seklucjana (współ-
pracował z nim Stanisław Murzynowski) i od 1563 roku 
zostało zastąpione przez znacznie bardziej wartościową 
Biblię Brzeską. Tłumaczył także na język niemiecki dzieła 
Mikołaja Reja.

200 

WASYLEWSKI Stanisław 377 – 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. współczesna: skóra z tłocz. 
i złoc. 

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 Wasylewski (1885-1953), prozaik, krytyk 
literacki, autor popularnych esejów i szkiców historycz-
nych, m.in. Na dworze króla Stasia (1919), Romans pra-
babki (1920), O miłości romantycznej (1921), Klasztor 
i kobieta (1923). Współczesna luksusowa oprawa arty-
styczna: skóra brązowa z bogatymi tłoczeniami i złocenia-
mi. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

600

WEYSSENHOFF Jan378  – Pamiętnik generała Jana 
Weyssenhoffa. Z portretem autora. Wydał Józef Weyssen-
hoff. Warszawa 1904 Gebethner i Wolff. 20,5 cm, s. [4], 
251, [1], V, portret 1, opr. współczesna: tworz. ze złoc. 
i szyldzikiem na grzbiecie. 

Wspomnienia o Janie Weyssenhoffi e (1774-1848), ge-
nerale dywizji, uczestniku wojny polsko-rosyjskiej 1792, 
insurekcji kościuszkowskiej, wojen napoleońskich, po-
wstania listopadowego. Niewielkie miejscowe zabrudze-
nia, stan dobry. 

100 

377
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WIELKA historia powszechna. 379 Wydawnictwo 
zbiorowe ilustrowane, opracowane pod red. Jana Dą-
browskiego, Oskara Haleckiego, Mariana Kukiela i Sta-
nisława Lama. T. 1-7 (w 11 woluminach). Warszawa 
1934-1939 Nakładem Księgarni Trzaski, Everta i Mi-
chalskiego. 28,5 cm, s. XII, 935, k. tabl. [31], ilustr.; XII, 
1112, fot., rys., err.; XV, [1], 878, k. tabl. [39], ilustr.; 
VIII, 466, k. tabl. [14], ilustr.; VIII, 636, k. tabl. [14], 
ilustr.; VIII, 610, k. tabl. [31], ilustr.; VII, 494, k. tabl. 
[29], ilustr.; XI, [1], 655, k. tabl. [38], ilustr.; IX, [1], 484, 
k. tabl. [21], ilustr.; XII, 503, k. tabl. [10], s. tabl. [16], 
ilustr.; 506-1026, k. tabl. [14], s. tabl. [14], ilustr. Opr. 
wyd. psk z bogatymi złoc. na grzbiecie i obu licach. 

Monumentalne opracowanie historii powszechnej, 
autorstwa lub redakcji najwybitniejszych historyków 
polskich (Kazimierz Chodynicki, Jan Czekanowski, Jan 
Dąbrowski, Tadeusz Wałek-Czernecki, Józef Feldman, 
Ludwik Finkel, Oskar Halecki, Władysław Konopczyń-
ski, Tadeusz Manteuffel, Ludwik Piotrowicz, Kazimierz 
Piwarski, Henryk Wereszycki, Kazimierz Zakrzewski), 
ozdobione ponad 300 tablicami ilustr., kilkudziesięciu 
mapami i kilkoma tysiącami ilustracji w tekście. Stan bar-
dzo dobry. Ładny i dekoracyjny egz. Oprawa w świetnym 
stanie. W części drugiej tomu 6 brak tabl. 15 (prezydent 
Poincaré).

6 000 

WIELKA Historja380  Powszechna. Wydawnictwo 
zbiorowe ilustrowane, opracowane pod red. Jana Dąbrow-
skiego, Oskara Haleckiego, Marjana Kukiela i Stanisława 
Lama. T. 5. Czasy nowożytne. Cz. 1: Odkrycia, humanizm, 
odrodzenie i reformacja. Napisali Kazimierz Chodynicki 
i Kazimierz Piwarski. Cz. 2: Wojny religijne i absolutyzm. 
Napisali Kazimierz Piwarski i Władysław Konopczyński. 
Warszawa [ok. 1938] Nakładem Księgarni Trzaski, Everta 
i Michalskiego. 28 cm, s. VIII, 610; VII, [1], 494, liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na 
licu i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony. 

Tom 5 monumentalnego wydawnictwa Trzaski, Ever-
ta i Michalskiego specjalizującego się w publikacjach en-
cyklopedycznych (tom 1-7, 1934-1939). Obejmuje lata 
1492-1788. Stan bardzo dobry.

400

[WOJSKO POLSKIE 1919] 381 Naczelne Dowódz-
two W. P. Dowództwo Żandarmerji Polowej. Rozkaz 
Nr 237. Warszawa, dnia 23.XII.1919 r. Major i Dowódca 
[Stanisław] Krzaczyński. Za zgodność: Em(anuel) Quiri-
ni, ppor. (za porucznika i adiutanta). 35 x 22 cm, s. [2]. 
Maszynopis powielany z epoki. Zawiera m.in. nominacje 
awansowe kilkudziesięciu żandarmów z ich szczegółowy-
mi danymi personalnymi. Cenny dokument do historii 
żandarmerii polskiej w pierwszym roku odrodzonej ojczy-
zny. Ślady składania i drobne przetarcia.

120

379
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WIELKI PROLETARIAT382 , pod redakcją Broni-
sława Krauzego i Janusza Durko, ze wstępem Bronisła-
wa Krauzego. Opracowanie grafi czne Stefan Bernaciński. 
Warszawa 1954 WAG. 49 cm, s. 28, 32 plansze reproduk-
cji rysunków, 1 plansza kolor. [z reprod. obrazu F. S. Ko-
warskiego „Proletariatczycy”]. Wstęp i spis prac – także 
w jęz. rosyjskim, francuskim, niemieckim i angielskim. 
Całość w tece tekturowej oraz wielkiej tece z czerwone-
go płótna, z wytłoczonym na licu czerwonym sztandarem 
i złotym napisem tytułowym. 

Marzenia, złudzenia i cierpienia proletariatczyków nie 
wpłynęły wcale na rysowników, uparcie trwających – co 
widać w tece – na pozycjach monotonii i brzydoty. Parę 
nazwisk: Maria Hiszpańska, Al. Kobzdej, M. Jurgielewicz, 
J. Strzałecki, St. Poznański, I. Witz. Materiał do przemy-
śleń o formach mecenatu, także pod względem skutecz-
ności.

300 

WOŁOSZYNOWSKI383  Julian – Rok 1863. Po-
znań [1931] Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 23,5 cm, 
s. [10], 461, [6], tabl. ilustr. 31, liczne ilustr. i ozdobniki 
w tekście, opr. współczesna: psk ze złoc. i tłocz. reliefo-
wym na licu i grzbiecie. 

Powieść Juliana Wołoszynowskiego (1898-1977), 
osnuta na tle wydarzeń powstania styczniowego. Liczne 
ilustracje bazujące na rycinach, pamiątkach historycz-
nych, obrazach. Ślad przetarcia na karcie tyt., dedykacja, 
stan dobry. Ładna oprawa z bogatymi złoceniami i tło-
czonym na licu i grzbiecie orłem w koronie. 

300 

WRÓBLEWSKI [Kazimierz]384  – Ze wspomnień le-
karza. Poznań 1923 Nakładem Księgarni Fr. Gutowskiego. 
19 cm, s. [4], 73, [2], opr. współczesna: ppł. 

Wydanie 1. Wspomnienia z długoletniej praktyki le-
karskiej Kazimierza Wróblewskiego (1858-1934). Opra-
wa współczesna z odtworzoną na licu kartą tytułową. 
Stan dobry.

100 

WYPIS385  z planu gimnazyalnego. Dan w Wiedniu 
21 maja 1804 [tytuł i tekst równolegle po niemiecku]. 
K. [24], bez opr., grzbiet wzmocniony papierem. 

Tekst regulaminu gimnazjum w zaborze austriackim. 
Cenny dokument dla dziejów edukacji młodzieży polskiej 
w okresie zaborów na terytorium Galicji. Stan bardzo do-
bry. Rzadkie.

500

ZABEL 386 Eugeniusz – Katarzyna II caryca Rosji. Ro-
mans historyczny z ilustracjami. Przekład autoryzowany 
Tadeusza Dropiowskiego. Katowice 1931 Nakład i wła-
sność Polskiego Instytutu Wydawniczego. 24 cm, s. 344, 
[3], tabl. ilustr. 25, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony. 

Wydanie 1. Tłumaczenie z niemieckiego biografi i ca-
rycy Katarzyny Wielkiej, jednej z najwybitniejszych po-
staci w historii Rosji, panującej przeszło trzydzieści lat.  
Grzbiet po konserwacji, stan dobry.  

180
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ZADROŻNY Stanisław387  – Tu – Warszawa. Dzieje 
radiostacji powstańczej „Błyskawica”. Londyn 1964 Na-
kładem Księgarni Orbis. 21,5 cm, s. 112, tabl. ilustr. 2, 
brosz. wydawnicza, obwoluta. 

Historia radiostacji Armii Krajowej nadającej podczas 
powstania warszawskiego; jej sygnałem wywoławczym 
była melodia „Warszawianki”. Stan bardzo dobry.

90

ZAGÓRSKI Wacław388  (Lech Grzybowski, pseud.) 
– Wicher wolności. Londyn 1957 Nakładem Czytelników
-Przedpłacicieli. 22 cm, s. 391, tabl. 2 (rozkł.), ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: pł. z ilustr. na licu. 

Wydanie 1. Wspomnienia z Powstania Warszawskie-
go Wacława Zagórskiego (1909-1982), dowódcy batalio-
nu Chrobry II. Przedmowa: Gustaw Herling-Grudziński. 
Opracowanie grafi czne autora przy współpracy Stanisława 
Gliwy. Plan Warszawy (1944) i fotografi a lotnicza Grzy-
bowa po powstaniu (w kieszonce na tylniej wyklejce). 
Stan bardzo dobry. 

100 

ZAMOYSKI Władysław389  – Dywizja Polska Koza-
ków C. M. Sułtana. Rozkaz dzienny nr 419 z dnia 31 lip-
ca 1856 roku. Kwatera Główna, Skutari [tureckie Üsküdar 
nad Bosforem]. 32 x 20 cm, k. [1]. Estreicher nie notu-
je. Rozkaz informujący o rozwiązaniu Dywizji Kozaków, 
utworzonej i dowodzonej przez Michała Czajkowskiego, 
słynnego Sadyka Paszę (1804-1886), walczącej u boku 
wojsk tureckich przeciwko Rosji. Władysław hr. Zamoyski 
(1803-1868) był generałem tej dywizji. W rozkazie gene-
rał Zamoyski opisuje machinacje Moskwy oraz podkreśla 
zasługi poszczególnych ofi cerów; jednocześnie dziękuje za 
ufundowany przez żołnierzy pałasz i wspaniały pierścień 
dla żony. Druk ulotny. Niewielkie ślady składania, poza 
tym stan bardzo dobry.

200

ZBIERAŃSKI Czesław M.390  – O narodzinach lot-
nictwa polskiego. New York 1958 Printed by Czas Publi-
shing. 22 cm, s. 131, [1], ilustr. w tekście, brosz. wydaw-
nicza. 

Historia lotnictwa polskiego doprowadzona do końca 
pierwszej wojny światowej. Wydano na papierze kredo-
wym. Wpis własnościowy, oprócz tego czysty, ładny eg-
zemplarz.  

200 

ZIELIŃSKI Tadeusz391  – Starożytność bajeczna. 
Warszawa – Kraków 1930 Wydawnictwo J. Mortkowicza. 
23 cm, s. [2], 464, [5], tabl. ilustr. 12 (z zachowanym 
kompletem bibułek przekładkowych), opr. wtórna: pełna 
skóra ze złoc. napisami na grzbiecie i licu oraz złoc. sy-
gnetem wydawcy. Stan dobry. Niewielkie przebarwienia 
grzbietu oprawy. 

300

[ŻDŻANNE – Adolf SMORCZEWSKI] 392 Tabella 
wykazująca uposażenie, obowiązki i powinności rolników 
po wsiach i miastach osiadłych we wsi Żdżanne do dóbr 
głównych Żdżanne należące, własności Adolfa Smorczew-
skiego w parafji Siennica Różana (rg. [rytu greckiego] 
Żdżanne) gminie Żdżanne Okręgu Chełmskim Powiecie 
Krasnostawskim Gubernii Lubelskiej. Egzemplarz II. Po-
szyt II. Żdżanne 27 września 1847, adl.: 

Tabella … w Majdanie Żdżańskim do dóbr głównych 
Żdżanne należące Maciejów zwanym własności Adolfa 
Smorczewskiego … Egzemplarz II. Poszyt III. Żdżanne 
27 września 1847, adl.: 

Tabella … w Majdanie Kostunin do dóbr głównych 
Żdżanne należące … własności Adolfa Smorczewskiego … 
Egzemplarz II. Poszyt II [?]. Żdżanne 27 września 1847, 
adl:

Tabella … we wsi Wierzchowiny do dóbr głównych 
Żdżanne należące własności Adolfa Smorczewskiego … 
Egzemplarz II. Poszyt IV. Żdżanne 27 września 1847. 
44,5 cm, s. [15]; [15]; [15]; [15]. Współopr. poszyty. 

Z autografami właściciela dóbr Adolfa Smorczewskie-
go, wójta gminy i pieczęcią wójtowską. Tabele rubryko-
wane wypełnione rękopiśmiennie. Obejmują szczegółowe 
spisy mieszkańców poszczególnych wsi z nazwiskami 
rolników, ich stanem majątkowym, uposażeniem, obo-
wiązkami wypływającymi z pańszczyzny, wobec kościoła, 
gminy i rządu. Adolf hr. Smorczewski (1829-1898), syn 
Antoniego i Alojzy ze Smorczewskich. Właściciel dóbr 
Żdżanne z przyległościami oraz radca Dyrekcji Głównej 
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na pow. krasno-
stawski. Autor kilku publikacji podróżniczych i gospo-
darczych. Za zasługi dla kościoła (fundacja, opieka nad 
unitami) obdarowany przez papieża Leona XIII tytułem 
comes romanus. Cenny materiał źródłowy do historii wsi 
polskiej na Lubelszczyźnie przed uwłaszczeniem, historii 
regionalnej i gospodarczej oraz genealogii rodzin chłop-
skich. Ślady składania i zbrązowienia oraz przybrudzenia 
i ubytki karty (puste miejsca) na odwrocie. Tekst czytelny, 
stan ogólny dobry. 

700

ŻYCIORYSY znakomitych393  Polaków z czasów 
porozbiorowych. Zebrały Helena Witkowska i W. Krzy-
żanowska. Warszawa [1918] Wydawnictwo M. Arcta. 
20 cm, s. XI, 224, tabl. ilustr. 16, opr. wydawnicza: kar-
ton. (z ilustr. na licu) ze złoc. na licu i grzbiecie 

M.in. Jan Henryk Dąbrowski, Józef Poniatowski, Cy-
prian Godebski, Berek Joselewicz, Tomasz Zan, księżna 
Izabela Czartoryska, Joachim Lelewel, Walerian Łukasiń-
ski, Adam Czartoryski, Klaudyna Potocka, Józef Chło-
picki, Szymon Konarski, ksiądz Piotr Ściegienny, Andrzej 
Zamojski, Romuald Traugutt. Grzbiet po konserwacji, we-
wnątrz stan bardzo dobry. 

80
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Józef Piłsudski
i jego epoka

[ALBUM pamiątkowe] 394 Gdy wódz odchodził 
w wieczność… Album pamiątkowe uroczystości pogrze-
bowych Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Krakowie. 
[Warszawa 1935] Spółka Wydawnicza Kurjer S.A. 30 cm, 
s. 30, [2]; okładki brosz. wydawn. objęte paginacją. Stan 
dobry.
 60

BANDROWSKI Juljusz Kaden – 395 Piłsudczycy. 
Wydanie zupełne [wyd. 3; wyd. 1 – 1916]. Warszawa 
1932 „Kadra”, Spółka Wydawniczo-Drukarska. 19,5 cm, 
s. 214, [3], opr. wtórna: pł., złoc. napisy na grzbiecie, 
okładki brosz. oryg. zachowane, naklejone na płótno. 

„Na stronach tych zawarty jest tragiczny a zarazem 
jakże radosny okres wojowania polskiego, spełniony pod-
czas wojny światowej, między rokiem 1914-tym a 1916-
tym [z przedmowy autora]”.

90

CEPNIK Henryk396  – Ignacy Mościcki, prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys życia i działalności. Wy-
danie trzecie rozszerzone. Warszawa 1933 Instytut Pro-
pagandy Państwowo-Twórczej. 18 cm, s. 194, [6], tablic 8, 
1 tabl. faksymile, opr. wydawnicza: pł. tłocz., złoc. napisy 
na grzbiecie i licu. Piecz. wł.

100

DZIESIĘCIOLECIE 397 Intendentury Polskiej Siły 
Zbrojnej 1918-1928. Warszawa 1929 Nakładem Koła 
Ofi cerów Intendentów. 30,5 cm, s. XI, [1], 608, portretów 
3, tabl. rozkł. 3, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na 
licu i grzbiecie.

Odbito 1500 egz. numerowanych na papierze bez-
drzewnym (egz. nr 1404). Księga pamiątkowa podsumo-
wująca działalność intendentury w latach 1918-1928. 
M.in. Intendentura w Legionach Polskich, w formacjach 
powstałych poza granicami Polski, kwestie umunduro-
wania, kwaterunkowe, transportu, szkolenia personelu, 
budżetu oraz liczący ponad 5000 nazwisk wykaz ofi -
cerów i byłych urzędników wojskowych. Układ grafi czny 
wg projektu Józefa Rzepki. Oprawa wydawnicza w sty-
lu Art-Déco autorstwa Tadeusza Burtatowskiego – płót-
no jasnoniebieskie, na grzbiecie i licu złocona tytulatura 
z barwieniami otoczona stylizowanymi elementami, na 
tylniej okładzinie tłoczony sygnet Drukarni Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Wpis własnościowy piórem, otarcia 
głównie krawędzi oprawy. Ładny egzemplarz.

400

399
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HINCZA Stefan398  – Pierwszy Żołnierz Odrodzonej 
Polski. Z 34 ilustracjami i 4 mapami. Katowice 1932 Na-
kład Polskiego Instytutu Wydawniczego Sp. z o.o. 23 cm, 
s. 424, tablic fot. 32, mapki rozkł. 4, opr. wydawnicza: 
płótno granatowe tłocz., złocenia na licu i grzbiecie opr., 
futerał tekt. Brak obwoluty. Portret Marszałka na oprawie, 
wytłoczony i złocony, podług rysunku Leopolda Gottlieba 
[nie Maurycego, jak błędnie podano na s. 4]. Na prawych 
narożnikach lica oprawy niewielkie odbarwienia. Poza 
tym stan bardzo dobry.

Zawiera także wykazy ważniejszych prac Piłsudskiego 
i o nim, antologię wierszy i pism, kalendarium. 

240

KALENDARZ Niepodległości.399  Kronika 3900 
wydarzeń w okresie lat 1914-1938 w układzie chrono-
logicznym na każdy dzień kalendarza. 20 mapek histo-
rycznych. Kalendarium na lata 1939, 1940, 1941. Łódź 
[1938] Nakład Łódzkiego Obwodu Miejskiego L.O.P.P. 
Druk M. Arcta. 19 cm, s. [4], 366, [2], mapki w tekście, 
opr. wydawnicza: ze złoc. na obu okładzinach i grzbiecie. 

Redakcja ogólna i całkowite opracowanie kroniki Ma-
ciej Wieliczko. Ładna okładka wydawnicza: płótno 
czerwone ze złoceniami i orłem modernistycznym na obu 
okładzinach. Niewielkie otarcia oprawy, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 

150 

KAWAŁKOWSKI Aleksander 400 – Z dziejów odbu-
dowy państwa. Szkice. Warszawa 1933 Wojskowy Instytut 
Naukowo-Wydawniczy. 19 cm, s. [6], 217, mapka rozkł., 
broszura wydawn. M.in.: Zamach ukraiński we Lwowie 
1. IX. 1918 r; Gen. Żeligowski o kampanii 1920 r.; Epo-
peja Górnego Śląska [o plebiscycie]; Dziejowe podstawy 
stosunku Rosji do Polski. Grzbiet broszury reperowany, 
okładka z niewielkimi plamami; wewnątrz stan bardzo 
dobry. 

90

KU CZCI401  poległych lotników księga pamiątkowa. 
Praca zbiorowa pod naczelną redakcją mjr. dypl. pil. Mar-
jana Romeyki. Warszawa 1933 Wydawnictwo Komitetu 
Budowy Pomnika ku czci poległych lotników. Nakładem 
Lucjana Złotnickiego. Układ grafi czny i projekt oprawy – 
Stanisław Ostoja Chrostowski. 33,5 cm, s. [8], 420, tabl. 
ryc. 4 (drzeworyty), tabl. ilustr. 9 (kolor.), liczne ilustra-
cje w tekście, w tym reprodukcja Tadeusza Pruszkow-
skiego „Zwycięstwa”, 12 tablic czarnobiałych, w tym 2 
portrety, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. 

4 oryginalne drzeworyty Stanisława Ostoi Chro-
stowskiego (1897-1947). Oprawa wydawnicza Bolesła-
wa Zjawińskiego (1886-1947) – płócienna zielona (sygn.  
„B[olesław] Zjawiński / Zakłady Introligatorskie / Warsza-
wa”. Zabrudzenia oprawy, poza tym stan bardzo dobry. 

360
398

401

www.portolan.pl


152

LEPECKI Mieczysław402  B[ohdan] – Józef Piłsudski na Syberji. Warszawa 1936 Główna Księgarnia Wojskowa. 
42 cm, s. XII, 227, tabl. ryc. 8 (drzeworyty), tabl. ilustr. barwnych 12, liczne ilustr. i faksymile w tekście, opr. wydaw-
nicza: pł. z barwieniami na grzbiecie i postacią marszałka na licu. 

Pięknie wydana, barwnie i żywo opowiedziana historia pobytu Piłsudskiego na Syberii napisana przez jego adiutanta, 
podróżnika i publicystę Mieczysława Lepeckiego (1897-1969), który w 1937 r. kierował rządową misją na Madagaskarze, 
w celu rozpoznania możliwości pozyskania wyspy jako polskiej kolonii lub terenu osadnictwa żydowskiego. Bogato ilustro-
wane dzieło wydrukowane na bezdrzewnym papierze z Mirkowskiej Fabryki Papieru w Jeziornie. Układ grafi czny książki, 
8 drzeworytów, ilustracje w tekście, ozdobniki, winietki, fi naliki, wyklejkę, projekt oprawy i obwolutę w drzeworycie wykonał 
Stanisław Ostoja-Chrostowski (1897-1947). Liczne faksymile dokumentów.

Na końcu zamieszczono 12 ilustracji barwnych znanego karykaturzysty Zdzisława Czermańskiego (1890-1970), któ-
rego kolorowe karykatury marszałka z teki paryskiej (1931) sam Piłsudski polecił rozwiesić w Belwederze. Oprawę wykonały 
Zakłady Introligatorskie Bolesława Zjawińskiego w Warszawie. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

480 

401
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LIPIŃSKI Wacław403  (Socha) – Szlakiem I Brygady. 
Dziennik żołnierski. Warszawa 1927 Główna Księgarnia 
Wojskowa. 24,5 cm, s. X, 333, [4], liczne ilustr. w tekście, 
mapka rozkł., opr. wtórna: ppł., napisy na grzbiecie.

200 

LIPIŃSKI Wacław404  – Walka zbrojna o niepodle-
głość Polski 1905-1918. Warszawa 1931 Wojskowy In-
stytut Naukowo-Wydawniczy. 24,5 cm, s. XX, 444, liczne 
ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na 
licu.  

Wydanie 1. Udział formacji wojskowych w walce 
o niepodległość. Omówiono m.in. Polską Organizację 
Wojskową, Polskie Siły Zbrojne, Polski Korpus Posiłko-
wy, wojsko polskie na wschodzie (Legion Puławski, Polska 
Brygada Strzelecka, Pierwszy Korpus na Białorusi, Drugi 
Korpus i bój pod Kaniowem, Trzeci Korpus na Ukrainie, 
Dywizja Syberyjska) oraz wojska na zachodzie (Oddział 
Bajończyków, Armia Polska we Francji). Niewielkie otar-
cia oprawy, nowe wyklejki, stan dobry.

180 

MONDALSKI Wiktor405  – Ostojacy. Lwów 1916 
Nakładem Księgarni Gubrynowicza i Syna. 14,5 cm, 
s. 123, [5], tablic ilustr. 6 (fotografi e), opr. wtórna: pł. 
z tytułem złoc. na licu. 

Na odwrocie wyklejki dedykacja ołówkiem: „Drogiemu 
Tadziowi na pamiątkę wspólnej służy wojskowej – Alek-
sander hr. Romer asp. ofi c. / Włodawka 23. XII. 1916 r.” 
Poniżej dopisane atramentem objaśnienie: „Tadeusz hr. 
Broel-Plater (Włodawka nad Bugiem)”. Brak k. przedtyt. 
i oryginalnej okładki broszury wyd. (z fot.). Ostoja – rtm. 
Juliusz Ostoja-Zagórski (ur. 1877), dowódca 5 szwadro-
nu, następnie dywizjonu ułanów Legionów. Stan dobry. 
Rzadkie.

240 

O RANNYM żołnierzu.406  Ulotne pismo zbioro-
we pod redakcją Stanisława Dzikowskiego. Warszawa 
1917 Klisze i druk Zakładów Grafi cznych B. Wierzbicki. 
31,5 cm, s. 16, ilustracje i nuty, brosz. wydawnicza. 

Dochód ze sprzedaży jednodniówki przeznaczono 
na Wydział Opieki nad Inwalidami–Legionistami i ro-
dzinami poległych. Okładkę i ornament na s. 5 ryso-
wał Jan Starża Dzierzbicki, ilustrację na s. 9 – Stanisław 
Szygell. M.in.: Józef Piłsudski (Aforyzm); Stanisław hr. 
Szeptycki (Aforyzm); Gustaw Daniłowski (Żołnierzu!); 
Marian Dąbrowski (Osiem razy ranny); Edward Słoński 

406

402
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(W listopadowem słońcu); Stanisław Dzikowski (Pobojo-
wisko); Ignacy Baliński (Jam żołnierz Rzeczypospolitej); 
Edward Ligocki (Eirene); Józef Andrzej Teslar (O nie-
nazwane nadzieje); Zuzanna Rabska (Egoizm); Julian 
Ejsmond (List ze szpitala); Czesław Jankowski (Il illo 
tempore). Dorobiona tylna okładka, na którą naklejono 
papierową naklejkę: „Klisze i druk / Zakładów Grafi cznych 
/ B. Wierzbicki i S-ka / Warszawa / ul. Chmielna Nr. 61”. 
Stan dobry. Ładna okładka wydawnicza. Rzadkie. 

250 

PIŁSUDSKI Józef 407 – 22 stycznia 1863. Oprac. 
i posłowie mjr dr Stefan Pomarański. Ilustracje i proj. okł. 
Wacław Siemiątkowski. Lwów 1938 Państwowe Wydaw-
nictwo Książek Szkolnych. 22 cm, s. 94, tabl. il. 5. Opr. 
wt. plast., okładki oryg. zachowane. Wyd. 4. w 75. rocz-
nicę powstania styczniowego.

 80

SIEROSZEWSKI Wacław408  – Marszałek Józef 
Piłsudski: 115 zdjęć. Tekst opracował… Warszawa 1932 
Wydawnictwo Wł. Dzwonkowskiego i St. Radlińskiego. 
24 cm, s. [4], 21, fot. 115 na osobnych tabl., opr. wydaw-
nicza: ppł.

„Świat w obrazach” nr 1. Cykl biografi czny 1. Stan 
bardzo dobry. 

120

SKŁADKOWSKI Sławoj [Felicjan]409  – Strzępy 
meldunków. Warszawa 1936 [wł. 1935] Instytut Bada-
nia Najnowszej Historji Polski. 24 cm, s. 573, [2], tabl. 1 
(foto grafi a), brosz. wydawnicza. 

Dedykacja autora na karcie przedtyt.: „Mistrzowi 
Wacławowi Sieroszewskiemu /ofi aruję / 7 XII 35”. Nie-
wielkie naddarcia i zaplamienia okładek, poza tym stan 
dobry.

300 

SMOLEŃSKI Józef410  pułkowik dyplomowany – 
Walki polsko – litewskie na Suwalszczyżnie we wrześniu 
1920 r. Warszawa 1938 Wojskowe Biuro Historyczne. 
24 cm, s. 501, 40 szkiców, opr. wtórna: pł. z napisami na 
grzbiecie. 

Studia taktyczne z historii wojny polskiej 1918-1921. 
Tom XIV. Brak atlasu 15 map. 

280 

W DWUDZIESTĄ411  rocznicę czynu zbrojnego Jó-
zefa Piłsudskiego. 6. VII 1914-1934. Opracował Komitet 
Redakcyjny pod Kierunkiem Zygmunta Zygmuntowicza. 
Lwów 1934 Nakładem czasopisma „Polska Niepodległa”. 
30 cm, s. 176, [8], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: 
pł. ze złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony. 

Wśród autorów: Maria Dąbrowska, Edward Słoński, 
Zygmunt Zygmuntowicz, Wacław Sieroszewski, Karol 
Husarski, Gustaw Daniłowski, Bolesław Wieniawa-Dłu-
goszowski, Tadeusz Zubrzycki, Józef Mączka, Julian Ej-
smond. M.in. Polskie Organizacje Wojskowe przed 1914 r.; 

413
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Pierwsza kadrowa; Oleandry; Wśród cennych pamiątek 
w Sulejówku; Humor legionowy; Wspomnienia o zmarłych 
poetach–żołnierzach legionowych. Od s. 153 – rozkazy z lat 
1912-1918 r. i dzieje walk I i II brygady. Niewielkie zabru-
dzenia i otarcia oprawy, pieczątki: „Biblioteka uczniowska / 
M.I.K.H. / Chorzów”, wewnątrz stan bardzo dobry.

220 

WALIGÓRA Bolesław412  – Bój na przedmieściu 
Warszawy w sierpniu 1920 r. Warszawa 1934 Wojskowe 
Biuro Historyczne. 24,5 cm, s. [4], 756, 83 szkice w tek-
ście, 3 tabl. fot., 2 tabl. szkiców; pod opaską 9 map /szki-
ców rozkł., 9 panoram rozkł., opr. wtórna: pł. 

Studia taktyczne z historii wojny polskiej 1918-1921. T. XIII. 
300

WIELICZKO Maciej413  – Polska w latach wojny 
światowej w kraju i na obczyźnie. Pamiątkowy zbiór foto-
grafji i dokumentów. (Bibljoteka Albumów i Reprodukcji; 
z. 1). Warszawa 1929 Nakład Bibljoteki Albumów i Re-
produkcji. 32,5 cm, s. 257, [6], tabl. ilustr. 1 (rozkł.), licz-
ne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł.

Wydanie 1. Ładnie wydana, bogato ilustrowana książka 
prezentująca historię walki o niepodległość Polski, uwzględ-
niająca szczególnie udział legionów Piłsudskiego. Zbiór ponad 
550 zdjęć ze wszystkich frontów I wojny światowej. Każda fo-
tografi a opatrzona jest obszernym komentarzem. Na końcu za-
mieszczono rozkładaną tablicę z ważniejszymi odezwami, ob-
wieszczeniami i rozporządzeniami. Oprawa wydawnicza 
wykonana w warszawskiej drukarni Władysława Łazarskiego. 
Patriotyczną okładkę przedstawiającą leżącego w zasiekach 
żołnierza i przelatującego nad nim orła projektował Lucjan 
Jagodziński (1897-1971), malarz, grafi k i ilustrator. Na tyl-
nej okładce sygnet drukarni wykonany wg projektu Edmun-
da Bartłomiejczyka (1885-1950). Błąd w paginacji ostatniej 
strony, ciągłość tekstu zachowana. Niewielkie zabrudzenia, 
otarcia i wgniecenie marginesu przedniej okładki; nowe wy-
klejki, stan dobry. Ładna okładka wydawnicza.

360

WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne]414  – Więzien-
ne drogi Komendanta. Gdańsk – Szpandawa – Wesel – 
Magdeburg. Okładka i oprac. grafi czne Atelier Girs-Barcz. 
Warszawa 1939 Nakładem Głównej Księgarni Wojskowej. 
19,5 cm, s. 174, [1], liczne fot., opr. wtórna: ppł., okł. 
oryginalna zachowana. 

Relacja z podróży w 1935 r. szlakiem niemieckich 
więzień Józefa Piłsudskiego. Rzadkie [wydane tuż przed 
wojną]. 
 200

ZWIĄZEK STRZELECKI415 . Oddział im. płk. Le-
opolda Lisa-Kuli „Powązki”. XV lat 1922-1937. Oprac. re-
dakcyjne i projekt okładki Roman Dąbrowski. Warszawa 
1937 b.w. 20 cm, s. 100, fot. 30 [s. 95 do 100, inseraty], 
opr. wydawnicza: ppł. Lico okładki pobrudzone, wewnątrz 
stan dobry.
  60
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Judaica
BIULETYN416  Żydowskiego Instytutu Historyczne-

go w Polsce. [kwartalnik, ukazuje się od 1951]. Warszawa, 
styczeń – marzec 1972 Nr 1 (81). M.in.: Wspomnienie 
o Adamie Czermakowie; Żydzi w I Dywizji Piechoty im. 
Tadeusza Kościuszki; Udział lekarzy i przyrodników po-
chodzenia żydowskiego w rozwoju nauk lekarskich w Pol-
sce ostatniego stulecia. Nakład 600 egz.
   40

[FLAWIUSZ]417  Józef Flawiusz – Dzieje wojny ży-
dowskiej przeciwko Rzymianom. Z oryginału greckiego… 
przetłumaczył, przedmową, uwagami, skorowidzem etc. 
zaopatrzył Andrzej Niemojewski. Okładka i plan rys. 
Jana Bukowskiego. Warszawa-Kraków 1906 Nakładem 
Grona Członków Stowarzyszenie Wzaj. Pomocy Pracow-
ników Handlowych Wyz. Mojżesz. w Warszawie. Skład 
gł. w Księgarni Powszechnej w Warszawie. Z Drukarni 
Narodowej w Krakowie. 23 cm, s. XXIX, [1], 575, opr. 
wtórna: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.

200 

GAWALEWICZ Marjan418  – Mechesy. Powieść. 
T. I-II, Lwów – Poznań [1924-1925]. Nakładem Wydaw-
nictwa Polskiego. 19 cm, s. [4], 402, [6]; [6], 481, [6], 
opr. wydawnicza: pł. tłocz., złoc. na licu i grzbiecie opra-
wy. M. Gawalewicz – Dzieła, t. 3 i 4. 

Powieść napisana w r. 1893, opublikowana w „Tygo-
dniku Illustrowanym”, wyd. 1. książkowe – 1894. Blok 
oprawy nadwyrężony w obu tomach. Kilka kart luzem.
  120

GRZEGORZAK Wojciech 419 – Kościół na wzgórzu. 
Krakau 1942 Wydawnictwo PIK. 18 cm, s. 48, il. w tek-
ście, broszura wydawn. 

Wydawnictwo gadzinowe, antyżydowskie. Politkom 
Mojżesz Nachałkin morduje księży i pali kościoły, ale gi-
nie w nurtach rzeki podczas powodzi. Bardzo rzadkie.
  300

MARK B[ernard]420  – Powstanie w getcie warszaw-
skim. Nowe uzupełnione wydanie i zbiór dokumentów. 
Okładkę projektował Rafał Chwoles. Warszawa 1963 
Wydawnictwo „Idisz Buch”. 20,5 cm, s. 397, [2], na 
s. 357-389 fotografi e i fotokopie dokumentów, brosz. wy-
dawn. Stan dobry.
  150
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MIESES M[ateusz]421  – Polacy – chrześcijanie po-
chodzenia żydowskiego. T. I-II. Warszawa 1936 Wydaw-
nictwo M. Fruchtmana. 23 cm, s. LXV, 224; 319, [1], opr. 
wtórna: ppł. biblioteczne, okładki oryg. obu tomów za-
chowane. W t. I brak k. przedtytułowej i tytułowej (I-IV), 
s. 66 i 67 przybrudzone; w t. II brak k. tytułowej(3 /4), 
s. 5-7 poklejone taśmą. 

Słynne opracowanie – z tej także racji, że owo za-
szczytne pochodzenie nie zawsze tu wiarygodnie udoku-
mentowane. Frazy w rodzaju „jakoś niewyraźnie wyglądają 
Antuszewicze…” lub „Chopin ze swoim nosem i wyrazem 
oczu na swym portrecie, przypomina mocno Żyda”, nie 
należą do wyjątków. Skądinąd, Mieses zgromadził wiele 
materiału źródłowego. 
 240

NOWACZYŃSKI Adolf422  – Mocarstwo anonimowe 
(Ankieta w sprawie żydowskiej). Zebrał… Motto: Toleran-
cja, ale i dla prawdy! Warszawa 1921 Nakładem Księgarni 
i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka. 23,5 cm, s. 415, 
[1], opr. wtórna: ppł., okładka broszury oryg. zachowa-
na [sygn. „J. F. B.”]. Piecz. wł. „Z biblioteki Kazimierza 
Szłapki”. 

280

PAMIĘTNIK Zjazdu423  Naukowego im. Jana Kocha-
nowskiego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930. Kraków 1931 
Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności. 24 cm, s. [4], 
505, [2], opr. współczesna: ppł. ze złoc. na grzbiecie, za-
chowane okł. brosz. wyd. 

Referaty: dotyczące Jana Kochanowskiego, Na szczy-
tach kultury staropolskiej (Ignacy Chrzanowski), Dru-
karstwo żydowskie w Polsce XVI w. (Majer Bałaban), 
Wpływ języka polskiego na ukraiński w w. XIV-XVI oraz 
spis uczestników Zjazdu. Oprawa współczesna z odtwo-
rzoną na licu kartą tytułową. Okładki broszurowe po kon-
serwacji, oprócz tego stan bardzo dobry. 

150 

PIECHOTKOWIE Maria i Kazimierz424  – Bożnice 
drewniane. Warszawa 1957 Wydawnictwo Budownictwo 
i Architektura. 27 cm, s. 219, [1], tabl. ilustr. 1 (rozkł.), 
liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. na 
licu i złoc. na grzbiecie, obwoluta.   

Historia Żydów w Polsce z jedną z najlepszych doku-
mentacji ikonografi cznych ukazujących wiele nieistnie-
jących już zabytków budownictwa drewnianego, w tym 
z terenów Polski przedwojennej. Niewielkie przetarcia ob-
woluty na krawędziach, stan bardzo dobry. 

180

RUBIN Icchah (Henryk)425  – Żydzi w Łodzi pod 
niemiecką okupacją 1939-1945. Londyn 1988 Kontra. 
23,5 cm, s. 581, [1], brosz. wydawnicza. 

Bogate kompendium wiedzy o martyrologii i ekstermi-
nacji Żydów łódzkich. Stan bardzo dobry. 

140

SZAFJAŃSKI F[eliks] J[an]426  – Zamach na duszę 
polską i środków jej obrony. Warszawa 1927 Nakładem mie-
sięcznika „Pro Christo-Wiara i Czyn”. 22,5 cm, s. 24, brosz. 
wydawn. Tytuły rozdziałów: Żydostwo; Bolszewizm; Judeo
-masonerja; Masonerja w Polsce; Najbliższy program.

Rzadkie.
  60

[SZANIAWSKI] 427 Klemens Junosza – Czarne bło-
to (Pająki wiejskie). Warszawa 1895 Nakład Gebethnera 
i Wolffa. 17,5 cm, s. [4], 393, opr. wtórna: ppł., złoc. na-
pis na grzbiecie, okł. oryginalna zachowana. 

Czarnebłoto – „miasteczko bardzo starożytne i od 
dawnych czasów zamieszkałe przez Izraelitów”. Nieaktu-
alne piecz. biblioteczne. 

180
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Artur Szyk (1894-1951), urodzony w Warszawie, 
mieszkał i pracował do 1924 w Łodzi (m.in. ilustrował 
poemat Juliana Tuwima Rewolucja w Niemczech, 1918 oraz 
wydanie osobne Pieśni nad Pieśniami, 1924). W okresie pa-
ryskim (1924-1937; m.in. Kuszenie św. Antoniego Flauberta 
i Księga Estery) warsztat artysty wzbogacił się o motywy 
dekoracyjne inspirowane ornamentami perskimi oraz śre-
dniowiecznymi iluminacjami manuskryptów. Rozkwit ka-
riery Szyka to okres amerykański (od 1940). Karykatury 
publikowane w czasopismach i zebrane w tomach Nowy 
ład czy Tusz i krew były znane we wszystkich państwach 
alianckich, a o sile tych prac świadczy zaoczny wyrok 
śmierci wydany na niego przez Adolfa Hitlera. 

[HIOB]428  The Book of Job. From the translation 
prepared at Cambridge in 1611 for King James I. With 
a Preface by Mary Ellen Chase and illustrations by Ar-
thur Szyk. New York [1946] The Heritage Press. 27,5 cm, 
s. 148, tabl. ilustr. 8, opr. wydawnicza: pł., grzbiet – imita-
cja skóry, barwna ilustr. naklejona na licu oprawy. W tek-
turowym futerale. Stan bardzo dobry.

         200

 [RUTH]429  The Book of Ruth. From the translation 
prepared at Cambridge in 1611 for King James I. With 
a Preface by Mary Ellen Chase and illustrations by Artur 
Szyk. New York [1947] The Heritage Press. 28 cm, k. 42, 
[1], tabl. ilustr. 8, opr. wydawnicza: pł., grzbiet – imitacja 
skóry, barwna ilustr. naklejona na licu oprawy. W tekturo-
wym futerale. Egzemplarz nierozcięty. Stan bardzo dobry.        

200

W okresie amerykańskim Szyk pracował jednocześnie 
nad ilustracjami do dzieł biblijnych – dwa z nich prezen-
tujemy – oraz do literatury pięknej, np. Opowieści z tysiąca 
i jednej nocy. Serię ilustracji przeznaczonych na frontispi-
sy w kolekcjonerskich albumach fotografi cznych zamówił 
u niego Kazimierz Bileski – kolekcjoner znaczków i przed-
siębiorca z Winnipeg. W latach 1945-1949 Szyk wykonał 
10 takich ilustracji, odbijanych techniką offsetową w fi r-
mie Herman Jaffe. Przedstawiamy cztery z nich (wymiary 
29 x 25,2 cm).

 [USA] 430 The United States of America, 1945. Z od-
ręczną dedykacją artysty w języku angielskim dla ambasa-
dora [Józefa]Winiewicza z 1947 r.

        300

[POCZTA LOTNICZA] 431 … There shall be wings. 
Leonardo da Vinci, 1947. Z dedykacją po polsku: „ Am-
basadorowi Józefowi Winiewiczowi w przyjaźni / New Ca-
naan 1947 Artur Szyk”. 

        300

 [ZSRR]432  U.S.S.R., 1947. Z dedykacją jak w poz. 
poprzedniej. 

         300

[IZRAEL]433  Israel, 1949. 
          200

428 429
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THARAUD Jérome i Jean434  – Gdy Izrael jest kró-
lem (Quand Israël est roi). Przełożył z francuskiego Stani-
sław Kozicki. Poznań-Paryż 1923 Nakładem Wydawnic-
twa „Eos”. 17 cm, s. 318, [2], opr. wtórna: ppł.

160 

TRZECIAK Stanisław435  – Mesjanizm a kwestja ży-
dowska. Warszawa 1934 Skład główny Księgarnia „Prze-
glądu Katolickiego”. 23 cm, s. [8], 377, 22,5 cm, brosz. 
wydawnicza. Wydanie 1. Zawiera m.in.: Polska jako 
pierwszorzędny teren dla założenia królestwa mesjańskie-
go; Misja narodu żydowskiego; Bolszewizm jako droga do 
mesjanizmu; Rewolucja i Żydzi; Istota i cel bolszewizmu; 
Taktyka żydowska; Dwoistość psychiki żydowskiej; Hitle-
rowcy żydowscy; Hitler a Talmud; Dążenia żydowskie do 
rewolucji w Polsce. 

Stanisław Trzeciak (1873-1944), ksiądz, działacz poli-
tyczny, publicysta, wybitny znawca Talmudu, autor wielu 
publikacji poświęconych kwestii żydowskiej, przekonany 
o autentyczności Protokołów Mędrców Syjonu i istnieniu 
światowego spisku wpływowych środowisk żydowskich 
przeciwko cywilizacji łacińskiej i katolicyzmowi, mającej 
na celu zdobycie władzy nad światem. Rozstrzelany przez 
Niemców w czasie powstania warszawskiego. Wpis wła-
snościowy, stan bardzo dobry.

180

TRZECIAK Stanisław436  – Program światowej poli-
tyki żydowskiej (konspiracja i dekonspiracja). Warszawa 
1936 Skład główny księgarnie w Warszawie: Gebethner 
i Wolff, Prabucki. 22,5 cm, s. 147, brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Historyczne ujęcie zagadnień związanych 
ze „światowym spiskiem żydowskim”. Analiza „Protoko-
łów Mędrców Syjonu”. M.in. Zakonspirowani autorzy 
pism żydowskich, Cel marzeń żydowskich, Środki ułatwia-
jące osiągnięcie celów, Rewolucja a Żydzi, Protokoły mę-
drców Sjonu w świetle moralności kodeksu żydowskiego, 
Wartość przysięgi żydowskiej, Podwójna etyka i podwójna 
polityka. Niewielkie przebarwienia okładki, stan dobry.

100

WACHTEL437  Wilhelm (1875-1942) – Święto w ki-
bucu, l. 30. XX w., litografi a 50 x 70 cm, sygnowana l.d. na 
kamieniu „WW” i kredką p.d. „WilWachtel”.

800

ZADERECKI Tadeusz 438 – Talmud w ogniu wie-
ków. Warszawa [ok. 1936] Nakład Księgarni F. Hoesicka. 
25 cm, s. VII, [1], 112, opr. wydawnicza: karton. 

Wydanie 3. Książka obalająca tezy o wrogości Talmu-
du wobec innych wyznań – przeciwieństwo opracowań 
Andrzeja Niemojewskiego (1864-1921), traktujących 
krytycznie o etyce żydowskiej. Bibliografi a (s. 107-108). 
Zabrudzenia okładki, stan dobry.

150
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[AUSTRIA] 439 Bertrand de Moleville [Antoine-
François, markiz de] – The Costume of the Hereditary Sta-
tes of the House of Austria, displayed in fi fty coloured engra-
vings; with Description and an Introduction by M. Bertrand 
de Moleville. Translated by R.C. Dallas, Esq. [Ten sam tytuł 
także po francusku] London (Londyn) 1804, printed for 
William Miller, Old-Bond Street. Folio (37 x 26 cm), s. [6], 
xxviii (wstępy po angielsku i po francusku); [2], tabl. ryc. 
50 (akwaforty rytowane przez Williama Ellisa, ręcznie 
kolorowane) oraz [50] k. z legendami do tablic rycin po 
angielsku i po francusku. Wtórna opr. introligatorska z wy-
korzystaniem elementów z epoki: zielony marokin, złocenia 
dublury radełkiem we wzór meandru, obcięcia k. suto złoc. 
Teka introligatorska wykładana welurem (39 x 32 cm), psk 
ze złoc., w typie oryginalnej opr., sygnowana nalepką: „Jerzy 
Budnik Introligator – Bydgoszcz”.

Pierwsze wydanie (można to określić po znakach 
wodnych na użytym przez wydawcę welinie, na lata: 1796-
1803). Jak podaje literatura przedmiotu, wydawca wyko-
rzystywał potem użyty tu skład 1. wydania do następnych 
odbić plansz i tekstu, ale posługiwał się wyprodukowanym 
później welinem, co można określić jedynie po dokładnej 
analizie znaków wodnych z póżniejszymi datami! 

Wizerunki chłopów z terenów Austro-Węgier, polskich Ży-
dów z Galicji, Cyganów, mieszkańców Transylwanii, Górnej 
Austrii i Moraw składają się na  niezwykle bogaty kostiumo-
logicznie i ikonografi cznie album. Barwne ryciny z początku 
XIX w. nadal zachwycają świeżością kolorów nałożonych na 
znakomity, gruby welin angielski. Oferowana edycja zawiera 
wstęp, który nie we wszystkich egzemplarzach występuje. 
Autor komentarzy, Antoine-François markiz Bertrand de 
Moleville (1744-1818) był najpierw ministrem marynarki 
francuskiej za panowania Ludwika XVI, a później szefem 
jego tajnej, królewskiej policji. Z obawy przed śmiercią z rąk 
rewolucji, po nieudanej próbie uwolnienia króla, musiał się 
schronić w 1792 r. na terytorium Anglii. Stan wewnętrzny 
bloku i rycin bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.

4 800

BYSTROŃ Jan Stanisław440  – Etnografi a Polski. [War-
szawa] 1947 „Czytelnik” Spółdzielnia Wydawnicza. 24,5 cm, 
s. 232, [3], opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie.  

Ogólne informacje o kulturze ludu polskiego. M.in. 
Grupy regionalne i zawodowe; Język i nazwy; Kultura 
umysłowa (literatura, sztuka, muzyka, czary, wierzenia, 
lecznictwo); Kultura społeczna (obrzędy i zwyczaje); 
Kultura techniczna (budownictwo, sprzęty, zdobywanie 
surowców, rzemiosło). Niewielkie otarcia grzbietu, stan 
bardzo dobry. 

180
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CARR John 441 – A Northern Summer, or Travels ro-
und the Baltic through Denmark, Sweden, Russia, Prus-
sia, and part of Germany, in the year 1804. London (Lon-
dyn) 1805. Richard Phillips. Druk: T. Gillet. 29 cm, s. XI, 
[1], 480, tabl. ryc. 11 (akwatinty pod bibułkami, w tym 
jedna z rozkł. panoramą Petersburga), opr. z epoki: skóra 
(po konserwacji).

Wydanie pierwsze. Dziennik podróży przez Danię, 
Szwecję, Rosję, Prusy, Pomorze do Berlina autorstwa an-
gielskiego podróżnika Johna Carra (1772-1832). Zawiera 
m.in. opisy Gdańska, Elbląga, Malborka oraz Rygi, a także 
obszerne wspomnienia z pobytu w Sztokholmie, Peters-
burgu i jego okolicach. Wiele cennych i trafnych obserwa-
cji obyczajowych. Nastrojowe widoki m.in. Sztokholmu, 
Uppsali, Narwy i Kopenhagi; piękny rozkładany widok 
Petersburga. Stan bardzo dobry.

3 600
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CHRZANOWSKI Bernard442  – Na kaszubskim 
brzegu. Zwięzły przewodnik z sześciu krajobrazami 
i mapą. Lwów-Warszawa 1920 Książnica Polska T-wa Na-
ucz. Szkół Wyższych. 18,5 cm, s. 98, [1], mapa 1 (kolor. 
rozkł.), ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Wydanie drugie poprawione i powiększone. Jedna 
z pierwszych prac traktująca o tym rejonie, odwołująca 
się do bardzo rozproszonego i skromnego materiału za-
wartego w książkach polskich i niemieckich. Na końcu 
kilkustronicowy słownik kaszubsko-polski oraz rozkłada-
na mapa ukazująca rejony od Gdańska do Karwi. Okład-
kę projektowała Anna Harland Zajączkowska (1883-
1930). Dorobiony współcześnie grzbiet płócienny, znaki 
własnościowe, stan dobry. 

140

DYBCZYŃSKI Tadeusz443  – Przewodnik po Górach 
Świętokrzyskich (Łysogórach). Warszawa [1912] Wydaw-
nictwo M. Arcta. 17,5 cm, s. 120, [2], opr. wydawnicza: 
karton. 

W oferowanym egz. są dwie strony nlb. z uwagą: „Wy-
szła oddzielnie mapa Gór Świętokrzyskich”). Opisy waż-
niejszych 115 miejscowości w Łysogórach i tras wyciecz-
kowych. Uzupełniony ubytek na k. przedtyt. (bez straty 
tekstu), gryzmoły kredką na odwrocie k. tyt., ubytek czę-
ści górnego marginesu na s. 15-16, wpis własnościowy 
piórem Zofi i Stępińskiej.

80
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[EUROPA] 444 Bayard Taylor (pod redakcją) – Pictu-
resque Europe: A Delineation by Pen and Pencil of the Na-
tural Features and the Picturesque and Historical Places 
of Great Britain and the Continent. Illustrated on Steel 
and Wood by European and American Artists. T. 1-3. New 
York (Nowy Jork) 1879 D. Appleton. Folio (32,5 cm), t. I: 
frontispis w stalorycie, s. VI, IV, 488, [2], tabl. ryc. 21 
(staloryty), dziesiątki drzeworytów w tekście (w tym 
całostronicowe); t. II: frontispis w stalorycie, s. [2], IV, 
460, [2], tabl. ryc. 22 (staloryty), dziesiątki drzewory-
tów w tekście (w tym całostronicowe); t. III: frontispis 
w stalorycie, s. [2], IV, 491, [3], tabl. ryc. 20 (staloryty), 
dziesiątki drzeworytów w tekście (w tym całostronicowe). 
Jednolita opr. szeroki psk. zielony ze złoc. na grzbiecie 
i licach okładzin, brzegi k. suto złocone.

Niezwykły zbiór wrażeń artystyczno-etnografi czych 
z podróży po Europie, z oczywistą przewagą tych z Euro-
py Zachodniej, której dzieje, zabytki i kultura oczarowa-
ły wydawców amerykańskich, co podkreślają znakomite, 
„gotyckie” w nastroju ryciny. Niezwykle bogata ikonogra-
fi a krajów Europy w XIX wieku. 

Otarcia skóry oprawy, częściowo po fachowej konser-
wacji. Papier, na którym wydrukowano oferowane dzieło 
jest niezwykle ciężki i dlatego przy grzbiecie tomów skóra 
jest lekko przetarta, a w trzecim tomie grzbiet został wy-
konany na nowo z użyciem skóry pierwotnej oprawy. Poza 
tym stan bardzo dobry; czysty egzemplarz z kompletem 
znakomicie odbitych rycin. 

1 600

LA FRANCE PITTORESQUE. 445 Publiée par une so-
ciété de géographes, d’ingénieurs, de bibliothécaires, d’ar-
chivistes, de professeurs et d’instituteurs français.Ouvrage 
illustré de costumes dessinés par Gerlier, de vues exécutées 
par H. Clerget. Paris (Paryż) b.r. [ok. 1890] A la Librairie 
Ilustrée. Druk E. Colin. T. 1-4. 29 cm, s. [4], 328, [2], 
tabl. ryc. 20 (mapy w litografi ach barwnych z zakładu 
Lemerciera), 20 drzeworytów tekstowych ręcznie koloro-
wanych akwarelą, liczne drzeworyty czarnobiałe w tek-
ście; t. II: s. [4], 384, [4], tabl. ryc. 23 (mapy w litogra-
fi ach barwnych z zakładu Lemerciera), 23 drzeworyty 
tekstowe ręcznie kolorowane akwarelą, liczne drzeworyty 
czarnobiałe w tekście; t. III: s. [4], 400, [4], tabl. ryc. 24 
(mapy w litografi ach barwnych z zakładu Lemerciera), 
24 drzeworyty tekstowe ręcznie kolorowane akwarelą, 
liczne drzeworyty czarnobiałe w tekście; t. IV: s. [4], 416, 
XLVIII, [4], tabl. ryc. 20 (mapy w litografi ach barw-
nych z zakładu Lemerciera), 32 drzeworyty tekstowe ręcz-
nie kolorowane akwarelą, liczne drzeworyty czarnobiałe 
w tekście; opr. psk. czerwony marokin ze złoc., grzbiet
pięciopolowy ze złoc. tytułem.

Szczegółowy, barwny i pełen anegdot opis  terytorium 
Francji i jej kolonii. Opisy w ujęciu geografi czno- staty-
stycznym, wzbogaconym o relacje regionalistów opisu-
jacych ciekawostki obyczajowo – kulturalne. Litografi e 
pokazują mapy każdego z departamentów, a drzeworyty 
tekstowe ręcznie kolorowane akwarelą – stroje ludowe. 
Drzeworyty czarnobiałe to nastrojowe widoki najcel-
niejszych zabytków. Niezwykle bogata dokumentacja do 
dziejów regionalnych Francji i jej zabytków, z którą tyl-
ko w niewielkim stopniu można porównać Geografi ę ziem 
Polski Bazewicza, wydaną w podobnej konwencji edytor-
skiej i w podobnym czasie. Drobne naderwania górnych 
marginesów (praca ukazywała się w poszytach) i drobne 
uszkodzenia zewnętrznych oklein papierowych okładzin, 
poza tym stan bardzo dobry.
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GOETEL Ferdynand446  – Egipt. Lwów [1927] Wy-
dawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 
25 cm, s. VI, 234, [1], tabl. ilustr. 8, opr. wydawnicza: pł. 
ze złoc. na licu i grzbiecie. 

Wydanie 1. Wspomnienia z podróży do Egiptu 
(1925), uwzględniające bogatą fachową literaturę. Ferdy-
nand Goetel (1890-1960), prozaik, publicysta, podróżnik. 
Brak karty przedtyt., otarcia złoceń na grzbiecie, nowe 
wyklejki, stan dobry.
 120  

GOETEL Ferdynand447  – Podróż do Indyj. Warsza-
wa 1933 Nakład Gebethnera i Wolffa. 23,5 cm, s. 230, 
[2], tabl. ilustr. 32, opr. z epoki: pł. ze złoc. na grzbiecie. 

Refl eksie z podróży do Indii. Egzemplarz profesor Zo-
fi i Medweckiej – artysty plastyka, konserwatora dzieł 
sztuki (ekslibris na przedniej wyklejce). Niewielkie otarcia 
oprawy, stan dobry.
   140 

GRONER Richard – Wien448  wie es war. Ein Au-
skunftsbuch für Freunde des alten Wien. Mit 47 Tafel-
bildern nach Salomon Kleiner und 220 Abbildungen im 
Text. Wien [1934] Verlag Dr. Franz Hain. 23 cm, s. VIII, 
575, tabl. ilustr. 48, ilustr. w tekście 220, opr. wydawni-
cza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.  

Bogato ilustrowany przewodnik po Wiedniu. Niewiel-
kie otarcia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry.        

100 

JASNA GÓRA449 . Dzieje cudownego obrazu i klasz-
toru. Częstochowa 1933 Tomasz Nagłowski i S-ka. 21 cm, 
s. 151, brosz. wydawnicza. 

Okładkę projektował inż.-arch. Marjan Ficenes. Na 
karcie tytułowej zaczernione farbą drukarską nazwisko /
pseudonim: „Jędrzej Zapomniany”. Drobne ubytki okła-
dek i grzbietu, poza stan dobry. 

150 

JAROCKI Stanisław450  – Okolice Wilna. Z 23 ilu-
stracjami w tekście i mapką. Wilno 1925 Nakładem i dru-
kiem Józefa Zawadzkiego. 15,5 cm, s. 80, mapa 1 (rozkł.), 
ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Opisano m.in. Troki, Kalwarię, Werki, Nową Wilejkę, 
Miedniki, Puszczę Rudnicką. Rozkładaną mapkę okolic 
Wilna rys. J. Kruszyński. Tytuł na okładce: „Okolice Wil-
na. Przewodnik turystyczny”. Dorobiony współcześnie 
grzbiet płócienny, zbrązowienia okładki, stan ogólny do-
bry. 

        90

JESTEŚMY451  w Warszawie. Przewodnik literacki po 
stolicy. Praca zbiorowa staraniem Związku Zawodowego 
Literatów Polskich. Warszawa 1938 Skład główny: Biblio-
teka Polska. 22,5 cm, s. 302, [16], tabl. ryc. 1 (drzewo-
ryt), liczne drzeworyty w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie.  

Pięknie wydany zbiór opowiadań o Warszawie. M.in. 
utwory Aleksandra Janowskiego, Marii Kuncewiczowej, 
Ferdynanda Goetla, Marii Melcer (Ogrody Warszawy), 
Stefana Godlewskiego (Legendy), Wacława Sieroszew-
skiego (Józef Piłsudski w Warszawie), Marii Dąbrowskiej 
(Spółdzielczość w Warszawie), Jana Lorentowicza (Teatry 
w stolicy), Tymona Terleckiego (Aktorzy Warszawy), Ste-
fana Wiecheckiego (Dialekt stolicy), Tadeusza Żeleńskie-
go (Karnawał). Okładka Tadeusza Gronowskiego. Drze-
woryt tytułowy Stanisława Ostoi-Chrostowskiego. Liczne 
drzeworyty w tekście wykonali: Maja Berezowska, Mi-
chał Bylina, Stanisław Ostoja-Chrostowski, Tadeusz Gro-
nowski, Józef Klukowski, Edward Manteuffel, Stefan 
Mrożewski, Tadeusz Piotrowski, Antoni Wajwód, Monika 
Żeromska. Dołączono, zazwyczaj nieobecne w innych eg-
zemplarzach 14 kart nieliczbowanych zawierających m.in. 
ogłoszenia i spis branżowy. Brak karty z faksymilowym 
podpisem prezydenta Starzyńskiego. Współczesne wyklej-
ki, niewielkie spłowienie grzbietu, oprócz tego wewnątrz 
stan bardzo dobry. 

120
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[KARKONOSZE]452  Riesengebirge und die Gra-
fschaft Glatz von D. Letzner. Zehnte Aufl age … Mit 
9 Karten, 2 Stadtplänen und 2 Panoramen. (Meyers Re-
isebücher). Lepzig-Wien (Lipsk-Wiedeń) 1896 Bibliogra-
phisches Institut. 15,5 cm, s. XII, 288, 8 (ogłoszenia), 
map 9, planów 2, panoramy 2, opr. wydawnicza: ppł. 

Ceniony przewodnik po Karkonoszach i po hrabstwie 
Kłodzkim. Z serii: Meyers Reisebücher (1862-1936), uka-
zującej się dzięki Josephowi Meyerowi (1796-1856), sław-
nemu wydawcy i leksykografowi, założycielowi Instytutu 
Bibliografi cznego w Gotha. M.in. kolorowa mapa Karko-
noszy (37,5 x 31 cm), panorama Śnieżki (35 x 31 cm), 
mapa Gór Izerskich (20,5 x 24,5 cm), hrabstwa kłodz-
kiego (25 x 36 cm). Niewielkie otarcia oprawy, wewnątrz 
tekst i ilustracje w stanie bardzo dobrym. Ładny egzem-
plarz. 

450 

KARPIŃSKI Światopełk453  – Poemat o Warszawie. 
Warszawa 1938 J. Mortkowicz. 22,5 cm, s. 41, [3], tabl. 
ilustr. 9, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu.

Fotografi e Tadeusza Przypkowskiego. Niewielkie za-
brudzenia okładki, stan dobry.

120 

KNIGHT Charles454  – London. T. 1-6 (w 3 wol.). 
[Londyn] 1841-1844 Published by Charles Knight & Co. 
26 cm, s. XX, IV, 444; XX, 416; XX, 400; XX, 400; XXIV, 
400; XXIV, 402, liczne drzeworyty w tekście, opr. z epoki: 
psk ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart i wyklejki marmory-
zowane.  

Wydanie 1. Historia Londynu znanego angielskiego 
wydawcy Charlesa Knighta (1791-1873). Opisy najważ-
niejszych zabytków, zwyczajów i obyczajów, o tamtej-
szych księgarzach, historii Żydów, sławnych astrologach 
i królewskim obserwatorium, bankach, giełdzie, sądach, 
kościołach, teatrach, muzeach, wystawach, sklepach. 
Pięknie i bogato ilustrowana drzeworytami przedstawia-
jącymi m.in. widoki i plany miasta, zabytki, sceny rodza-
jowe, portrety, monety. Egzemplarz z księgozbioru Józefa 
Zawadzkiego i Richarda Brooka (ekslibrisy). Niewielkie 
otarcia oprawy, blok w dwóch wol. po konserwacji, oprócz 
tego wewnątrz stan bardzo dobry. Efektowna oprawa 
z epoki.

500   
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KOLBERG Oskar 455 – Pieśni ludu polskiego. Zebrał 
i wydał… Seria 1. Warszawa 1857. Nakł. autora. 22,5 cm, 
s. IX, 448, [10], 10 tablic (litografi e kolor.), nuty w tek-
ście. Opr. ppł. ze sk. szyldzikiem. Zdezaktualizowana 
pieczęć własnościowa cyrylicą. Dzieło stanowi pierwszą 
serię cyklu „Lud, jego zwyczaje...”, wydawnictwa etnogra-
fi cznego nie mającego precedensu w ówczesnej Europie. 
Zawiera 41 pieśni w 444 zapisach wariantowych z róż-
nych regionów Polski oraz 466 melodii tanecznych z tek-
stami przyśpiewek, z proweniencją geografi czną. Dziesięć 
barwnych litografi i z wizerunkami nieistniejących już 
strojów ludowych wykonanych wg rys. Wojciecha Gerso-
na, głównie z ówczesnych okolic Warszawy (m.in. Czer-
niaków i Wilanów). Stan ogólny dobry. Rzadkie.

1 200

[KRAKÓW]456  Pomniki Krakowa Maksymiliana 
i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. 
Kraków-Warszawa 1904 Druk W.L. Anczyca i Spółki, 
42 cm, s. [10], 156, k. tabl. ilustr. 88 (zamiast 94); [5], 
158-262, k. tabl. ilustr. 149; [5], 264-308, XXXVII, [3], 
k. tabl. ilustr. 233 (zamiast 236), ilustr. w tekście, opr. 
z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie.         

Monumentalne dzieło dokumentujące najważniejsze, 
wielokrotnie nie istniejące już zabytki z kościołów Kra-
kowa i okolic. Niespotykany dotychczas, bogaty materiał 
ilustracyjny (około 470 tablic), na którym przedstawiono 
epitafi a, pomniki, nagrobki, tablice fundacyjne, portale, 
chrzcielnice, rzeźby i płaskorzeźby, kapitele, fi lary, ele-
menty dekoracyjne zawierające bogactwo szczegółów or-
namentacyjnych i napisów. Owoc przeszło 50 lat pracy ry-
sowników i malarzy krakowskich – Maksymiliana Cerchy 
(1818-1907) i jego syna Stanisława Cerchy (1867-1919). 
Tytuł i podpisy pod ilustracjami równolegle w języku pol-
skim i francuskim. T. 1: okres romański i gotyk; t. 2: Odro-
dzenie; t. 3: Barok. W t. 1 – brak s. 111-112 oraz 6 tablic 

456

455
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(wg numeracji pisanej ołówkiem: nr 6, 34-38), wycięcie 
na s. 133-134 (ze stratą dla tekstu). W t. 3 – brak trzech 
tablic (wg numeracji pisanej ołówkiem: nr 250, 354, 474); 
naderwanie górnej części grzbietu; tabl. 346, 347 i 416 
wycięte, luzem. Poza tym stan dobry. 

1 600

KRASZEWSKI Józef Ignacy457  – Kartki z podróży 
1858 – 1864. Kraków, Wiedeń, Florencja, Rzym. Warsza-
wa 1866 Nakładem Gustawa Sennewelda. Drukiem Gie-
sieckiego & Devrienta, Lipsk. 29,5 cm, s. [4], 487, liczne 
drzeworyty w tekście, opr. wtórna: pł. z napisami złoc. 
na licu. 

Wydanie 1.  Liczne rdzawe plamy na wielu kartach. 
Ostatnia karta z drobnym ubytkiem, bez szkody dla tek-
stu, stan dobry. 

600

KSIĘGA pamiątkowa458  miasta Poznania. Dziesięć 
lat pracy polskiego Zarządu stołecznego miasta Poznania. 
Poznań 1929 Nakładem Magistratu stołecznego miasta 
Poznania. 28,5 cm, s. VIII, 715, tabl. ilustr. 1 (kolor.), kil-
kaset ilustr. w tekście i na osobnych tabl. czarnobiałych, 
opr. wydawnicza: pł. tłocz., złocone lico z herbem miasta 
oraz napisy na grzbiecie. 

Brak planu miasta. Stan dobry; lekkie odbarwienia 
grzbietu oprawy. 

280

KUBINA Teodor459  – Pod fl agą papieską na Daleki 
Wschód. Listy z podróży na Powszechny Kongres Eucha-
rystyczny w Manili. Potulice 1938 Nakładem Semina-
rium Zagranicznego. 20 cm, s. 175, [1], tabl. ilustr. 16, 
brosz. wydawnicza. 

Ks. biskup dr Teodor Kubina (1880-1951). Grzbiet po 
konserwacji z niewielkimi ubytkami, stan dobry. 

180 

457
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MĄCZYŃSKI Józef 460 – Włościanie z okolic Kra-
kowa. Z rysunkami Michała Stachowicza. Kraków 1858 
Nakład i druk Józefa Czecha. 15 cm, s. 122, tabl. ryc. 6 
(miedzioryty rozkł., ręcznie kolorowane akwarelą), opr. 
wtórna: pł. z tłocz. i złoc.

Dzieło krakowskiego regionalisty z XIX w. Nie zatraci-
ło swojego znaczenia jako jedno z ważniejszych źródeł do 
dziejów włościan i ich obyczajów z krakowskiego. Korzy-
stał z niego Oskar Kolberg w monografi i zwyczajów ludu 
z tego regionu. Komplet 6 rozkładanych podwójnych ry-
cin w miedziorycie ukazujących stroje opisywanego w tek-
ście regionu. Stan bardzo dobry. Rzadkie w komplecie.

480

NAŁĘCZ Włodzimierz 461 – Od Tyńca do Jastarni 
szlakiem wodnym naszym podróż odbył, opisał i zilustro-
wał… Z portretem autora. Warszawa 1920 b. wyd. Dru-
karnia Współczesna Szpitalna 10. 25 cm, s. [2], 58, 28 
ilustracji w tekście, opr. wydawnicza: tekt., grzbiet repe-
rowany. 

Włodzimierz Nałęcz – malarz, pejzażysta, zasłynął 
jako marynista. Interesujące, zwłaszcza impresje znad od-
zyskanego dla Polski morza. Tytuł okładkowy: „Wędrówki 
artystyczne”. Rzadkie.

200

460

461
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OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni462  – Po-
lesie. Poznań [1936] Wydawnictwo Polskie R. Wegner. 
20,5 cm, s. 206, [2], liczne ilustr., opr. wydawnicza: pł. 
z tłocz. barwnymi. 

Wydanie 1. Z serii Cuda Polski. Stan dobry. 
160

ORŁOWICZ Mieczysław463  – Ilustrowany przewod-
nik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, 
planami Torunia i Grudziądza i mapką. (Polska Bibjiote-
ka Turystyczna; nr 7). Lwów-Warszawa 1924 Książnica 
Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 17 cm, 
s. 575, [14 – ogłoszenia], planów 2 (rozkł.), mapa 1, licz-
ne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu. 

Dedykacja autora dla Romualda Makowskiego na 
pamiątkę wspólnej pracy w Ministerstwie Robót Pu-
blicznych (18 lipca 1924). Pierwszy polski przewodnik 
traktujący o całym województwie pomorskim. Cenione 
przez kolekcjonerów opracowanie Mieczysława Orło-
wicza (1881-1859), działacza na polu turystyki i kra-
joznawstwa, współorganizatora Polskiego Towarzystwa 
Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Wiadomości z zakresu geografi i, statystyki, ekonomii, et-
nografi i, archeologii, historii sztuki oraz szczegółowy opis 
miejscowości uwzględniający najciekawsze zabytki histo-
ryczne, osobliwości przyrody i krajobrazu. Tytuł na okład-
ce: „Przewodnik po województwie pomorskiem”. Wytarte 
złocenia na grzbiecie i częściowo na przedniej okładzinie, 
plan Torunia po konserwacji, oprócz tego stan dobry.

           360  

[PARYŻ] Plan de Paris 464 en 1860 divisé en 20 
Arrondissements. Paris (Paryż) 1860 b.w., plan (staloryt 
rozkł.), opr. karton oklejany pap. z płócienną nalepką 
z epoki.

Efektowny, ręcznie kolorowany, stalorytowy plan Pa-
ryża (60 x 86 cm) wykonany przez J. N. Henriota. Po-
chodzi z okresu wielkiej przebudowy (1852-1870), nad-
zorowanej przez prefekta miasta Georgesa Haussmanna. 
Zgodnie z ambicjami Napoleona III zmiany w mieście 
miały wynieść Paryż do rangi najpiękniejszej i najnowo-
cześniejszej stolicy na świecie. Na potrzeby uporządkowa-
nia miejskiej administracji zniesiono dotychczasowy (od 
1795 r.) podział Paryża na 12 dzielnic i wprowadzono 
nowy, widoczny na planie składający się z 20 dzielnic, 
których numeracja ułożona jest spiralnie począwszy od 
najstarszej części miasta. Przebudowa zmieniła całkowicie 
oblicze miasta. Zbudowano szereg nowych ulic i wielkich 
bulwarów, wyburzono dużą część średniowiecznej zabu-
dowy, wzniesiono kilkadziesiąt obiektów publicznych, 
przebudowano system kanalizacji miejskiej oraz otwarto 
nowe parki i ogrody. Na planie zaznaczono w formie gra-
fi cznej najważniejsze zabytki, widoczne są również fortyfi -
kacje z poprzednich epok, nowe stacje kolejowe, istniejące 
jeszcze mury miasta i prowadzące do niego bramy i forty 
wokół niego – dziś zachowane jedynie w dokumentach 
ikonografi cznych tej epoki. Niewielkie ślady przetarć na 
składaniach. Stan więcej niż dobry. Rzadki dokument 
epoki. 

900

464
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[PICTURESQUE] 465 Leo de Colange – The Picture-
sque World, of, Scenes in Many Lands, with one thousand 
illustrations on wood and steel of picturesque views from 
all parts of the world. Tomy: I i II. Boston 1880 Nakład: 
Estes & Lauriat. Folio (33 cm), t. I: frontispis w stalorycie, 
s. viii, 576, tabl. ryc. 30 z 48 stalorytami (w tym: 12 ca-
łostronicowych i 18 tabl. z dwoma), kilkaset drzeworytów 
tekstowych; t. II: viii, 576 , tabl. ryc. 34 z 40 stalorytami 
(w tym: 28 całostronicowych i 6 tabl. z dwoma), kilkaset 
drzeworytów tekstowych, opr. każdego tomu: psk z epo-
ki ze złoc. napisem na przednim licu i na grzbiecie, grzbiet 
sześciopolowy, obcięcia kart suto złocone.

Tom pierwszy obejmuje opisy Rzymu, Paryża, Ro-
sji (Petersburg, Nowogród i Moskwa), zamki i kościoły 
Francji, Belgię i Niemcy zachodnio-północne oraz Sycy-
lię. Każda część bardzo bogato ilustrowana nastrojowy-
mi drzeworytami tekstowymi (w tym całostronicowymi) 
i stalorytami. Tom drugi zawiera opisy reszty świata, 
w tym m.in. Portugalii, Afryki Zachodniej i Północnej, Li-
banu, Syrii, Dalekiego Wschodu, Indii. Bloki obydwu to-
mów pęknięte, miejscami lekko rozluźnione, otarcia skóry 
oprawy. Stan rycin w większości bardzo dobry. Wewnątrz 
czysty egzemplarz.

1 600
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PIENIĄŻEK Józef 466 – Podhale w obrazach. Album 
barwny. Lwów 1937. Wydawnictwo „Podhale w Obra-
zach”. 40,0 x 29,5 cm (teka 42 x 34 cm), s. 28, [4 – spis 
tablic], tabl. ilustr. 40 (światłodruki kolor.), teka współ-
czesna: pł. ze złoc. na licu.

Album ukazujący stroje i typy górali, zabytki bu-
downictwa, kultury i sztuki kościelnej i ludowej z rejonu 
Podhala, Orawy, Spisza, Żywiecczyzny, Pienin, Sądecczy-
zny. 40 plansz światłodruków barwnych (z bibułkami 
ochronnymi) wg akwarel Józefa Pieniążka (1888-1953) 
– lwowskiego malarza i grafi ka, ucznia Władysława Sko-
czylasa i Leona Wyczółkowskiego. Prace powstawały 
podczas kilkuletnich wycieczek autora. Zamieszczono 
artykuły T. Szydłowskiego „Przeszłość artystyczna Podha-
la”, T. Seweryna „Stroje górali polskich” i J. Wiktora „Na 
odkrywczej drodze”, ponadto streszczenia w jęz. angiel-
skim, francuskim i niemieckim. Tekst oraz tablice (luzem) 
w płóciennej tece. Niewielkie zażółcenia na karcie przed-
tyt., oprócz tego stan bardzo dobry.

1 600

POLSKIE uzdrowiska467 . Piętnaście drzeworytów 
Stefanii Dretler-Flin. Tekst Janina Karczmarewicz, dr 
Grzegorz Fedorowski. Warszawa 1948 Nakładem Przed-
siębiorstwa Państwowego „Polskie Uzdrowiska”. 32 cm, 
s. 76, tabl. ryc. 15 (drzeworyty), opr. wydawnicza: kar-
ton.  

Nakład 2000 egz. (egz. nr 686). Książka reklamu-
jąca polskie kurorty. Przedmowa oraz tekst równolegle 
w języku polskim i angielskim. Zdobiła drzeworytami 
(15 rycin, okładka oraz inicjały) Stefania Dretler-Flin 
(1909-1993), członek Grupy Dziewięciu Grafi ków. M.in. 
Krynica-Zdrój, Szczawnica, Rabka, Ciechocinek, Duszni-
ki, Kudowa, Polanica, Cieplice Śl., Karpacz, Międzyzdro-
je, Niechorze, Ustronie Morskie. Niewielkie zabrudzenia 
okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.

200
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RACINET Albert Charles Auguste468  – Le Costume 
historique. Cinq cents planches, trois cents en couleurs, 
or et argent, deux cents en camaieu. Types principaux du 
vétement et de la parure rapprochés de ceux de l’intérieur 
de l’habitation dans tous les temps et chez tous les peu-
ples avec de nombreux détails sur le mobilier, les armes, 
les objets usuels, le moyens de transport, etc. Avec des 
notices explicatives, une introduction générale, des tables 
et un glossaire. T. 1-6. Paris (Paryż) 1888. Firmin-Didot et 
Cie. Folio (38,5,5 x 29,0 cm), w tekach pperg., t. 1 – psk.

Pierwsze wydanie rzadszej, monumentalnej edycji 
pracy Alberta Charlesa Auguste’a Racineta (1825-1893)  
opisującej na 2720 stronach tekstu i na 500 tablicach 
w obrazach dzieje ubiorów ludzkości, jej siedzib, pałaców, 
mieszkań oraz ich wyposażenia, na terenach wszystkich 
kontynentów i we wszystkich epokach. Praca podzielona 
na tom opisowy i 500 tablic w chromolitografi i i litografi i, 
nadającej opisywanym obiektom niespotykany w innych 
tego pracach blask. Najważniejsza książka z dziedziny 
kostiumologii, niepowtarzalna i niezrównana, właśnie 
z powodu zastosowania tak doskonałej w ówczesnym edy-
torstwie techniki chromolitografi i. Wychodziła w 20 po-
szytach, które potem oprawiano, co powoduje, że zdarzają 
się braki, jak w oferowanym egzemplarzu, bądź to tablic, 
bądź to opisów tekstowych.

T. 1: tom wstępny ze skrótowym opisem wszystkich 
500 tablic. S. [4], XXVII, 196, [7], a-x, aa-cc, [4], tabl. 
ryc. XII (chromolitografi e z tintą – wykroje strojów od 
Grecji po XIX w.);

T. 2: zawiera plansze 1-100 – m.in. stroje i sztukę de-
koracyjną od starożytnego Egiptu, przez Asyrię, Grecję 
i Rzym po stroje egzotyczne: Dalekiego Wschodu i Czar-
nej Afryki. Brak: pełnych opisów do tabl. 4, 47, 85, 86; 
brak tabl. 25/26; 36/37, i opisów do nich.

T. 3: zawiera plansze 101-200 – m.in. stroje i sztu-
kę dekoracyjną Dalekiego Wschodu Japonię, Indie we 
wszystkich epokach, stroje Afryki Północnej, Maurów 
oraz stroje wczesnośredniowiecznej i bizantyjskiej Europy 
do XV wieku. Brak: k. tyt., pełnych opisów do tabl. 112, 
124; opis do tabl. 164 ma urwany dolny lewy narożnik, 
bez straty tekstu.

T. 4: zawiera plansze 201-300 – m.in. stroje i sztu-
kę dekoracyjną Europy od Średniowiecza po manieryzm. 
Brak: pełnych opisów do tabl. 213, 227, 233, 246, 251, 
253, 269.

T. 5: zawiera plansze 301-400 – m.in. stroje i sztukę 
dekoracyjną Europy od manieryzmu po XVIII wiek. Brak: 
k. tyt., pełnych opisów do tabl. 301, 355, 359, 365, 368, 
374, 390; brak tabl. 369 i pełnego opisu do niej.

T. 6: zawiera plansze 401-500 – m.in. stroje i sztu-
kę dekoracyjną Europy w XVIII wieku, stroje i wnętrza 
ludów Europy (w tym Polski) oraz stroje ludowe Francji. 
Brak: k. tyt., pełnych opisów do tabl. 484, 485; brak tabl. 
486, 490, 494 i pełnych opisów do nich.

www.portolan.pl


175175

Racinet pozostaje niezastąpionym do dziś dziełem dla 
wszelkich kostiumologów, scenografów, historyków sztuki 
czy archeologów zajmujących się badaniem życia codzien-
nego w przeszłości. Chromolitografi e z tego dzieła pozo-
staną rycinami wszechczasów, gdyż nawet współczesna 
technika grafi czna nie jest w stanie ich powtórzyć. Drob-
ne zażółcenia papieru, gdzieniegdzie ślady zalania. Poza 
tym stan bardzo dobry. Niezwykła rzadkość na polskim 
rynku antykwarycznym.

6 800

ROCZNIK podhalański.469  Zakopane-Kraków 1914-
1921 Nakładem Muzeum Tatrzańskiego im. dr-a T. Cha-
łubińskiego w Zakopanem. 22,5 cm, s. XXX, 219, 4 tabli-
ce fot., 1 portret, opr. wtórna: ppł. biblioteczne. 

Prace etnografi czne i historyczne o dziejach i kulturze 
Podhala, zebrane przez Bronisława Piłsudskiego w r. 1914, 
uzupełnione życiorysem uczonego, pióra Wacława Siero-
szewskiego. M.in. Jana Czubka „Początki i nazwa Zakopa-
nego”, Józefa Kantora „Pieśń ludowa Podhala”, Konstan-
tego Steckiego „Ludowe obrazy na szkle…”.

200 

SIENNICKI Jerzy470  – Kamienica Celejowska w Ka-
zimierzu Dolnym. (Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lubli-
nie. Prace Komisji Regionalistycznej nr 2. Ogólnego zbioru 

nr 4). Lublin 1929 Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 25,5 cm, 
s. 63, [3], tabl. ilustr. 12, opr. współczesna: ppł. ze złoc. na 
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wyd.  

Monografi a kamienicy Celejowskiej – cennego zabytku 
renesansowego. Nakład 1000 egz., z czego 500 egz. numero-
wanych maszynowo na papierze bezdrzewnym, a ilustracje 
na kredowym (egz. nr 283). Rysunek na karcie tytułowej 
oraz inicjał wykonał P.J. Kurzątkowski. Oprawa współcze-
sna z odtworzoną na licu kartą tytułową. Zabrudzenia 
okładki wydawniczej i karty przedtyt. oprócz tego stan 
dobry.

180 

STAŚKO Józef471  – Przewodnik po polskim wybrze-
żu. Warszawa-Poznań… 1926 Nakładem Polskiego Towa-
rzystwa Księgarni Kolejowych „Ruch”. 18,5 cm, s. 221, 
[2], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Wydanie drugie poprawione i rozszerzone. Najciekaw-
sze wiadomości dla zwiedzających polskie wybrzeże i Ka-
szuby. Opis tamtejszych krain geografi cznych, rys histo-
ryczny nadmorskich miejscowości, literatura przedmiotu, 
skorowidz miejscowości. Brak wspomnianego na okładce 
planu. Dorobiony współcześnie grzbiet płócienny, oprócz 
tego stan dobry. 

100

468

www.portolan.pl


176

STRYJEŃSKA Zofi a472  – „Gusła Słowian”. Kom-
pozycje barwne, ozdoby grafi czne i teksty. [Warszawa 
1934] Wydawnictwo Jakóba Mortkowicza. Plansza piąta 
[z ośmiu]. 33,4 x 33,4 cm.

Literatura: katalog wystawy monografi cznej, Kraków 
2008 MNK, poz. VI. I. 36.
  800

STRYJEŃSKA Zofi a 473 – „Gusła Słowian”. Kompo-
zycje barwne, ozdoby grafi czne i teksty. [Warszawa 1934] 
Wydawnictwo Jakóba Mortkowicza. Plansza siódma 
[z ośmiu]. 33,4 x 33,4 cm. Katalog j.w.
  800

TUWIM Julian474  – Czary i czarty polskie oraz wy-
pisy czarnoksięskie. Napisał, wybrał i przypisami opatrzył 
Julian Tuwim a. D. 1923. Warszawa 1960 Czytelnik. 
22 cm, s. 461, [3], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: pł., obwoluta. 

Wydanie 2. Wybór tekstów staropolskich traktujących 
o zwalczaniu i prześladowaniu czarownic, opętanych, dia-
błach, wiedźmach, czarach, gusłach, zabobonach, mocach 
tajemnych ziół, kamieni. Z dzieł m.in. Chmielowskie-
go, Poklateckiego, Szczurowskiego, Syreniusza, urywki 
z „Młota na czarownice” i z „Postępku prawa czartow-
skiego”, „Opisu obyczajów” Kitowicza. Liczne repro-
dukcje dawnych rycin. Opracował grafi cznie Stanisław 
Zamecznik. Obwoluta po konserwacji, oprócz tego stan 
bardzo dobry.

240 

473472
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VECELLIO Cesare – 475 Costumes anciens et moder-
nes. Précédés d’un Essai sur la gravure sur bois, par Amb. 
Firmin Didot. (tytuł również w języku włoskim). Paris 
(Paryż) 1859 Firmin Didot Frères Fils, T. I: s. [9], tabl. 
ryc. 234 [drzeworyty] k. 234 (tekst objaśniający włosko-
francuski), s. 18 – spis treści, opr. ppł., ze złoc. na grzbie-
cie, brzegi k. marmoryzowane.

Jedynie tom 1(z 2). Dzieło opublikowane po raz pierw-
szy w 1590 roku zawierające kilkaset rysunków w ozdob-
nych ramach. Oferowane dwujęzyczne wydanie włosko-
francuskie jest świadectwem mistrzostwa  XIX-wiecznych 
drzeworytników: stroje z oryginalnego dzieła Vecellia zo-
stały ponownie przerysowane i ponownie wycięte w drew-
nie przez Gérarda Seguina i E. F. Huyota z niezwykłym 
artystycznym wyczuciem tematu i stanowią osiągnięcie 
francuskiego drzeworytu książkowego. Autor zobrazował 
stroje weneckich senatorów, rzymskich kurtyzan z czasów 
papieża Piusa V, tureckich piratów itp. W 1863 roku Am-
broży Firmin-Didot opublikował esej wspomniany w tytu-
le pracy jako „Essai typographique et bibliographique sur 
l’histoire de la gravure sur bois”, który czasem jest trak-
towany jako tom 3 całości tego dzieła. Stan wewnętrzny 
bardzo dobry. Ważne dzieło dla kostiumologów i sceno-
grafów. Vicaire VII, 985. 
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[WARSZAWA]476  Adam Moraczewski – Warszawa. 
Wydanie 2 uzupełnione. [Warszawa] 1938 Gebethner 
i Wolff. 20,5 cm, s. [2], 391, plany 2 (rozkł.), widoki 2 
(rozkł.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na licu i grzbiecie. 

Bogato ilustrowana monografi a o Warszawie. M.in. 
rozkładane widoki Warszawy (wg Brauna & Hogenberga 
i Dahlbergha) i plany (Tirregailla i rozwoju terytorialnego 
Warszawy). Od s. 357 bibliografi a Warszawy. Otarcia, za-
brudzenia i niewielkie przebarwienie oprawy, jeden z pla-
nów po konserwacji, oprócz tego stan dobry.
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[WARSZAWA] 477 Adam Słomczyński – Muzeum 
m.st. Warszawy na Rynku Starego Miasta. [Warszawa] 
1948 b.w. 29,5 cm, k. [1], 12, 2, tabl. ilustr. 8, brosz. wy-
dawnicza. 

Maszynopis powielany. Historia powstałego w 1936 
Muzeum Dawnej Warszawy, będącego oddziałem Mu-
zeum Narodowego. W 1948 r. muzeum zostało reaktywo-
wane pod nazwą Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. 
Kierownictwo powierzono autorowi poniższej broszury. 
Stan dobry (niewielkie zabrudzenia, przednia okładka po 
konserwacji, tylna z ubytkiem górnego narożnika), we-
wnątrz bardzo dobry. Rzadkie.
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[WARSZAWA]478   – Zbiór stu kilkunastu warszaw-
skich kart żywnościowych z lat 1944-1949. Różne for-
maty, naklejane na papier, [50] k. Skoroszyt współczesny, 
(32 x 24 cm). Karty przeważnie wydane na nazwisko Ma-
ria Górska lub Lucja [Łucja] Tatarkiewicz (z pieczęcią am-
basady angielskiej w Warszawie).

Karty aprowizacyjne, w tym odzieżowe, w znacznym 
stopniu wykorzystane. Naklejane chronologicznie z po-
działem na miesiące i kwartały. Na uwagę zasługuje karta 
wydana w X 1944 r. przez Okręgowego Delegata Aprowi-
zacji m.st. Warszawy. Stan ogólny dobry. 
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[WILNO] 479 J[an] Bułhak – Wilno. [Zeszyt] I. Wilno 
1924 Wydawnictwo J. Mortkowicza. Nakładem Księgarni 
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. 29,5 cm, k. [1], 
tabl. ilustr. 20, opr. wtórna: pł. z tłocz. i złoc. na licu. 

Pięknie wydany album przedstawiający widoki Wilna 
wg fotografi i zakochanego w jego urokach Jana Bułhaka 
(1876-1950) – pioniera polskiej fotografi i artystycznej 
oraz krajoznawczej. Ilustracje wykonano światłodrukiem 
przez L. Rakowskiego w tłoczni „Lux” w Wilnie. Brak 
okładki wg projektu Jerzego Hoppena, oprócz tego stan 
bardzo dobry.

240

[WILNO] 480 Jan Bułhak – Wilno. 20 widoków z fo-
tografji J. Bułhaka. Wilno 1937 Nakładem fi rmy Wła-
dysław Borkowski w Wilnie. 17,5 x 24,5 cm, k. [2], tabl. 
ilustr. 20, opr. introligatorska: pł. ze złoc. na licu, grzbiet 
przewiązany sznurkiem. 

Album dwudziestu nastrojowych fotografi i zabytków 
wileńskich wykonanych przez Jana Bułhaka (1876-1950), 
nestora polskiej fotografi i artystycznej i krajoznawczej, 
autora licznych publikacji, podręczników i dokumentacji 
fotografi cznej wielu miast i regionów II Rzeczypospoli-
tej M.in. bazylika wileńska, Ostra Brama, cmentarz na 
Rossie, Uniwersytet Stefana Batorego, kościół św. Piotra 
i Pawła na Antokolu, św. Anny i Bernardynów oraz getto 
przy ul. Jatkowej. Dedykacja piórem (Wilno, 12 czerwiec 
1937). Zachowane bibułki ochronne. Niewielkie zażółce-
nia karty tyt., oprócz tego czysty egzemplarz. 
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AUSERLESENES THALER=CABINET482 . Darinn die meisten und vornehmsten Silber=Müntzen… Zweyte 
Aufl age. Königsberg (Królewiec) 1730. Christoph Gottfried Eckardt, 8vo, s. [6], 251, [1], frontispis w miedziorycie, opr. 
skóra z epoki, brzegi k. barwione.

Poradnik dla kolekcjonerów i ówczesnych właścicieli kantorów wymiany pieniędzy. Omówienie podstawowowych 
typów europejskich talarów o legalnym kursie, którego miernikiem był ówczesny, standardowy niemiecki Reichs=Tha-
ler, z opisem legend i wizerunków na nich występujących. W osobnych działach omówiono: talary cesarskie, arcyksiążę-
ce, węgiersko-czeskie, hiszpańskie, portugalskie, francuskie, angielskie, szkockie, szwedzkie, duńskie, polskie (talary od 
czasów Zygmunta I po czasy Fryderyka Augusta III; s. 49-56), moskiewskie i papieskie. Osobne działy omawiają talary 
niemieckich kurfurstów oraz regionów ówczesnej Rzeszy – tu opisy talarów śląskich i pomorskich. W dziale talarów 
miejskich omówione są talary miasta Gdańska, Elbląga (s. 233-235), Torunia (s. 242). Frontispis w miedziorycie 
przedstawia wspaniałe wnętrze arystokratycznej biblioteki z szafami pełnymi ksiąg, antycznych popiersi, globusami 
ziemi i sfery niebieskiej, różne przyrządy fi zyczne i dwa amorki otwierające szafę na zbiory numizmatyczne. Gdzienie-
gdzie drobne zaplamienia papieru, niewielkie spękania skóry przy grzbiecie, poza tym stan więcej niż dobry. Napisy 
własnościowe: „Dr. S. Egger/Numismathiker…” oraz „Josepha Gräfi nn v. Schallenberg”.
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Stare druki
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BIEŻANOWSKI Stanisław Józef 483 – Cineres Augu-
sti Serenissimi olim, & Potentissimi Principis, ac Domini, 
Ioannis Casimiri Poloniae, et Sueciae Regis Magni Ducis 
Lithuaniae… Cracoviae 1676 (Die 30 mensis Ianuarij). 
Nakładem Nowodworskiego. Druk: Drukarnia Uniwersy-
tecka, folio, k. [14], herb Rzeczypospolitej, inicjał i fi nalik 
w drzeworycie, opr. współcz. skóra ze ślepymi tłocz. 

E. XIII, 103. Panegiryk prozą słynnego wówczas ka-
znodziei Stanisława J. Bieżanowskiego (1628-1693) ku 
wiecznej pamięci króla Jana Kazimierza Wazy, wygłoszo-
ny podczas solennych egzekwii w katedrze wawelskiej po 
jego śmierci we Francji. Mowa zawiera ciekawe szczegóły 
i anegdoty z życia króla. Na odwrocie k. tyt. herb króla 
i Rzeczpospolitej, a pod nim ośmiowiersz. Po fachowej 
konserwacji. Stan więcej niż dobry.

1 400

BONANNI Philippus S. J. 484 – Ordinum religioso-
rum in Ecclesia Militanti Catalogus eorumque indumenta 
in iconibus expressa, & oblata Clementi XI. Pars Secunda: 
Continens Virgines Deo dicatas (tytuł również w języ-
ku włoskim). Romae 1714. Typis Georgii Plachi … apud 
S. Marcum, 4o, k. [113]: w tym 8 – k. tyt. wstępy, 103-opi-
sy tekstowe (winno być: 108), [2 – indeksy]; tabl. ryc. 71 
(miedzioryty; winno być: 108), opr. współczesna: skóra 
ze ślepymi tłocz.

Praca badacza jezuickiego na temat strojów zakonnych 
mniszek z równoległym tekstem łacińsko-włoskim.
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Pomnik prawa kanonicznego

BULLARIUM ROMANUM NOVISSIMUM485  
a B. Leone Magno, usq(ue) ad S. D. N. Urbanum VIII… 
Romae 1638. Ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae. 
T. 1-2, folio, frontispis w miedziorycie, s. [10], 604; liczne 
drzeworyty z portretami papieży w tekście; [4], 548, liczne 
drzeworyty z portretami papieży w tekście; współopraw-
ne w pergamin w jednym woluminie (grzbiet dorabiany 
na przełomie XVIII/XIX w., wtórny z szyldzikami i tłocz. 
złotem).

Ekslibris z epoki, konwentu franciszkańskiego. Bul-
larium jest XVI-wiecznym terminem, którym się zwykle 
określa w prawie kanonicznym zbiór bull papieskich i in-
nych podobnych dokumentów z zakresu prawa kano-
nicznego, związanych z jakimś zakonem, instytucją, czy 
wreszcie z jakąś miejscowością. 

Sama nazwa bullarium wymyślona przez kanonistę La-
ercjusza Cherubiniego, który w 1586 roku opublikował po 
raz pierwszy zbiór dokumentów papieskich pod tytułem 
„Bullarium, sive Collectio diversarum Constitutionum multorum 
Pontifi cum”. Jednak wybór samych bull do wydania zależał 
od dobrej woli i intencji wydawcy, gdyż sama kolekcja nie 
miała nigdy ofi cjalnego charakteru, w przeciwieństwie do 
oryginalnych bull papieskich, których zbiór ten wydany dru-
kiem kopiariusz zawiera. Bullarium miało jedynie charakter 
informacyjny, gdyż na jego podstawie archiwiści mogli odna-

leżć oryginały samych dokumentów, lub też, w przypadku 
ich braku, na jego podstawie przedłożyć papieżowi petycję 
w celu ich odtworzenia. Jednak w przypadku braku oryginal-
nej bulli, papież mógł odmówić wydania nowej, choćby jej 
kopia znajdowała się w jakimś wydanym drukiem zbiorze. 
Był to więc raczej zespół źródeł do prawa kanonicznego, niż 
pomnik obowiązującej legislacji papieskiej. 

Oferowana edycja zawiera dwa pierwsze tomy (z czte-
rech + suplement), jakie ukazały się za pontyfi katu pa-
pieża Urbana VIII, i które zostały przygotowane do dru-
ku przez syna pierwszego wydawcy, Angelo Cherubiniego, 
w 1638 roku. Suplement do tego zbioru ukazał się dru-
kiem osobno w 1659 roku. 

Frontispis z symbolicznym przedstawieniem Aposto-
łów Piotra i Pawła na tle Zamku Św. Anioła, symbolu 
doczesnej władzy papieży. Na cokole pomnika św. Pawła 
przedstawiona jest przyklejona kartka z jakimś zapewne 
szydzącym z papieża wierszykiem – była to jedyna do-
puszczalna wówczas forma wyrażania krytyki wobec rzą-
dów papieża i jego kamaryli dworskiej. Takich „mówią-
cych” pomników było w papieskim Rzymie kilka.

W tomie pierwszym brak s. 511-518. Frontispis pod-
klejony przy dolnym marginesie. Ślady zalania.
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CLUVER Philipp 486 – Introductionis in universam 
geographiam tam veterem quam novam. Libri VI. Accessit 
P[etri] Bertii Breviarium Orbis terrarium. Amstelodami 
(Amsterdam) 1651 Ludovicum Elzevirium, 12°, fronti-
spis (miedzioryt), s. [6], 394, [10], tabl. ryc. 3 (mie-
dzioryty rozkł.), tab. rozkł. 1, inicjały i fi naliki w tekście, 
opr. z epoki: perg., brzegi kart barwione.

E. XIV, 304 (nie notuje tej edycji). Kieszonkowego 
formatu druk wydany w najsłynniejszej w owym czasie 
w Europie, holenderskiej ofi cynie Elzewirów. Wielokrot-
nie wznawiany (wyd. 1, 1624) podręcznik geografi i po-
wszechnej. Zawiera informacje głównie o państwach euro-
pejskich – w tym o Polsce – jak również o Azji i Ameryce. 
Najsłynniejsze dzieło w dorobku Philippa Cluvera (1580-
1623), pochodzącego z Gdańska geografa, uznawanego za 
twórcę geografi i historycznej, który w roku 1615 r. osiadł 
w Lejdzie. Sztychowany frontispis przedstawia mierni-
czego w orientalnej scenerii, na tablicach róże wiatrów. 
Niewielkie ubytki tylnej okładziny, miejscami zażółcenia 
w tekście, uzupełnione ubytki na s. 125-132 (z odtwo-
rzonym w epoce brakującym tekstem), sporadyczne stare 
podkreślenia i marginalia piórem. Stan dobry.
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Źródło do panowania Zygmunta I 

[DECJUSZ Jost (Jodok) Ludwik] 487 Decius Iodocus 
Ludovicus – Vita hominum mors est, solum hoc est uiu-
ere, siquis / Res dignas longa posteritate gerat. Contenta : 
De vetustatibus polonorum. Liber I; De Iagellonum Fami-
lia. Liber II : De Sigismundi Regis Temporibus. Liber III. 
Cracoviae (Kraków) 1521. Hieronim Vietor, folio, fronti-
spis (drzeworyt), s. [5], LII, [3], [4 - dorobione później], 
LVI- XCIII, CII-CIII (winno być CXVIIII), inicjały i 1 ryc. 
w tekście (drzeworyty), opr. późniejsza: pperg.   

E. XV, 102; E. XXII, s. 357. Sławne dzieło Justa Lu-
dwika Decjusza (ok. 1485-1545), krakowskiego histo-
ryka, ekonomisty, nakładcy, sekretarza króla Zygmunta 
I Starego i bibliofi la. Najczęściej oprawiane było razem 
z drugim wydaniem „Kroniki Polski” Macieja Miechowity 
(Kraków 1521). Składa się z trzech ksiąg. Pierwsza jest 
kompilacją z różnych autorów, druga wyciągiem z Mie-
chowity, trzecia ważnym źródłem do pierwszych lat 
panowania Zygmunta I (doprowadzona do r. 1516). 
Druk dedykowany Zygmuntowi I. Księga trzecia zawiera 
drzeworytowy wizerunek króla. Na końcu dzieła odręczna 
notatka o samobójstwie 15-letniego Józefa Sapiehy, sta-
rosty mielnickiego, wojewodzina podlaskiego w 1732 r. 
po gwałtownym zbesztaniu go przez Józefa Konarskiego 
z Zakonu Pijarów. 

Odtworzone na starym papierze dwie karty (z portretami 
króla Zygmunta I Starego i królowej Bony Sforza d’Aragona 
oraz dwustronicowym drzewem genealogicznym Jagiello-
nów); fragment ostatniej karty naklejony na tylniej wyklejce. 
Znaki własnościowe i marginalia z epoki. Brak: s. XCIIII-CI, 
CV-CXVIIII. Otarcia oprawy, ślady niewielkiego zalania, kil-
ka kart po konserwacji, błędy w paginacji (ciągłość tekstu 
zachowana). Oprócz tego stan dobry. Rzadkie.
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[FLITTNER Christian Gottfried] 488 Die Feyer der 
Liebe. Aus einer Handschrift des Oberpristers zu Paphos. 
Cz. 1-2. Berlin 1795 Oehmigke dem Güngern. 8°, fron-
tispis (miedzioryt), k. tyt. z winietką w miedziorycie, 
s. XIV, 178; 232, współopr., opr. późniejsza: psk z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd.

Wydanie pierwsze. Historyczny przegląd zwyczajów 
i obyczajów miłosnych spotykanych u różnych narodów, 
autorstwa Christiana Gottfrieda Flittnera (1770-1828), le-
karza i aptekarza berlińskiego, wydawcę poczytnych dzieł 
medycznych, poradników oraz książek o miłości małżeń-
skiej i seksuologii. Opisy uroczystości zaręczyn i obrzędów 
weselnych mieszkańców m.in. Saksonii, Afryki, Laponii, 
Estonii, Łotwy, Turcji, Persji, Indii, Japonii, Chin, Amery-
ki północnej, Mołdawii, Serbii, Holandii oraz społeczno-
ści Żydów. Uwarunkowania religijne, kulturowe i politycz-
ne zawierania związków małżeńskich, osobliwe obrzędy 
swatania, palenie wdów w Indiach, wielożeństwo, życie na 
próbę przed ślubem. Dwa kolorowane, sygnowane mie-
dzioryty sztychowane przez Daniela Chodowieckiego 
(frontispis oraz winietka na karcie tytułowej). Rzadko za-
chowane litografowane broszurowe okładki wydawnicze. 
Książka ukazała się w ramach 7-8 tomu serii: „Gynäolo-
gie oder über Jungfernschaft, Beischlaf und Ehe” (tytuł 
okładkowy). Na grzbiecie wprowadzający w błąd złocony 
napis „E. Ramrert. Recits et croquis”. Przetarcia okładek, 
miejscami zażółcenia w tekście; s. 128 z niewielkimi pod-
klejeniami taśmą, stan dobry. Ładna oprawa. Rzadkie.
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XVIII w. atlas szkolny
ilustrowany 20 miedziorytami

[HÄHN Johann Friedrich] 489 Kurze Erläuterung 
einer in Kupfer gestochenen Vorstellung des Erdbodens, 
worauf in XX. kleinen Charten das Nöthigste aus der Geo-
graphie, Genealogie, Chronologie, Historie, Heraldik und 
Numismatik für die Anfänger dieser Wissenschaften en-
tworfen zum Gebrauch der Realschule in Berlin. Neunte 
verbesserte Aufl age. Berlin 1785 Verlag des Buchladens 
der Realschule. 8°, s. [8], 212, winietka na karcie tyt. 
w miedziorycie, map 20 (miedzioryty, w tym 2 rozkł.), 
tabl. genealog. 1 (rozkł.), liczne tabl. genealog. w tekście, 
opr. z epoki: karton oklejany papierem. 

Nowatorski podręcznik geografi i stworzony na 
potrzeby reformy oświaty za rządów Fryderyka II Wiel-
kiego. Napisany przez wybitnego pedagoga niemieckiego 
Johanna Friedricha Hähna (1710-1789) – był używany 
w założonej w 1747 roku berlińskiej Realschule. Komplet 
rycin – 20 miedziorytowych map (ręcznie kolorowane, 
różnej wielkości). Rozkładane planigloby, kontynenty 
(jeszcze bez Australii!): Europa, Azja, Afryka, Ameryka 
(Kalifornia przedstawiona jako wyspa!). Mapy: Portugalii/
Hiszpanii, Francji, Anglii, Danii, Norwegii/Szwecji, Rosji, 
Prus, Polski, Węgier, Turcji (część europejska), Czech, 
Italii, Szwajcarii, Holandii i Niemiec. Mapy wzbogacone 
herbami krain, władców i kantonów. Przy mapie planiglo-
bów wspomniano o zasługach m.in. Mikołaja Koperni-
ka. Na stronach 136-144 – informacje o Polsce wraz 
z mapą. Podano je w formie pytań i odpowiedzi. 
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Uwzględniono dane geografi czne, historyczne (pano-
wania królów i książąt), heraldyczne, numizmatyczne. 
W podobny sposób opracowano inne kraje. Na tylnej 
wyklejce notatki rękopiśmienne z epoki odnoszące się do 
Europy. Otarcia oprawy, wewnątrz stan więcej niż dobry. 
Interesujące polonica. Kompletne, ładnie zachowane 
egzemplarze XVIII w. atlasów dla młodzieży są bardzo 
rzadkie.       
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HÉLYOT HIPPOLYTE – 490 Histoire des ordres mo-
nastiques, religieux et militaires, Ainsi que des congrega-
tions séculières de l’un & l’autre sexe, qui ont esté establies 
jusque’à présent... T. IV. Paris (Paryż) 1792 Louis-Libraire. 
4o, s. [2], 488, 4, tabl. ryc. 112 [miedzioryty z wizerun-
kami strojów zakonnych i biżuterii orderowej zakonów 
rycerskich], opr. skóra z epoki ze złoc. na grzbiecie.

Ekslibris tuszowy z epoki. Hippolyte Hélyot, w świecie 
Pierre Hélyot (1660-1716), francuski historyk, zakonnik 
franciszkański, którego opus magnum poświęcone zakonom 
stanowi niezrównane po dzień dzisiejszy żródło do dzie-
jów i ikonografi i strojów Zakonów, Zakonów Rycerskich 
i świeckich ruchów zakonnych w Kościele Rzymskokato-
lickim, jak i w Kościołach Wschodnich aż do końca XVII 
wieku. („Histoire des ordres monastiques, religieux et mi-
litaires, et des congrégations séculières de l’un et de l’autre 
sexe” wydana w 8 woluminach w latach 1714-1719). Sam 
Hélyot zdążył za swego życia napisać jedynie pięć tomów 
tej monumentalnej pracy, pozostała część dzieła została 
napisana przez jego współbrata Maksymiliana Bullota. 
Stan bardzo dobry. Efektowny egzemplarz.
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[HÉLYOT HIPPOLYT]491  P. Hippolyt Helyots aus-
führliche Geschichte aller geistlichen und weltlichen 
Kloster-und Ritterorden führ beyderley Geschlecht: in 
welcher deren Ursprung, Stiftung, Regeln, Anwachs, und 
merkwürdigste Begebenheiten, die aus ihnen entstande-
nen oder auch nach ihren Mustern gebildeten Brüder-
schaften und Congregationen…. Bd V [tylko t. 5]. Leipzig 
(Lipsk) 1755 Nakładem Arkstee und Merkus. 4o, s. [8], 
566, [26], tabl. ryc. 87 [miedzioryty], winietki i fi naliki 
w drzeworycie, opr. skóra z epoki, grzbiet sześciopolowy 
dekorowany suto złoc. ornamentem roślinnym, brzegi 
kart barwione.

Nieaktualny ekslibris OO. Kapucynów z Würzburga. 
Hippolyte Hélyot, w świecie Pierre Hélyot (1660-1716), 
francuski historyk zakonnik franciszkański, którego opus 
magnum poświęcone zakonom stanowi niezrówne po 
dzień dzisiejszy żródło do dziejów i ikonografi i strojów 
Zakonów, Zakonów Rycerskich i świeckich ruchów zakon-
nych w Kościele Rzymskokatolickim, jak i w Kościołach 
Wschodnich aż do końca XVII wieku. (zob. poprzednią 
pozycję). Drobne spękania skóry przy grzbiecie. Stan bar-
dzo dobry. Mocne, czyste odbitki. 
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HIERONIM ZE STRYDONU 492 – Opera. t. V-VII. 
Basileae 1537 Hieronymus Froben, Nicolaus Episcopius. 
Folio, s. 608, [4]; 363, [1]; 257, [1], opr. świńska skóra 
z epoki ze ślepymi tłocz., zapinki z epoki zachowane.

Superekslibris Michaela Coleta Leobergensis na 
tłocz. w skórze okienku wprawionym w przednie lustro 
oprawy oraz na verso przedniej okł. Ślady złoc. Michael 
Colet (Coletus) urodził się w 1545 we Lwowie. W 1567 r. 
został kantorem w Toruniu, a potem profesorem Gimna-
zjum Toruńskiego. Od 1576 r. przeniósł się do Gdańska, 
gdzie został proboszczem kościoła Najświętszej Maryi 
Panny, gdzie pozostał jako Senior do śmierci w 1616 r.

Oferowane tomy z przedmowami Erazma z Rotter-
damu zawierają tzw. komentarze większe św. Hieronima 
do t. 5: ksiąg Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela; 
t. 6: Ozeasza, Joela, Amosa, Jonasza, Nahuma, Habakuka, 
Sofoniasza, Zachariasza, Malachiasza, t. 7: komentarze 
do ksiąg Eklezjasty, Pieśni nad Pieśniami, do Księgi Joba. 
W oferowanej księdze tekst biblijny oblany wokół komen-
tarzami św. Hieronima, które tworzą monumentalną ramę 
typografi czną.

Hieronim ze Strydonu (ur. w 331 w Strydonie, 
zm. 30 września 420 w Betlejem) – to święty Kościoła 
katolickiego, doktor Kościoła, apologeta chrześcijaństwa; 
święty Kościoła prawosławnego i koptyjskiego. Przetłu-
maczył Pismo Święte z języka greckiego i hebrajskiego na 
łacinę, przez co najbardziej utrwalił się w pamięci potom-
nych. Przekład ten, znany jako Wulgata, wciąż należy do 
znaczących tekstów biblijnych Kościoła rzymskokatolic-
kiego.

Hieronim Froben (1501-1563) był pionierem drukar-
stwa w Bazylei i najstarszym synem Johanna Frobena. 
Wykształcił się na Uniwersytecie w Bazylei, a edukację 
pogłębił podróżując po całej Europie. On sam, jego ojciec 
i szwagier Nicolaus Episcopius byli znani ze swej przyjaź-
ni z Erazmem z Rotterdamu oraz z tego, że uczynili z Ba-
zylei słynny ośrodek renesansowego drukarstwa. Dzięki 
pracy jego syna Ambrożego ofi cyna przetrwała do końca 
XVII wieku.

W oferowanym egzemplarzu piękne renesansowe 
sygnety drukarskie ofi cyny Frobena w drzeworycie. Egz. 
dobrze zach., nieco śladów po owadach. Deska oprawy 
wymaga konserwacji.
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KOMMISSYA RZECZPOSPOLITEY SKARBU 493 
KORONNEGO. Nakaz płatniczy i skwitowanie dla Jac-
ka Małachowskiego, ówczesnego Referendarza Koronnego 
„Possesyi Dóbr Rzeczypospolitey”, zapłacenia w skarbie 
koronnym kwarty na sumę 1495 złotych polskich, 22 gro-
sze i 12 denarów. Nakaz płatniczy podpisał  m(anu) 
p.(ropria) Maciej Łączyński (zm. 1795) ówczesny Regent 
Kwarciany Koronny (od 1764 r.), późniejszy starosta go-
styński, poseł na Sejm Wielki, a skwitowanie Józef Rud-
nicki.

Karta papierowa, 36,5 x 23 cm. Sucha pieczęć: „pie-
częć komissyi skarbu koronnego i kwarty”. Język polski. 
Formularz drukowany, wypełniony pismem kaligrafi cz-
nym.  Ślady składania.

Jacek Małachowski herbu Nałęcz (ur. 25 sierpnia 1737 
w Końskich, zm. 27 marca 1821 w Bodzechowie), kanc-
lerz wielki koronny, podstoli wielki koronny. Starostwo 
Radoszyckie, o którym mowa w dokumencie otrzymał na 
podstawie cesji ks. Józefa Czartoryskiego, Stolnika Wiel-
kiego. Józef Klemens ks. Czartoryski (21 XI 1739 – Bryń,  
7 III 1810 – w Warszawie), pan na Korcu i Oleksińcach 
h. Pogoń Litewska, poseł na Sejm Wielki, kawaler orderu 
Orła Białego (1767), kawaler orderu świętego Stanisława 
(1765), klucznik wołyński (1772), starosta radoszycki 
i łucki, stolnik Wielki Litewski (1764); Maciej Łączyński 
(zm. 1795) był ojcem Marii Walewskiej, słynnej kochanki 
Napoleona.

Kwarta (łac. quarta pars, czyli czwarta część) to nazwa 
dawnego podatku naliczanego dzierżawcom w wysokości 
1/4 dochodów z dóbr królewskich. Podatek ten przezna-
czony był na utworzenie i utrzymanie tzw. wojska kwar-
cianego.

Brzegi k. nieznacznie postrzępione, ślady składania.. 
Stan dokumentu bardzo dobry.

1 800

Zbiór barokowych sztychów emblematycznych

KRAUSS (KRAUSSEN) JOHANN ULRICH494  
– Biblisches Engel-u.Künstwerck alles das jenige das in 
Heiliger Göttlicher Schrift Altes und Neuen Testaments 
... Fünfter Theil. Augsburg 1705-1715 … gezeichnet und 
in Kupfer gestochen, folio, tabl. ryc. 2-40, 42-69, 76-120 
ilustrujące Nowy Testament (miedzioryty sygn. Johann 
Ulrich Krauss), opr. psk z epoki z tłocz. i śladami złoc., 
górne obcięcie k. złoc.

 Oferowany tu zbiór miedziorytów uważany jest za 
wybitne osiągnięcie artystyczne Johanna Ulricha Kraussa 
(1645-1719), słynnego augsburskiego rysownika i szty-
charza. Ryciny, po dwie na karcie, ilustrują wydarzenia 
z Nowego Testamentu i stanowią, ze względu na swój 
rozbudowany sztafaż o charakterze emblematyczno – ale-
gorycznym otaczający dolne ryciny wraz z legendami ob-
jaśniającymi ich emblematyczno-symboliczny charakter, 
typowy dla rozwiniętego europejskiego baroku komentarz 
artystyczno-symboliczny danego wydarzenia. Analiza 
przedstawionych alegorii jest jakby rozwiązywaniem teo-
logiczno-emblematycznego rebusa, a sztychy same w so-

bie są odzwierciedleniem rytowniczego kunsztu mistrzów 
niemieckiego miedziorytu w Augsburgu, stolicy ówcze-
snego niemieckiego i europejskiego złotnictwa. Obok scen 
religijnych ilustrujących wydarzenia opisane w Nowym 
Testamencie w oferowanym zbiorze zawarte są również 
liczne grafi ki o tematyce świeckiej, m.in. widoki miast, 
rezydencje, pejzaże, ogrody, sceny rodzajowe typowe dla 
przełomu XVII/XVIII wieku. Gdzieniegdzie zabrudzenia 
i ślady zalania, niekiedy z lekka zachodzące na odcisk 
płyty, spękania i otarcia pergaminu oprawy. Stan ogólny 
zachowanych plansz dobry.

Zob. Thieme, Becker, t. 21, s. 440.
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Pierwsza historia architektury greckiej

LE ROY Julien David495  – Les Ruines des plus beaux 
monuments de la Grèce. Ouvrage divisé en deux parties où 
l’on considère, dans la première, ces monuments du côté 
de l’histoire; et dans la seconde, du côté de l’architecture. 
Części 1-2. Paris (Paryż) – Amsterdam 1758 H. L. Guérin 
i L. F. Delatour, J. L. Nyon, Jean Neaulme. Imperial folio 
(56,5 x 42cm), s. XIV, 56, tabl. ryc. 28 (miedzioryty); 
[2], VI, 28, tabl. ryc. 32 (miedzioryty), współopr. skóra 
z epoki z tłoczeniami i bogatymi złoc.na grzbiecie, brzegi 
k. barwione.

Pierwsze wydanie. Pionierskie opracowanie zapo-
znające Europę z klasyczną architekturą grecką. Oparte 
na pomiarach dokonanych podczas podróży autora po 
ruinach Grecji pod panowaniem tureckim (1754). Julien 
David Le Roy  (1724-1803) był synem nadwornego ze-
garmistrza Juliena Le Roya i uczniem architekta Jacques-
Françoisa Blondela. Dzieło zostało opublikowane przed 
słynnym opracowaniem Stuarta i Revetta, Antiquities of 
Athens, które ukazało się w 1762 r. Dzieło Le Roya za-
poznało wykształconą Europę Zachodnią z architekturą 
Aten epoki klasycznej. W swojej księdze Le Roy broni 
wyższości sztuki starożytnej nad średniowieczną. Autor 
uważa Greków za większych artystów od Rzymian, co wy-
wołało ostrą polemikę z Piranesim. W swoich badaniach 
nad zabytkami Aten posługuje się opisami podróżnika 
starożytnego Pauzaniasza, co pozwala mu zidentyfi kować 
ruiny Akropolu, teatr Dionizosa, Pomnik Trasyllosa, bi-
bliotekę Hadriana, stadion, Odeon, akwedukt Hadriana, 
pomnik Lizykratesa zwany też pochodnią Demostenesa, 
Wieżę Wiatrów, łuk Hadriana, czy świątynię Zeusa Olim-
pijskiego. Po Atenach bada Pireus, Sunion, Korynt, Spartę 
i wyspę Delos.
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We wstępie pierwszej części autor pisze o greckiej ar-
chitekturze cywilnej, na bazylice Mądrości Bożej w Kon-
stantynopolu kończąc. Dalej szczegółowy opis podróży 
morskiej z Wenecji do Grecji przez Konstantynopol. Tu 
opis audiencji u Sułtana i jego śmierci. Opis Grecji autor 
rozpoczyna od wszechstronnei analizy zabytków Aten, 
przede wszystkim pomników Akropolu. Wiele zabytków 
zostało tu zdokumentowanych w znacznie lepszym sta-
nie konserwacji niż można je zobaczyć dziś. Publikacja 
wzbudziła silną krytykę ze strony Stuarta, ale cele obu pu-
blikacji były różne: architekt Julien David Le Roy chciał 
przede wszystkim dokonać dokładnego pomiaru propor-
cji budynków ateńskich oraz oddać ducha zabytków sta-
rogreckich ery Peryklesa (V w. przed Chr.), ukazując je 
również w preromantycznym kontekście krajobrazowym. 
Dzieło stało się inspiracją do założenia w Polsce parków 
nawiązujących do krajobrazów antycznych: Zofi ówki, Pu-
ław i zwłaszcza Arkadii. W pierwszej części tekst opisuje 
zabytki pod kątem historycznym, część druga analizuje 
budowle w ich kontekście architektonicznym, dodając 
studia na temat stopy greckiej, złotej proporcji i greckich 
porządków architektonicznych. 

Piękna edycja z 60 miedziorytami przedstawiający-
mi widoki najważniejszych antycznych zabytków (głów-
nie Aten i Sparty), plany i mapy (Aten, Pireusu i Spar-
ty), przekroje i detale architektoniczne – czyste, mocne 
odbitki wykonane na grubym papierze – w typie prac 
sławnego, żyjącego w tamtym okresie włoskiego rytowni-
ka Giovanni Battisty (Giambattisty) Piranesiego (1720-
1778). Rysunki z natury wykonał autor, sztychowali naj-
wybitniejsi rytownicy tamtego okresu: Louis-Joseph Le 
Lorrain, Pierre-Charles Le Mettay, Claude-Antoine Littret 
de Montigny, Jacques Philippe Le Bas, Pierre Patte i Jean-
François de Neufforge. 
Ślady zalania u dołu kilku plansz, w lewym dolnym 

rogu przy grzbiecie (plamy nie zachodzą na odcisk plan-
szy); grzbiet opr. u dołu po konserwacji, poza tym stan 
bardzo dobry. Efektowny egzemplarz. Rzadkie.
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[ŁUBIEŃSKI Władysław Aleksander,496  ur. 1703, 
od 1759 do 1767 arcybiskup gnieźnieński, Prymas Pol-
ski.]. Wotum J.O.Xcia Jmci Prymasa po nie doszłym Sey-
mie extraordynaryinym na Senatus Consilum w Warsza-
wie miane Roku 1761, d. 13 Maia. folio, k. [2], inicjał 
i fi nalik w drzeworycie.

E. XXI, 445. Dramatyczna, nie tylko dla historii, wypo-
wiedź Prymasa na temat fi nansów Polski: o milionowych 
kwotach wywiezionych za granicę i napływie fałszywej 
monety zza granicy. Dziękuje również za wybór Dyrekto-
ra Skarbu Koronnego. Tragiczne świadectwo upadku eko-
nomicznego Rzeczypospolitej. Pieczęć tuszowa : Duplikat 
Biblioteki Puławski.(ej). Stan dobry. Rzadkie.

900

[OCHABOWICZ] 497 Tarcza Wiary Świętej Rzym-
skiey Kátolickiey Przeciwko Rożnych Iey nieprzyjacioł 
Impetom Wystawiona albo Theologia Polska kontrower-
sye y konkluzye katolickie dla Prawowiernych Polskich 
Katolików, polskim stylem, y Alphabetycznym Porząd-
kiem w sobie zamykaiąca. Przez Przewielebnego X. Woy-
ciecha Ochabowicza… wydana. Lublin 1736 w Drukarni 
Collegii Societatis Jesu. 4o, k. [4], s. 608, [4 – rejestr], opr. 
z epoki: skóra, grzbiet reperowany. 

Na odwrocie karty tyt. herb Rzeki w miedziorycie 
i pod nim 12 wersów panegiryku o nim, dedykowane 
„Rozalii z Zahorowskich Pocieiowey, Strażnikowey W.X. 
Litewskiego”. 

Wojciech Ochabowicz (zm. 1746), prowincjał domi-
nikanów od 1734 r., teolog, wykładowca w krakowskim 
Studium Generalnym własnego zakonu. „Tarcza…” jest 
znacznie przerobionym i uzupełnionym przez Ochabo-
wicza, nowym wydaniem dzieła Piotra Drogoszewskiego 
(1652-1729), profesora teologii i przeora klasztoru domi-
nikanów w Warszawie. Tu też w 1708 r. opublikował Dro-
goszewski Tarczę wiary Chrystusowej, którą uzbrojony Polak 
łatwo może przytępić oręża lutrów i kalwinów. Estreicher, który 
kwalifi kuje prezentowane dzieło pod hasłem Drogoszew-
ski Piotr (E. 15, 323), a przy Ochabowiczu umieszcza je-
dynie odnośnik (E. 23, 241), pisze zarazem: „dzieło tak 
zostało na wskroś przeistoczone, że tylko pozostał szkielet 
pomysłu, a autorstwo […] należałby przyznać wyłącznie 
Ochabowiczowi”. 

„Ważna dla dziejów teologii w Polsce praca” (Robert 
Świętochowski). Egzemplarz zachowany w dobrym stanie, 
jedynie ostatnie 6 kart z wyraźnymi śladami działalności 
owadów, z czego dwie karty rejestru ze sporymi ubytkami 
tekstu. Tylna wyklejka nowa, grzbiet oryginalny oprawy 
reperowany. Karta tyt. z drobnym ubytkiem w prawym 
dolnym rogu, bez szkody dla tekstu. Wpis własnościowy 
dawny na karcie tyt. – „Ex Libris Michaelis Maiewski…”.

          800 

Superekslibris Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej

L’OFFICE DE LA SEMAINE SAINTE 498 en Latin et 
en François selon le Missel et le Bréviaire Romain... Paris 
(Paryż)1756. 12vo, s. XL, 580, opr. artystyczna z epoki, 
pełna skóra z tłocz. i złoc. na obu okładzinach i grzbie-
cie, obcięcie k. złoc., dublura tłoczona radełkiem i złoc., 
wyklejki marmoryzowane, grzbiet sześciopolowy ze złoc. 
W lustrach obu okładzin superekslibrisy Ludwika XV 
(1710-1774) i jego żony Marii Leszczyńskiej (1703-1768) 
– młodszej córki króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. 
Królowa Maria Leszczyńska (1725-1768), ze względu na 
zmieniający się wpływ faworyt królewskich nie odgrywa-
ła większej roli politycznej i zajmowała się głównie wy-
chowaniem dziesięciorga dzieci i gorliwą modlitwą. Pełna 
skóra z tłoczonym złotem w środku obydwu okładzin wią-
zanym herbem Burbonów i Leszczyńskich jako władców 
Polski zwieńczony królewską koroną (herby: lilie burboń-
skie, Wieniawa Leszczyńskich oraz polski Orzeł i litewska 
Pogoń). Wyklejki marmoryzowane z epoki. Stan dobry. 
Efektowny egzemplarz.
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[PICART Bernard] 499 Cé ré monies et coutumes re-
ligieuses de tous les peuples du monde / repré senté es par 
des fi gures dessiné es de la main de Bernard Picard [tzn. 
Picart] ; avec une explication historique, & quelques dis-
sertations curieuses. Tome 5: Qui contient les Cé ré monies 
des Mahometans … Amsterdam 1737 Nakład J. F. Ber-
nard. Folio, s. [6], 291, [2]; 32, 160 (indeksy), tabl. ryc. 
26 (miedzioryty), 2 winietki w miedziorycie, ozdobniki 
w drzeworycie, opr. psk. wspólcz., grzbiet siedmiopolowy.

Na początku XVIII wieku dwóch francuskich autorów 
napisało i wydało wielotomowe dzieło przełożone od razu 
na angielski, niemiecki i holenderski, na temat religii świa-
ta w duchu nowej epoki. Bernard Picart (1673-1733) był 
jednym z najbardziej płodnych i utalentowanych rytowni-
ków swoich czasów, a współtwórcą dzieła był Jean Frederic 
Bernard (1683-1744) francuskojęzyczny nakładca i bi-
bliopola (czyli księgarz), o hugenockich korzeniach i prze-
konaniach działający w Amsterdamie. Obydwaj autorzy 
przygotowali do druku tysiące stron oraz setki sztychów, 
w których opisali ceremonie i rytuały wszystkich znanych 
wówczas religii świata. 
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Dzieło to znane odtąd jako: Cérémonies et coutumes 
religieuses de tous les peuples du monde, lub po prostu 
„Picart”, zerwało w opisie religii ludzkości ze wszelkimi 
dotychczas znanymi modelami. Starało się bowiem przed-
stawić wierzenia ludzkości w sposób jak najbardziej obiek-
tywny i bez uprzedzeń. Ukazywało skutki fanatyzmu 
i doceniało szczególnie te religie, które jak postrzegany 
wówczas Islam, były tolerancyjne wobec innych. W epoce 
szeroko rozprzestrzenionego antysemityzmu ukazywało 
Żydostwo europejskie w niezwykle pozytywnym świetle. 
Obecnie fundacja Paula Getty oferuje on-line wgląd do 
tablic poszczególnych tomów, ale projekt nie wykracza na 
razie poza ramy ikonografi czne tego niezwykle nadal cen-
nego, źródłowego, a zarazem syntetycznego dzieła.

W oferowanym tomie piątym tablice ukazują całe bo-
gactwo świata Islamu, m. in rozkł. plan Mekki, ceremonię 
zaślubin, pogrzeb oraz całe serie postaci znanych i dzisiaj 
z barwnych targowisk Orientu. W części dodatkowej wi-
doki synagogi i pokutujących Żydów.

Szerokie marginesy, dobre, mocne odbitki, drobne śla-
dy zalania. Egzemplarz w eleganckiej współcz. oprawie. 
Stan więcej niż dobry. Rzadkość na polskim rynku an-
tykwarycznym.

2 200

[PLENIPOTENCYA] WZORNIK 500 kancelaryjny 
zaboru austriackiego z 1773 r. – lit a: plenipotencya; lit 
b formula iuramenti – toż po polsku wyrażenie przysięgi; 
lit c: instrumentum de praestito homagii juramento; lit 
d: instrument na wykonaną przysięgę. Folio, k. [3], bez 
opr., grzbiet wzmocniony pap.

Teksty w języku polskim i łacińskim. Wzory doku-
mentów, przyporządkowane nowej władczyni, cesarzowej 
Austrii Marii Teresie, której osoba nadawała mocy tak spo-
rządzonym aktom prawnym. Ponieważ Austria, jako nowy 
suweren ziem zamieszkałych przez Polaków, wymagała 
wierności CK Koronie, mamy tu wzory formuł przysięgi 
lojalności składanych z różnych okazji urzędowych wobec 
osoby cesarzowej, zjawisko przejawu absolutystycznego 
bizantynizmu nowej centralnej władzy, dotąd nieznanego 
w kulturze sarmackiej i obyczaju polskim.

Na pierwszej k. ślad przetarcia w prawym górnym na-
rożniku. Druk z ozdobnikami. Stan bardzo dobry.

500

[PÖLLNITZ Karl Ludwik]501  La Saxe Galante. 
Amsterdam 1734 Aux Depens de la Compagnie. 8°, k. tyt. 
(z winietką w drzeworycie), s. 416, fi nalik w drzeworycie, 
opr. późniejsza: skóra z szyldzikiem i złoc. na grzbiecie, 
brzegi k. barwione. 

E. XXIV, 420. Rzadkie i poszukiwane pierwsze wy-
danie najbardziej znanego dzieła pruskiego barona Kar-
la Ludwika Pöllnitza (1692-1775), niemieckiego pisarza 
i awanturnika, służącego na dworze Fryderyka Wilhelma 
I i Fryderyka Wielkiego. Opis przygód miłosnych i skan-
dali króla polskiego Augusta II Mocnego (1697-1733), 
znanego z niepospolitej siły, który wg autora był ojcem 
około 350 nieślubnych dzieci. Obraz dworu i otoczenia 
królewskiego oraz obyczajowości tamtych czasów. Książka 
ukazała się w rok po śmierci króla, cieszyła się wielkim 
powodzeniem. W ciągu dwóch pierwszych lat została kil-
kanaście razy wznowiona w różnych językach. 

Edycja, w której arkusz A stoi pod te, D pod sas. Istnie-
je z tego samego roku również i inna edycja z odmiennym 
ustawieniami tekstu. Na tylnej wyklejce doklejona kart-
ka z krótkim biogramem o autorze w języku niemieckim. 
Grzbiet po konserwacji, obca pieczątka, stan dobry. 

480

SZYSZKOWSKI Marcin502  – Reformationes Gene-
rales ad Clerum et populum Dioecesis Cracouien. perti-
nentes. Ab Illustrissimo et Reuerendiss Dno D.... Dei et 
Apostolicae Sedis Gratia Episcopo Crac. Dvce Sever in 
Synodo Dioecesana sancitae et promulgatae. Crac[oviae] 
1621. In Offi cina Andrae Petricouij Typogr. S.R.M., folio, 
karta tyt. sztychowana, k. [5], s. 177, [1], k. [4], s. 163 
[mylnie 263], winietka (miedzioryt), inicjały, fi naliki 
(drzeworyty), opr. skóra z epoki obciągnięta na desce ze 
ślepymi tłocz. roślinnymi i fi guralnymi, brzegi k. barwio-
ne.

E. XXX, 136-137. Zbiór uchwał synodu diecezjalnego 
krakowskiego z 1621 r., wydany staraniem biskupa kra-
kowskiego Marcina Szyszkowskiego (1554-1630). Dzieło 
otwiera karta tyt. sztychowana w miedzi, w części cen-
tralnej tytuł, powyżej herb biskupa, po bokach postacie 
św. Stanisława wskrzeszającego Piotrawina i św. Wacława, 
króla Czech. Święci ci są patronami Katedry Krakowskiej. 
U dołu klasyczna scena przedstawiająca obrady synodu 
z biskupem i klerem jego diecezji. Na verso karty tyt. spis 
treści pięciu traktatów teologicznych dołączonych do ca-
łego zbioru. W przedmowie biskup Szyszkowski wyjaśnia 
znaczenie zbioru, a także swoje intencje przy zwoływaniu 
synodu. Uchwały pogrupowane są w 62 rozdziałach, obej-
mują szeroki zakres zagadnień religijnych, podzielonych 
na tezy o charakterze dogmatycznym, m.in. w sprawie 
obrony dogmatu Św. Trójcy, spraw dyscyplinarnych i li-
turgicznych, to znaczy odnoszących się do obowiązków 
duchownych, zwoływania synodów dekanalnych, sądów 
duchownych, wysokości taks procesowych, zakonników, 
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Mszy Św., sakramentów i sakramentaliów, przepisów 
o cechach, bractw kościelnych (w tym o założeniu kapeli 
w Katedrze Krakowskiej), wyobrażeń świętych (tu o na-
kazanym przez synod wizerunku Matki Boskiej), kazno-
dziejów, o księgarzach, nakładcach, drukarzach i cenzurze 
(tu edykt Zygmunta Augusta z 1556 r. o książkach he-
retyckich oraz edykt biskupa Szyszkowskiego z 1620 r. 
o zakazie druku i sprzedaży określonych w nim dzieł), 
kalendarzy i prognostyków, o pojedynkach, o przepisach 
dotyczących lichwy i Żydach. 

W drugiej części zamieszczono pięć traktatów dogma-
tycznych związanych ściśle z synodem. Na końcu instruk-
cja na temat nawiedzania siedmiu kościołów Krakowa 
i związanych z tym odpustami przyznanymi przez papieża 
Pawła V. Te kościoły to: 1) Katedra Wawelska; 2) kościół 
pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, 3) kościół pod 
wezwaniem Świętej Trójcy (OO. Dominikanów); 4) Ba-
zylika Mariacka, 5) Kolegiata Św. Anny, 6) kościół pod 
wezwaniem Św. Bernardyna (Franciszkanów) i 7) kościół 
pod wezwaniem Św. Franciszka. Te siedem kościołów sta-
cyjnych odpowiadało w bulli papieskiej siedmiu rzymskim 
bazylikom stacyjnym. 

Manierystyczna oprawa krakowska w typie nie-
mieckim: skóra z epoki obciągnięta na deskach, grzbiet 
sześciopolowy, zdobienia ślepo tłoczone, w zwierciadle 
lica odbita plakieta z wyobrażeniem Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem, Niepokalanie Poczętej stojącej na półksiężycu.
Obie okładziny obwiedzione szeroką bordiurą wykonaną 
z odbić radełek z wizerunkami świętych przeplecionymi 
motywami roślinnymi. Wokół krawędzi dekoracyjna wić 
roślinna z winnej latorośli.

Proweniencje: 1. „Ex Libris Bibliotheca Ecclesiae Paro-
chiali Łecensis“ (odręczny zapis Pawła Antoniego Cybul-
skiego z 1710 r.). 2. „Ks. Józef Wilczek / kanonik, profe-
sor“ (odręczny podpis). Otarcia oprawy, niewielki ubytek 
górnej krawędzi grzbietu, pojedyncze ślady po owadach, 
brak mosiężnych zapinek, karta tyt. i kilkanaście kart 
z niewielkimi zabrudzeniami, karty ze stronami 133/134 
i 135/136 z uzupełnieniami na marginesach, od str. 101 
plama na bocznym marginesie, miejscami marginalia 
i podkreślenia w tekście, poza tym stan dobry. Efektowny 
wolumin w manierystycznej oprawie. Rzadkie.

3 000
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[THEATRUM Europaeum] 503 Theatri Europaei, 
Das ist: Historischer Chronick, Oder Warhaffter Beschre-
ibung aller fürnehmen und denckwürdigen Geschichten, 
so sich hin und wider in der Welt, meisten theils aber in 
Europa, von Anno Christi 1629. biß auff das Jahr 1633. 
zugetragen … Zusammen getragen durch Joan. Philippum 
Abelinum … Mit schönen in Kupffer gebrachten Lan-
d-Tafeln, Vestungen, Pä ssen, Schlachten, Belägerungen 
… gezieret, verlegt und zum dritten mal in Truck gege-
ben: Durch Matthaeum Merianum ... T. 2. [Franckfurt 
am Main] 1646 Merian, folio, frontispis (miedzioryt), 
s. [6], 721 (winno być: 778), [20 – register], miedzio-
rytów w tekście 39 (winno być: 43), opr. późniejsza: 
pperg. 

Tom 2 monumentalnego dzieła Theatrum Europaeum 
– historii powszechnej Europy, obejmującej 21 tomów 
(wydawanej w latach 1635-1738). Nieocenione źródło 
wiedzy o historii i wojskowości europejskiej wieku XVII. 
Wydawnictwo zapoczątkował Mateusz Merian Starszy 
(1593-1650), sztycharz szwajcarski, uznawany za jednego 
z najwybitniejszych miedziorytników XVII w. Pracę kon-
tynuował m.in. jego syn Mateusz Młodszy (1621-1687), 
autor portretów wybitnych osobistości. Liczne polonica 
dotyczące ostatnich lat panowania królów Polski i Szwe-
cji – Zygmunta III Wazy (1587-1632) oraz Władysława 
IV (1632-1648). W oferowanym tomie znalazły się in-
formacje o kolejnym etapie konfl iktu Polski ze Szwecją 
(1625-1629), który doprowadził do opanowania przez 
Szwedów całych Infl ant i wkroczenia na Litwę, do Prus 
Królewskich i Książęcych. Wojna zakończyła się 6-letnim 
rozejmem altmarskim (26 września 1629). Wspomniano 
również o rozpoczętej, wkrótce po śmierci Zygmunta III 
Wazy (1632), wojnie smoleńskiej, w której oblegane przez 
Rosjan miasto Smoleńsk dopiero w 1634 r. doczekało się 
odsieczy ze strony Władysława IV. W tekście zamiesz-
czono 39 miedzioryty przedstawiające głównie portrety. 
Wśród nich znalazły się wizerunki Zygmunta III Wazy 
(na s. 83) i Władysława IV (na s. 582). Brak rycin poza 
tekstem – z mapami, planami i widokami miast oraz stron: 
95-96, 159-160, 249-250, 717-718, 725-726, 751-752 
(na których były również 4 miedzioryty tekstowe). Tytuł 
na frontispisie: „Historischer Chronicken Continuation, 
Oder Warhaffter Beschreibung…”. Ekslibris prof. dr Edu-
arda Müllera. Pieczątka: „Bibl. D. Königl. Gymn. Zu Bin-
teln”. Błędy w paginacji, ciągłość tekstu zachowana, miej-
scami zbrązowienia w tekście, oprócz tego stan dobry.    

2 000

ULRICH Andreas Gottlieb504  − Schlesische Vor-
schrift zum Besten der Jugend. Breslau [Wrocław] 1770 
J. B. Strachowskij sculps. 21 x 32 cm, k. tyt., k. [1-16; 
całość w miedziorycie, k. luźne], opr. współcz.: teka kart. 
pokryta płótnem.
Śląski „wzornik” pism kaligrafi cznych dla młodzieży 

oprac. przez A. G. Ulricha, a wyrytowany przez Jana Bar-
tłomieja [lub Beniamina] Strachowskiego we Wrocławiu: 
Tyt. w ozdobnym kartuszu z amorkiem i symbolicznym 
sztafażem, wokół dewiza: „Mit aller gnädigster Freyheit”, na 
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następnej rycinie znajduje się się dłoń trzymająca pióro 
oraz różne sposoby jego zaostrzenia, dalej wprowadzenie 
oraz różne kroje pism kaligrafi cznych gotyckich i łaciń-
skich wraz z przykładami ich zastosowania. Bracia Jan 
Bartłomiej Strachowski lub Jan Beniamin Strachowski 
(1728-1789), synowie Bartłomieja (zm. w 1759 r. w Prud-
niku) z rodziny znanych polskich sztycharzy z Wrocławia, 
działającej na Śląsku i w Polsce w latach 1719-1788. Spo-
rządzali m. in. również ryciny dla drukarni jasnogórskiej. 

W kilku miejscach niewielkie ubytki marginesów [bez 
szkody dla tekstu], drobne zaplamienia i zabrudzenia, od-
ręczne zapiski z epoki, stan dobry. Bardzo rzadkie.

2 500

WERGILIUSZ (Publius Vergilius Maro) – 505 Bu-
colica et Georgica. Ex antiquis monumentis illustrata, 
cura, studio, et sumptibus Henrici Justice. B.m. [1757]. 
8°, s. [18], 139, 9 miedziorytów całostronicowych, 
24 winietki w miedziorycie. Opr. skóra z epoki, grzbiet 
wymieniony, reperacje.

Wergiliusz, Publius Vergilius Maro (70-19 p.n.e.), po-
eta, największy epik rzymski. 

Pierwsza część oferowanego dzieła zawiera wydany 
w 39 roku przed Chrystusem zbiór 10 sielanek – Bukolik, 
znanych też jako Eklogi, których sukces zapewnił autorowi 
opiekę Mecenasa. Bukoliki były wzorowane na Teokrycie. 
Tłem Bukolik był baśniowy krajobraz Arkadii i italska 
ojczyzna Wergiliusza, dzięki czemu utwór zyskał nowy 
patriotyczny wymiar. W utworze Wergiliusz przedstawił 
skargę nieszczęśliwie zakochanego Korridona; zawody 
śpiewacze dwu pasterzy; metamorfozę Dafnisa; wplatał do 
utworu aluzje do przeżyć osobistych i wydarzeń współcze-
snych sobie. Bukoliki nie były realistyczne, pasterze mó-
wili językiem warstw oświeconych, przez co utwór zyskał 
charakter dworski, alegoryczny. Eklogi 4 i 8 dedykował 
poeta Azyniusowi Pollinowi, 6 Alfenusowi Varusowi, eklo-
gę 10 poświęcił poecie Gallusowi, którego Apollon, Pan 

i cała przyroda starają się pocieszyć po stracie kochanki. 
Dzięki eklodze 4 Wergiliusz został uznany przez chrześci-
jaństwo za proroka, nawiązując bowiem do przepowiedni 
Sybilli zapowiadał nadejście nowej epoki oraz narodziny 
dziecka, które przyniesie światu złoty wiek.

W drugiej części znajduje się poemat dydaktyczny 
Georgiki w 4 księgach (37-33 przed Chrystusem), który 
powstał z inspiracji Mecenasa oraz Oktawiana i miał ilu-
strować popierany przez nich powrót do starorzymskich 
obyczajów (pochwała życia wiejskiego). Poemat dydak-
tyczny Wergiliusza dedykowany Mecenasowi przedsta-
wia prace rolnicze z zachowaniem tradycyjnego podziału: 
uprawa roli (księga I), sadownictwo (księga II), hodowla 
bydła (księga III) i pszczół (księga IV). Ubarwione piękny-
mi opisami przyrody, licznymi dygresjami Georgiki miały 
być zachętą do pracy na roli; ich powstanie inspirowane 
było przez działania cesarza Oktawiana Augusta, który 
pragnął odrodzić zrujnowane wojną rolnictwo.

Oferowana edycja dedykowana jest cesarzowi Fran-
ciszkowi I (1708-1765), cesarzowi rzymsko-niemieckie-
mu od 1745 roku, po śmierci Karola VII. Jego małżeństwo 
z Marią Teresą zapoczątkowało dynastię habsbursko-lo-
taryńską. W latach 1729-1735 książę Lotaryngii, którą 
oddał Stanisławowi Leszczyńskiemu w zamian za Wielkie 
Księstwo Toskańskie (Toskania). 

Nieaktualne XIX-wieczne angielskie wpisy własno-
ściowe. Dzieło bogato ilustrowane nastrojowymi kom-
pozycjami mitologicznymi, wizerunkami monet i medali 
z czasów Wergiliusza, niezwykle starannie wykonanymi 
w miedziorycie i precyzyjnie odbitymi. Oprawa wtórna, 
grzbiet reperowany (blok wklejony po amatorsku), zapla-
mienia wyklejek, narożniki przytarte. Stan wewnętrzny 
samego dzieła bardzo dobry.
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BERLEWI Henryk506  (1894-1967 ) – List do Janu-
sza Roszkowskiego w Bad Godesberg. Berlin 17. 08. 1963. 
K. [1], 27 x 21 cm na papierze fi rmowym „Archives de 
l’art abstrait et de l’avant-garde internationale” w Paryżu, 
zaprojektowanym przez Berlewiego, dyrektora Archiwum. 
Pismo maszynowe z odręcznym podpisem Henryka Ber-
lewiego. 

„Posyłam Panu, jak przyrzekłem, katalog wystawy 
«Werbegrafi k 1920. 1930», gdzie znajdzie Pan artykulik 
mój oraz dwie reprodukcje z dawnych moich prac grafi cz-
nych. Jestem jedynym Polakiem reprezentującym polską 
grafi kę funkcjonalną dwudziestolecia na tej ciekawej wy-
stawie we Frankfurcie. Jednym słowem: zawsze trzymam 
wysoko sztandar polskiej sztuki zagranicą”. 

Henryk Berlewi – malarz, grafi k, teoretyk i krytyk 
sztuki. Czołowy przedstawiciel awangardowej abstrakcji 
geometrycznej. Twórca teorii mechanofaktury. Konstruk-
tywista. 

Adresat listu, Janusz Roszkowski [dziennikarz, dy-
plomata] w latach 1961-1967 był korespondentem w Ber-
linie i przedstawicielem PAP w Bonn.

400

HABSBURG-LOTARYŃSKI507  Karol Stefan (1860-
1933), Arcyksiążę Austriacki, właściciel dóbr Żywiec 
i admirał cesarskiej fl oty. Kartka pocztowa do Franciszka 
hr. Zamoyskiego, dat. Wien (?) 14 I (19)11 (?). Pocztówka 
kolorowa Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich w Kra-
kowie. Autograf Arcyksięcia („Karol Stefan”) i pieczęć 
opłatkowa z herbem, 9 x 14 cm. Pismo odręczne Arcy-
księcia Karola Habsburga w języku polskim. Arcyksią-
żę był związany z kulturą polską i swoje córki wydał za 
mąż za polskich arystokratów. W okresie I wojny świato-
wej był poważnym kandydatem na monarchę Królestwa 
Polskiego pod kontrolą Niemiec i Austro-Węgier. Kartka 
skierowana do Zamku (Pałacu) Sanguszków w podtar-
nowskich Gumniskach, gdzie przebywał Franciszek hr. 
Zamoyski. Współcześnie żyło kilku o tym imieniu przed-
stawicieli rodu Zamoyskich. Wśród nich węgierski posia-
dacz ziemski Franciszek Józef hr. Zamoyski (1876-1948) 
z Bortnik. W prawym górnym rogu w miejscu znaczka 
pocztowego pieczęć opłatkowa z tłoczonym herbem rodo-
wym pod mitrą i z gronostajowym płaszczem z napisem 
wokół: „Vom Erzherzog Karl Stefan” na czerwonym tle. 
Kartka uszkodzona na dolnej krawędzi bez uszczerbku 
dla tekstu. Naklejka z herbem w stanie bardzo dobrym. 

240

KOTARBIŃSKI Miłosz508  (1854-1944), malarz, 
kierownik artystyczny „Tygodnika Ilustrowanego” i pro-
fesor Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Trojanow-
ski Edward (1873-1930), malarz secesyjny i profesor 
Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Gałęzowski Józef 
(1877-1963), architekt, profesor i rektor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. 

Zaświadczenie stwierdzające profesurę Ignacego Pień-
kowskiego w byłej Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
dat. Warszawa 30 X 1930 – Kraków 26 I 1921. Rękopis 
z maszynopisem z pieczęciami Warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (tuszo-
we). Autografy trzech profesorów, k. [1], 24 x 17,5 cm.

Z odręcznymi podpisami Miłosza Kotarbińskiego, 
ucznia Wojciecha Gersona, malarza historycznego i pejza-
żysty oraz Edwarda Trojanowskiego. Potwierdzenie wia-
rygodności podpisów wymienionych przez Józefa Gałę-
zowskiego z datą późniejszą. Wymieniony w dokumencie 
Ignacy Pieńkowski (1877-1948), 

Rękopisy
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malarz i wykładowca ASP w Krakowie, był związany 
z francuską sztuką postimpresjonistyczną (jego uczniami 
byli m.in.: Jan Cybis i Tadeusz Kantor). Ślady składania 
i minimalne naddarcie na krawędzi. Poza tym stan bardzo 
dobry.

500

KONTRAKT SPRZEDAŻY ZBOŻA509  pomiędzy 
Bazylim Bilińskim, Komornikiem Granicznym okręgu 
Lwowskiego a starozakonnymi Jakubem Lintem i Rubi-
nem Wiktem, „Mączarzami Lwowa” opiewający na sto 
trzydzieści dwa korce pszenicy po 11 złotych polskich za 
korzec. Zaliczka zapłacona wynosiła 400 zł.

Zboże miało być sprzedane na pniu, gdyż kontrakt zo-
staje sporządzony 26 kwietnia 1798 roku. Adnotacja: zapła-
cono tylko za 131 korcy, ponieważ tylko tyle zebrano. Fury 
dostarczone przez mączarzy kosztowały po 20 zł od sztuki.

Karta austriackiego żeberkowego papieru stemplowe-
go jednostronnie zapisana kaligrafi cznym pismem z epo-
ki. 34 x 25 cm. Pieczęć tuszowa. Podpisy umawiających 
się stron: Bazylego Bilińskiego – i starozakonnych kursy-
wą po hebrajsku. Dolny narożnik wymaga fachowej kon-
serwacji (obecnie wzmocniony papierem z epoki). Ślady 
składania. Rzadki dokument dziejów polsko-żydowskiego 
handlu zbożem w XVIII wieku.  Stan dobry.

600

KRASZEWSKI Józef Ignacy 510 (1812-1887), 
pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz społecz-
ny i polityczny, autor największej edycji książek i wierszy 
w historii literatury polskiej – Do nieprzyjaciół mej brody. 
Wiersz. Niedatowany [lata 40. – 50. XIX w.]. 35 x 21 cm, 
k. [1]. Pismo odręczne Józefa Ignacego Kraszewskie-
go z jego autografem (inicjały „J.K.”). Wiersz w obronie 
brody z nawiązaniem do przeszłości historycznej Polski 
(autor wymienia m.in. sławnych Polaków noszących bro-
dę). Na odwrocie zapiski gospodarcze. Wiersz powstał we 
wczesnym okresie twórczości J.I. Kraszewskiego, w okre-
sie gospodarowania w majątkach ziemskich na Wołyniu. 
Ślady składania, naddarcia i zalania papieru. Tekst czy-
telny. Wiersz nieodnotowany w bibliografi i utworów 
literackich Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

2 000

KRASZEWSKI Józef Ignacy511  – List do Emilii 
Brandtówny z Radomia. Drezno 28 III 1879. 22,3 x 14 cm, 
k. [1]. Bifolium. Koperta ze znaczkiem. Pismo odręczne 
Józefa Ignacego Kraszewskiego z jego autografem oraz 
adresowaną osobiście kopertą. Adresatka listu, Emilia 
Brandt była córką Ksawerego i Anny z Lindów, wnuczką 
Samuela Bogumiła Lindego. List zawiera podziękowania 
dla adresatki i jej siostry oraz ojca za przesłane życzenia 
od nieznanych mu współziomków. Rok 1879 był jubile-
uszem 50-lecia pracy literackiej J.I. Kraszewskiego. Ślady 
składania. Dołączono kopertę (nieco przybrudzona) ze 
znaczkiem adresowaną po francusku przez nadawcę listu. 
Stan ogólny bardzo dobry.
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KRASZEWSKI Józef Ignacy512  – List do Henryka 
Hrabiego Rzewuskiego. Gródek [koło Łucka na Wołyniu] 
25 VII 1841. 25,5 x 21 cm, k. [3]. Bifolium. Pismo od-
ręczne Józefa Ignacego Kraszewskiego z jego autogra-
fem. Adresatem listu był Henryk hr. Rzewuski (1791-
1866), potomek magnackiego rodu, pisarz, publicysta 
polityczny, współtwórca polskiej powieści historycznej 
i konserwatysta. Adresat sprawował w tym czasie urząd 
marszałka szlachty guberni wołyńskiej. Koresponden-
cja dotyczy m.in. działalności obywatelskiej Marszałka 
i ataków na jego osobę oraz współpracy obydwu pisarzy 
w wydawanym „Atheneum”, (w tym fi lozofi czne artykuły 
hrabiego). Na papierze z suchym wytłokiem w lewym gór-
nym rogu, wizerunkiem słonia i napisem „Troszcza / I.C.” 
[słynna papiernia koło Żytomierza na Wołyniu]. Zagnie-
cenia i zbrązowienia oraz ślady składania. Poza tym stan 
bardzo dobry.

1 200

PADEREWSKI Ignacy Jan513  (1860-1941), piani-
sta, kompozytor, premier i minister spraw zagranicznych 
Polski I-XII 1919 – Pismo powierzające Feliksowi Fran-
kowskiemu obowiązki II Sekretarza prezydenta mini-
strów w okresie pobytu szefa rządu w Paryżu. [Warszawa 
maj 1919].  Pismo maszynowe z odręcznym podpisem 
Ignacego Paderewskiego i pieczęcią okrągłą (tuszową): 
„Prezydent Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej”, k. [2], 
34,5 x 22 cm. Blankiet z nadrukiem „Prezydent Mini-
strów Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślady składania i nie-
wielkie zagięcie (podklejone), adl:

Leśniewski Józef (1867-1921), generał dywizji Woj-
ska Polskiego, minister spraw wojskowych RP i członek 
Rady Obrony Państwa – Zaświadczenie uprawniające Fe-
liksa Frankowskiego, jako II sekretarza premiera do uży-
wania samochodu służbowego w sprawach urzędowych. 
Warszawa 28 maja 1919. Pismo maszynowe z odręcznym 
podpisem Józefa Leśniewskiego, generała-porucznika 
i pieczęcią okrągłą (tuszową): „Minister Spraw Wojsko-
wych”, k. [1], 27,5 x 20,5 cm. Blankiet z nadrukiem „Mi-
nister Spraw Wojskowych”. Ślady składania i zagięcia na 
marginesach, adl:

Siedlewski-Karszo Jan (1891-1955), dyplomata II 
Rzeczypospolitej – Polecenie służbowe z upoważnienia 
premiera rządu dla Feliksa Frankowskiego związane z po-
dróżą do Zagłębia Dąbrowskiego. Warszawa 5 listopada 
1919. Pismo maszynowe z odręcznym podpisem Jana 
Karszo-Siedlewskiego, jako sekretarza prezydenta mini-
strów, k. [1], 29 x 21,5 cm. Blankiet z nadrukiem: „Sekre-
tarjat Osobisty Prezydenta Ministrów”. Ślady składania 
i drobne odbarwienie przy krawędzi. 

Adresatem pism był Feliks Frankowski (1892-1963), 
prawnik, późniejszy dyplomata (m.in. w czasie II wojny 
światowej ambasador RP przy rządzie francuskim i sekre-
tarz generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Całość 
w kopercie (23,5 x 36,5 cm) używanej do koresponden-
cji dyplomatycznej z nadrukiem: „Service Diplomatique 
/ Au Secrétariat Particulier du Président du Conseil des 
Ministres / Varsovie”. Na kopercie pieczęć (tuszowa) „Pre-

zydenta Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej”, a na od-
wrocie ślady po złamanych pieczęciach (lakowych) „Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”.   
Ślady składania i zagniecenia koperty. Stan ogólny całej 
dokumentacji dobry.

2 500

RADZIWIŁŁ Jerzy514  książę kardynał (1556-1600), 
biskup wileński, później krakowski, gubernator Infl ant 
– List do urzędników ziemskich nowogrodzkich: Józefa 
Hołowni h. własnego, sędziego, Kaspra Kiersnowskiego 
h. Pobóg, podsędka i Jana Hołowni h. własnego, pisa-
rza, wyjaśniający okoliczności sporu między działający-
mi z jego rozkazu „bojarami i leśnikami” Stanisławem 
Michniewiczem i Kasprem Jakubowiczem oraz wójtem 
parczewskim Niedźwieckim, a ziemianinem Janem Miko-
łajewiczem Łodziatą h. Wadwicz, dat. Kraków 15 V 1591. 
Z odręcznym podpisem księcia kardynała Jerzego Ra-
dziwiłła i pieczęcią z h. Trąby (Radziwiłłów), Odrowąż 
(Szydłowieckich), Tarnawą (Targowickich) i Dąbrową 
(Kiszków) pod mitrą książęcą i kapeluszem kardynalskim. 
Karta 33,5 x 21,3 cm. Język polski. Papier z fi ligranem 
h. Jelita. Dwa pierwsze herby słabo czytelne, pozostałe 
elementy pieczęci wraz z tytułem i nazwiskiem wystaw-
cy wyraźnie odbite. Ślady składania i drobne przetarcia. 
Tekst czytelny, stan dobry. Rzadkość. Zob. też wizerunek 
ks. kardynała Radziwiłła w dziale fotografi i (nr. 536).
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SIEMIRADZKI Henryk515  (1843-1902), malarz – 
Cztery listy do Konrada Wentzla, radcy miasta Krakowa, 
dotyczące wykonania przez artystę kurtyny dla Teatru 
Miejskiego (obecnie Teatr im. J. Słowackiego). Dat. Rzym 
23 I 1892; 24 IV; 16 V; 29 XI tegoż roku; po dwie karty, 
21 x 13 cm. 

Pismo odręczne Henryka Siemiradzkiego.
Nowowybudowany teatr krakowski postanowiono 

ozdobić kurtyną reprezentacyjną. Żaden z projektów, któ-
ry wpłynęły na ogłoszony w 1891 r. konkurs otwarty, nie 
znalazł uznania w oczach jury (a były wśród nich pra-
ce Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera). Wła-
dze Krakowa zwróciły się zatem do będącego wówczas 
u szczytu sławy Henryka Siemiradzkiego z propozycją 
wykonania projektu kurtyny. 

Listy dotyczą pierwszych uzgodnień między artystą 
a Radą Miejską Krakowa w sprawie kształtu dzieła i wa-
runków jego realizacji. Siemiradzki korespondował z rad-
cą Konradem Wentzlem, właścicielem sklepu kolonialnego 
w Rynku Głównym. W pierwszym z listów artysta wstęp-
nie zastrzega sobie prawo całkowitej swobody w wyborze 
tematu i szczegółach wykonania, gdyby miał podjąć zlece-
nie; list drugi to odpowiedź na konkretną już propozycję 
– Siemiradzki uważa ją za wielki zaszczyt, ale waha się 
jeszcze z powodu wymiarów kurtyny (9,5 m na 11 m); list 
trzeci przynosi informację o postępach prac i przewidywa-
nej wizycie artysty w Krakowie; w ostatnim Siemiradzki 
deklaruje poniesienie zwiększonych w tym czasie kosztów 
„z sumy wyasygnowanej mi za namalowanie kurtyny”. 

Pierwszy pokaz gotowego dzieła urządzono w Rzymie, 
a inauguracja w krakowskim teatrze odbyła się 18 kwiet-
nia 1894 r. Kurtyna Siemiradzkiego jest uważana za jed-
no z najwspanialszych dzieł sztuki dekoracyjnej w Polsce. 
Ślady składania, liczne zażółcenia papieru. Stan dobry. 
Interesujący przyczynek do biografi i Siemiradzkiego oraz 
historii teatru Słowackiego. Wielka rzadkość.

5 600

SŁONIMSKI Antoni516  (1895-1976) – Przemówie-
nie powitalne na spotkaniu w Zarządzie Głównym Związ-
ku Literatów Polskich na Krakowskim Przedmieściu z pi-
sarzami z ZSRR, jesień 1957. Pismo odręczne Antoniego 
Słonimskiego (atramentem) k. [1], 25 x 18 cm.

„W imieniu Z. G. Z. L. P. witam w naszym domu trzech 
wybitnych pisarzy radzieckich, towarzyszy Brila, Kirsano-
wa i Nowiczenkę. Nie jest to spotkanie odosobnione […]. 
Mamy nadzieję, że wszystkie te spotkania przyczynią się 
do usunięcia wielu nieporozumień i do wzajemnego utrwa-
lenia przyjaznych stosunków między Z[wiązkiem] P[isa-
rzy] Radzieckich a Z. L. P. Mimo różnic wynikających ze 
specyfi ki odrębnych warunków i odrębnych tradycji łączy 
nas wspólna wiara w socjalizm i w nieodłączny od pojęcia 
socjalizmu humanizm […]. Witam was serdecznie.”

 Antoni Słonimski w latach 1956-1959 był prezesem 
Z.L.P.

600

STATTLER Wojciech Korneli517  (1800-1875) – 
Zaświadczenie o przebiegu nauki w krakowskiej Szkole 
publicznej Sztuk Pięknych od r. 1841 do chwili obecnej 
[1849] dla Saturnina Świerzyńskiego, „wysoko usposo-
bionego” w malarstwie, w szczególności – biegłego artystę 
portretowego. Świadectwo potwierdza – z datą 21 czerwca 
1849 – „J. Podolski (C. K. Dyr: Just: Tech”. Pismo od-
ręczne, k. [1], 39 x 25 cm; pieczęć opłatkowa. Dokument 
podklejony na bibułkę, stan dobry. Por. poz. następna.

W. K. Stattler – przedstawiciel malarstwa akademic-
kiego, pedagog, profesor krakowskiej Szkoły Sztuk Pięk-
nych.

400

ŚWIERZYŃSKI Saturnin518  (1820-1883) – Wnio-
sek o przyznanie funduszów ma wydawnictwo wzorów 
„systematycznej Szkoły Rysunkowej”. Ułożony przez 
S. Świerzyńskiego, został przedstawiony „na ręce JW. Pre-
zydenta Dietla zyskawszy uznanie ich za dobre i odpo-
wiednie”. Pismo odręczne, k. [1] zapisana obustronnie, 
34 x 21 cm. 

Malarz wnętrz i architektury, także portrecista. Był 
nauczycielem rysunków w gimnazjum św. Jacka, a tak-
że bibliotekarzem i konserwatorem zbiorów hr. Piotra 
Moszyńskiego. „Za Kraków nigdy nie wyjeżdżał, maluje 
wyłącznie swoje rodzinne miasto”, pisał o nim Emanuel 
Swieykowski. Obrazy wystawiał przede wszystkim w kra-
kowskim TPSP (w l. 1854-1894), ale także we Lwowie 
i Warszawie. Por. poz. poprzednia.
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ŚWIADECTWO ŚLUBU519  pary włościańskiej 
z XVII wieku. Karteluszek papierowy 7,5 x 10 cm. 

Język łaciński. W tekście ze skreśleniami na nieforem-
nym kawałku papieru jakiś zakonnik zapisał, że 23 stycz-
nia 1628 roku zawarli ślub Maciej Krokoszek i Dorota 
…. Świadkami byli Jan Palusik i Błażej Wreszowski. Nie-
zmiernie rzadki dokument z życia staropolskiej wsi 
w znakomitym stanie zachowania. Stan bardzo dobry. 
Bardzo rzadkie.

300

[UZNANIE DŁUGU] 520 Odpis aktu notarialnego 
uznania długu zawartej przed Stanisławem Borzęckim 
Regentem Kancelarii Ziemiańskiej Gubernii Krakowskiej 
w mieście Kielcach pomiędzy dziedzicem dóbr ziemskich 
Szczekociny, Goleniowy i Czajowice z ich przyległościami 
w Gubernii Krakowskiej, Józefem Sedlmayrem, zamiesz-
kałym w Krakowie, a jego synem w sprawie spadku po 
Barbarze z Dembińskich, primo voto Czackiej, secundo 
Sedlmayr, którego część wydatkowano na remonty kamie-
nicy w Krakowie i którą to kwotę zabezpiecza na wspo-
mnianym wyżej majątku i obiecuje spłacić ojcu lub oso-
bom przez niego upoważnionym. 

Bifolium papierowe. Dokument rękopiśmienny w ję-
zyku polskim, 33,5 x 20,5 cm, na rosyjskim papierze 
stemplowym wartości 15 groszy z pieczęcią inicjałową 
cara Mikołaja I, cara Wszech Rosyi i Króla Polski, z Fa-
bryki (Papieru) Banku Polskiego (znak wodny: napis „FA-
BRYKA BANKU POLSKIEGO” obwiedziony meandrem 
i godło carskiej Rosji), datowany w Kielcach 24 X/9XI 
1840 roku. Odpis sporządzony przez Jana Rybkę, Pisarza. 
Pieczęć opłatkowa odciśnięta przez papier. 
Ślady składania. Stan bardzo dobry.

200

WAGA Antoni Stanisław521  (1799-1890), pedagog, 
przyrodnik, autor podręczników, nowel i wierszy oraz prac 
naukowych z różnych dziedzin zoologii i uczestnik wy-
praw do Azji Mniejszej i Afryki. Wiersz „Śpiewka poczty-
liona”, dat. [1 XI 1871]. 17,4 x 21,8 cm,  k. [1].

Pismo odręczne autora od słów: „Jechał Kuba do 
Wardęgi na elekcyę”. Połowa karty, ślady składania. Mało 
znany fragment twórczości literackiej organizatora życia 
naukowego w Polsce w XIX w., pochodzącego z Łomży.

360

WANKIE Władysław522  (1860-1925), malarz i kry-
tyk artystyczny. Uczeń Wojciecha Gersona i Józefa Brand-
ta w Monachium. Autor realistycznych pejzaży, scen ro-
dzajowych, religijnych i symbolicznych (m.in. współautor 
„Panoramy Tatr”). – Zbiór 5 listów do Edwarda Rejchera 
(Reichera), dat. Monachium 10 XI 1898, 14 I 1899, 25 IX 
1901, 30 IX 1901 i 15 IV 1902. Autografy, s. [17], różne 
formaty. Pismo odręczne Władysława Wankiego. 

Wszystkie listy pochodzą z okresu działalności arty-
sty w monachijskiej pracowni przy Schellingstrasse (prze-
bywał w Monachium 20 lat). Korespondencja dotyczy 
działalności autora w stolicy Bawarii, sprzedaży obrazów 

z doborem odpowiednich ram (jeden z listów zawiera opis 
takiej ramy wraz z rysunkiem), transakcji związanej z na-
byciem obrazu Aleksandra Gierymskiego „Kwiaty” (cha-
rakterystyka tegoż płótna) oraz sprawy kopiowania obra-
zu Jana Matejki „Rejtan” przez malarza Juliusza Zubera 
(1861-1910) z dokładnym kosztorysem i opisem przed-
sięwzięcia. Adresatem listów był Edward Rejcher, jeden 
z największych kolekcjonerów obrazów polskich, z Alek-
sandrowa Kujawskiego (zob. nr. 768). Cenny materiał do 
twórczości szkoły monachijskiej, a także Aleksandra 
Gierymskiego. Stan bardzo dobry. 
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WYSZYŃSKI Stefan Kardynał523  (1901-1981), 
arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz 
prymas Polski (zwany Prymasem Tysiąclecia) w latach 
1948-1981. Sługa Boży Kościoła katolickiego. List do 
nauczycielki (wychowawczyni) ze schroniska dla trudnej 
młodzieży, dat. Warszawa 29 XII 1956. Maszynopis z pie-
czątką (tuszową): „Prymas Polski” i autografem Prymasa. 
25,5 x 17 cm, k. [1]. Z odręcznym podpisem Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski. List dotyczy 
roli Kościoła w wychowaniu młodzieży w obliczu nowej 
sytuacji politycznej po październiku 1956 r. Dołączono 
list adresatki, dat. 17 XI 1956 r. skierowany do Prymasa, 
na 4 stronach (podpis w formie inicjałów). Pismo poru-
sza sprawę jej pracy z tzw. trudną młodzieżą („chuliga-
ni”) oraz trudności z tym związane wraz z nadziejami na 
możliwość współpracy z Kościołem w tej dziedzinie („by 
nam przyznano stałego kapelana” etc.). Treść znamienna 
dla okresu październikowych przemian i nadziei. Ślady 
składania, stan dobry. Interesujący dokument historyczny 
z okresu „odwilży”.
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Wolnomularstwo
[LOŻA ADOPCYJNA – „BOGINI ELEUSIS”]524 . 

List z gorącą prośbą do Mistrza Katedry Loży Świątyni 
Izydy, należącej do Warszawskiego Wschodu, o zebranie 
składki na pomoc fi nansową dla siostry masońskiej i wdo-
wy po zmarłym bracie masońskim, baronie Ribbinie, po-
śle nadzwyczajnym dworu szwedzkiego na dwór rosyjski 
w Petersburgu, urodzonej baronowej de Horn, córce słyn-
nego feldmarszałka szwedzkiego Arvida Bernharda Hor-
na (1664-1742), polityka i hrabiego szwedzkiego. Był on 
jednym z liderów prorosyjskiego stronnictwa, nazywanego 
popularnie w Szwecji „partią czapek”. Bifolium papiero-
we, 33 x 21 cm. Język francuski. 

Małżonek baronowej zmarł nagle w Warszawie, w dro-
dze powrotnej z Sankt Petersburga, a wdowa, jak się z li-
stu okazuje bez środków do życia, musiała zamieszkać 
i to „już od 18 dni na Marywilu u wdowy Hak, pod nu-
merem 18”, znajdując się w coraz trudniejszej sytuacji fi -
nansowej. List datowany na 25 IX 5789 (25 IX 1789 r.). 
Podpisany Ader Schroeder, Mistrz Urzędujący Loży zwa-
nej „Bogini Eleusis”. Z dokumentu jasno wynika, że war-
szawska loża „Bogini Eleusis” była lożą dla kobiet, czyli 
adopcyjną. 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. Wy-
cięty fragment pustej karty (zapewne z pieczęcią), jeden 
narożnik uzupełniony, ślady składania. Stan dobry. Bar-
dzo rzadki dokument dla mało zbadanej historii kobie-
cych lóż wolnomularskich w Polsce.

2 500

[LOŻA „ŚWIĄTYNIA MĄDROŚCI”] 525 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 Weisheit) 
została erygowana 23 maja 5805 (1805) r. na ws. War-
szawy przez Grosse Landesloge w Berlinie, pod młotkiem 
Piotra Reycha (Reicha; 1738-1820), byłego królewskie-
go szambelana i generała wojsk koronnych. Symbolicz-
na, pracowała w języku niemieckim i polskim, w 5809 
(1809) r. zjednoczyła się ze „Świątynią Izydy”. 

Józef Niemojewski (1769-1839), gen. bryg. Wojsk 
Polskich, działacz niepodległościowy; Józef Orsetti 
(1761-1815), uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, od 
5812 (1812) r. sekretarz najwyższej instancji polskiego 
wolnomularstwa, brał udział w opracowaniu masońskiej 
księgi praw. 

Spękania pap. pod pieczęcią lakową, drobne przerwa-
nia pap. na złożeniach. Stan dobry.

2 600
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BATOWSKI KACZOR Stanisław526  (1866-1946), 
lwowski malarz-batalista, współzałożyciel lwowskiego 
Stowarzyszenia Artystów Młoda Polska i własnej szkoły 
malarstwa – Wolnej Akademii Sztuki (1903-1914) – Ka-
zanie Skargi. [Lwów] 1901. Fotografi a 22,5 x 29 cm, 
naklejana na karton z epoki (33 x 40 cm). Z dedykacją 
odręczną Stanisława Batowskiego: „WP Drowi Józefowi 
Korzeniowskiemu na pamiątkę rozmowy dnia 14go na 
15 stycznia 1901 / Stanisław Batowski” i cytatem z „Ka-
zań Piotra Skargi”: „Bych był Izajaszem [!], wziąłbym pęta 
na nogi i okowy, i łańcuch na szyję i wołałbym na was 
grzeszne, jako i on wołał…”. 

Reprodukcja alegorycznego obrazu lwowskiego mala-
rza z 1899 r., znanego głównie z twórczości batalistycznej, 
przedstawiającego Skargę gromiącego rozluźnienie oby-
czajów w Polsce i przepowiadającego upadek i niewolę. 

Według współczesnych recenzji: „Przedstawia kazno-
dzieję, który dłonią szarpie okowy zawieszone na szyi, 
a drugą jakby w przepaść wali, na zatratę, hańbiących 
synów Ojczyzny. Za królem Zygmuntem, który upadł 
na klęczki pod brzemieniem piorunowych słów świętego 
męża, obraz rozhulanej, zdeprawowanej Polski, za nim 
smutny korowód pędzonych w niewolę sromotną, pół-
nagich postaci. Wszystko to na tle pożogi chylącej się ku 
upadkowi Polski”. Mimo alegorycznej wymowy obrazu, 
uwaga skupia się na samej postaci Skargi, ujętej z wielką 
ekspresją, a bez pozy teatralnej, w twarzy przypominającej 
wprawdzie twarz kaznodziei Matejki, ale wypowiadające-
go się inaczej, z wyraźniejszą jeszcze może furią. Drob-
ne przybrudzenia na obrzeżach kartonu, poza tym stan 
bardzo dobry. Reprodukcja z epoki z autografem jej 
twórcy.   

500
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[CZARLIŃSCY – BRĄCHNÓWKO]527  Zbiór 7 foto-
grafi i z majątku Schedlin-Czarlińskich z Brąchnówka w pow. 
toruńskim. [B.m. przed 1914 b.w.]; 8,6 x 11,8 cm, naklejane 
na karton z epoki (16,8 x 20 cm). Fotografi e obejmują widok 
pałacu z właścicielami, fragmenty dóbr, z zabudowaniami 
folwarcznymi oraz widoki parku z postaciami w tle. Schedlin
-Czarlińscy, szlachta pochodzenia pruskiego, osiadła na Po-
morzu i trwale związana z Rzeczypospolitą. Zasłużona dla 
polskości Pomorza. Ostatni właściciele Brąchnówka, z które-
go zostali wygnani w 1939 r. przez Niemców i w 1945 przez 
władze Polski Ludowej. Stan dobry.

350

DŁUGOSZ Jan528  (1415-1480), historyk, autor 
„Roczników… ” – wybitnego dzieła średniowiecznej 
historiografi i. Wg portretu z XVIII-XIX w. Warszawa 
[1866-1872] Zakład Fot. Karola Beyera. Fotografi a owal-
na naklejana na karton z epoki (9,8 x 6,8 cm). Drobne 
zbrązowienia na krawędziach, poza tym stan dobry.

150

HOENE-WROŃSKI Józef Maria529  (1776-1853), 
matematyk, fi zyk, fi lozof, reprezentant polskiej fi lozofi i 
mesjanistycznej. Popiersie dłuta Konstantego Laszczki. 
[B.m. po 1896 B.w.]. Fotografi a 21,5 x 5,5 cm, naklejana 
na karton (34,8 x 27 cm). Rzeźba znajduje się w Towarzy-
stwie Historyczno-Literackim w Paryżu (J. Puciata-Paw-
łowska, Konstanty Laszczka. Życie i twórczość, Kielce 
1980, fot. nr 1). Stan dobry. 

250

KRASZEWSKI Józef Ignacy530  (1812-1887), autor 
największego zbioru książek i wierszy w historii literatury 
polskiej – Pisarz w swojej drezdeńskiej pracowni. Dres-
den [Drezno] ok. 1879 Phot.& Lichtdruck M. Scherer & 
H. Engler.  Fototypia 22,8 x 28,5 cm, naklejana na karton 
z epoki (33 x 49 cm). Pod światłodrukiem faksymile pod-
pisu Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wydano w związku 
z jubileuszem 50-lecia pracy twórczej pisarza. Uszkodze-
nia i ubytki kartonu na krawędziach i narożnikach. Sama 
rycina w stanie bardzo dobrym.

250
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MAŁACHOWSKI Stanisław531  (1882-1971), ge-
nerał brygady Wojsk Polskich 1939. Portret z okresu nie-
woli niemieckiej. [Murnau lub Königstein 1939/1945]. 
Fotografi a, 13,6 x 8,4 cm. Wizerunek generała, organiza-
tora i zastępcy dowódcy obrony twierdzy Modlin w 1939 
r., z Orderem Krzyża Virtuti Militari na mundurze. Na 
odwrocie adnotacje ołówkiem. Stan dobry. 

100

MICKIEWICZ Adam532  (1798-1855), poeta, jeden 
z „trzech wieszczów narodowych” – Medalion z popier-
siem poety umieszczony w domu przy ul. del Pozzetto 
113 w Rzymie, w którym Mickiewicz mieszkał w r. 1848. 
[B.m. 2 poł. XIX w. B.w.]. Fotografi a 24 x 20 cm, nakle-
jana na karton z epoki (38,5 x 33 cm). Autorem meda-
lionu był Wiktor Brodzki (1826-1904), rzeźbiarz polski 
czynny w Rzymie od 1855, tworzący rzeźby o tematyce 
antycznej, portrety i medaliony oraz pomniki nagrobne. 
Płaskorzeźba powstała w 1877 r. i została umieszczona 
wraz z tablicą pamiątkową, której nie uwidoczniono na 
zdjęciu. Na zdjęciu ślady rysowania ołówkiem (?) ramek. 
Przybrudzenia kartonu i uszkodzenia względnie brak dol-
nych narożników. Poza tym stan dobry.

300

MICKIEWICZÓWNA Helena533  (1864- 15 IX 1896), 
córka Władysława Mickiewicza i Heleny z Malewskich, 
wnuczka Adama Mickiewicza – Portret na łożu śmierci. [Pa-
ryż?] 1896. Fotografi a 16,0 x 23,3 cm, naklejana na karton 
z epoki o złoconych krawędziach (20,8 x 26,7 cm). U dołu 

dedykacja skreślona ręką Kazimiery z Winklerów Włady-
sławowej Korzeniowskiej: „H M / + 15go września 1896 / 
Józefowi Korzeniowskiemu / od Matki”. Zdjęcie przedstawia 
zmarłą wnuczkę Adama Mickiewicza ubraną w białą szatę 
i przystrojoną kwiatami. Dokładna data zgonu nie była zna-
na autorowi biogramu Władysława Mickiewicza w Polskim 
Słowniku Biografi cznym. Cenny dokument ikonografi cz-
ny do historii rodziny narodowego wieszcza. Stan bar-
dzo dobry.

1 000

MOSZCZEŃSKI Gustaw534  (1875-1923), właściciel 
dóbr Brudzyń (1004 ha) w Wielkopolsce. Leipzig [Lipsk] 
Photo-Grayon 1899. Fotografi a wizytowa 10,4 x 6,4 cm, 
naklejana na karton fi rmowy. Gustaw Moszczeński, wiel-
kopolski ziemianin, syn Jana i Emilii z hr. Węsierskich, 
mąż Gabrieli Taczanowskiej. Na odwrocie dedykacja oso-
bista z autografem dat. Lipsk 28.7.99. Stan dobry.     
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[NITSCH – NITSCHOWIE]535  Zbiór 34 wizerun-
ków związanych z krakowską rodziną mieszczańską Nit-
schów. Lata 1873-1914 (1928?). Fotografi e przeważnie 
wizytowe i gabinetowe, wielu autorów z Krakowa i Lwo-
wa, o różnych formatach. 

Założycielem krakowskiego rodu Nitschów był Le-
onard Nitsch (1801-1866), słynny złotnik i jubiler. Dzie-
ło jego kontynuował krótko Edward Nitsch (1837-1880). 
Pozostali synowie z małżeństwa z Katarzyną Kremer 
(zm. 1873), siostrą znanego historyka Józefa, wybrali już 
inne profesje. Maksymilian (1843-1890) był architektem 
(1843-1890), a Józef rolnikiem. Zbiór fotografi i dotyczy 
2 i 3 pokolenia rodu krakowskiego. Do tego trzeciego na-
leżały m.in. dzieci Maksymiliana i Marii ze Studzińskich: 
Leonard, Stanisław (1879-1936), inżynier chemik, Wan-
da, Maria i Kazimierz (1874-1959), językoznawca, prof. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i prezes Polskiej Akademii 
Umiejętności oraz Roman (1873-1943), lekarz bakteriolog 
i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, syn Józefa i Ma-
rii Seigler von Eberswald. Zdjęcia pochodzą przeważnie 
z renomowanych krakowskich (Bernard Henner, Tade-
usz Jabłoński, Kuczyński – Gürtler, Walery Maliszewski, 
Juliusz Mien, Józef Sebald i Awit Szubert) i lwowskich 
(L. Błachowski, Alexander Langner, Piotr Mieczkowski 
i Edward Trzemeski) atelier fotografi cznych. Poza nie-
sygnowanymi amatorskimi zdjęciami, kilka zagranicznych 
oraz rzadko spotykany zakład galicyjski A. Silkiewicza 
z Tarnopola. Na uwagę zasługuje datowana (1873) ko-
lorowa fotografi a małego dziecka autorstwa Awita Szu-
berta. Fotografi e niepodpisane, kilka w formie pocztówek 
z rodzinną korespondencją, m.in. Kazimierza Nitscha, 
późniejszego profesora, do matki. Stan dobry i bardzo 
dobry. Niecodzienny zbiór dotyczący znanej krakowskiej 
rodziny, dotąd nieopisanej w formie monografi i (poza 
biogramami w Polskim Słowniku Biografi cznym).

1 000

RADZIWIŁŁ Jerzy536  (1556-1600), kardynał, biskup 
krakowski i wileński – Nagrobek dłuta Piusa Welońskiego. 
Warszawa 1904  A. Karoli. Fotografi a 22,5 x 28,5 cm, na-
klejana na karton z epoki (35 x 39 cm). W lewym dolnym 
rogu tłocz.: „A. Karoli w Warszawie Krak. Przedmieście 
No1”. 

Zdjęcie przedstawia nagrobek ufundowany przez 
rodzinę ks. Radziwiłłów w 1900 i wykonany z brązu 
przez rzeźbiarza Piusa Welońskiego (1849-1931) dzia-
łającego w Warszawie. Nagrobek kardynała Radziwiłła 
umieszczono po wykonaniu w wawelskiej kaplicy Szafrań-
ców. Dostojnik spoczywa w typowej dla epoki renesan-
su pozie sansowinowskiej, wspierając się prawą ręką na 
grzbiecie orła, a w lewej trzymając otwartą książkę. Książę 
ubrany jest w strój liturgiczny oraz w infułę i racjonał św. 
Jadwigi.  Syn Mikołaja „Czarnego” Radziwiłła. Urodził 
się w wierze kalwińskiej. Po nawróceniu na katolicyzm za 
sprawą ks. Piotra Skargi,  w wieku 27 lat przyjął święcenia 
kapłańskie, sakrę biskupią i kapelusz kardynalski. Dyplo-
mata Rzeczypospolitej i Stolicy Apostolskiej. Dwukrotny 
uczestnik konklawe.  Jako biskup krakowski wprowadzał 

w diecezji reformy Soboru Trydenckiego. Zmarł w Rzy-
mie podczas roku jubileuszowego i został pochowany 
w tamtejszym kościele Il Gesù. Fotografi a znanego artysty 
warszawskiego pochodząca z pracowni Piusa Welońskiego 
jeszcze przed ustawieniem nagrobka w katedrze wawel-
skiej. Uszkodzenia narożników i przybrudzenia kartonu, 
poza tym stan zdjęcia bardzo dobry. Cenna dokumen-
tacja z epoki. Zob. też autograf  ks. kardynała z epoki 
w dziale rękopisy (nr. 514).

500

RZĄDKOWSKI Jan537  (1860-1934), tytularny gene-
rał broni Wojsk Polskich, dowódca Legionu Puławskiego 
1915, kawaler Orderu Krzyża Virtuti Militari.  [Warszawa 
1920-1921]. Fotografi a 14,8 x 9,8 cm. Zdjęcie w mundu-
rze generalskim. Stan dobry, adl.: 

Portret w mundurze generalskim (8,8 x 5,8 cm) 
w ozdobnym passe-partout. Paris [Paryż] ok. 1919. Roto-
grawiura na kartonie (18,5 x 13,5 cm) z ozdobną bibułką. 
Wizerunek z dystynkcjami generalskimi sprzed reformy. 
Stan bardzo dobry. Przykład autoreklamy generała Wojsk 
Polskich pochowanego w Alei Zasłużonych na warszaw-
skich Powązkach.

300

SCIPIO DEL CAMPO Włodzimierz538  (1885-
1959),  późniejszy właściciel dóbr Brzezice koło Lublina   
– Portret zbiorowy w zimowej scenerii. [B.m. przed 1914]. 
Fotografi a; 8,6 x 11,5 cm, naklejana na ozdobnym kar-
tonie z epoki (10,9 x 16,5 cm). Na odwrocie pieczątka 
tuszowa: „Fot. Amatorska Włodzimierza Del Campo Sci-
pio”. Stan bardzo dobry. 
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SZYMANOWSKI Wacław539  (1859-1930), rzeź-
biarz i malarz, autor pomnika Fryderyka Chopina w War-
szawie – Projekt rzeźbiarski „Pochód na Wawel”. 
Kraków ok. 1911 Zakład Fotografi czny A.(ntoniego) Paw-
likowskiego. Fotografi a estetyzująca (pikturalna, malarska) 
27,5 x 38 cm, naklejana na karton z epoki (39 x 49,8 cm). 
Sygnowana na odwrocie pieczęcią tuszową zakładu. Kom-
pozycja przedstawia niezrealizowany projekt artysty z lat 
1907-1911, który miał powstać po wyburzeniu zachod-
niego boku dziedzińca Zamku Królewskiego na Wawelu. 
Składał się z 52 fi gur przedstawiających władców polskich, 
dostojników dworu, kościoła, mężów stanu, dowódców, 
luminarzy humanizmu, żołnierzy i lud. Stanowił autorską 
wizję historii Polski, która po burzliwej ogólnonarodowej 
dyskusji i wycofaniu się z jej realizacji przez rząd austriac-
ki, ostatecznie upadła. Projekt pozostał w formie odlewów 
w brązie i gipsie w różnych skalach. Rycina prezentuje 
koncepcję umiejscowienia korowodu postaci w rzeźbie na 
wysokości 3,5 m, który miał stanąć na ażurowej, arkado-
wej galerii o długości 35 m, łączącej katedrę z południo-
wym skrzydłem wawelskiego zamku. Drobne przybrudze-
nia i uszkodzenia na krawędziach kartonu, w tym brak 
narożników. Poza tym stan dobry. Rzadkość.

500

SZYMANOWSKI Wacław540  (1859-1930)  – Gru-
pa humanistów polskich (m.in. Jan Kochanowski) z pro-
jektu rzeźbiarskiego „Pochód na Wawel”. Kraków 
1909 Zakład Fotografi czny A.(ntoniego) Pawlikowskie-
go. Fotografi a 29 x 23,4 cm, naklejana na karton z epoki 
(50 x 37 cm). Sygnowana na odwrocie pieczęcią tuszową 
zakładu. Z odręczną dedykacją Wacława Szymanow-
skiego dla Józefa Korzeniowskiego (1863-1921), history-
ka i bibliotekarza Biblioteki Jagiellońskiej: „Józefowi Ko-
rzeniowskiemu, grupa humanistów polskich z pochodu 
historycznego, który na Wawel przybyć powinien, ofi aro-
wuje w dowód szczerej przyjaźni Wacław Szymanowski, 
1909 r. 18 kwietnia, Kraków”. 

Drobne przybrudzenia i uszkodzenia na krawędziach 
kartonu, w tym brak narożników. Poza tym stan dobry. 
Rzadkość. 

500
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TYSZKIEWICZ Wanda541  (1833-1860) – Grób 
na cmentarzu przy kościele Kapucynów w Nicei. 
Nice [Nicea] 2 poł. XIX w. Barbery Frères. Fotografi a 
20,8  x 13 cm.

 Wanda z hr. Tyszkiewiczów hr. Michałowa Tyszkiewiczo-
wa (1833-1860), córka Benedykta z Czerwonego Dworu na 
Litwie i Wandy z Wańkowiczów, 1.v. hr. Mikołajowa Tysz-
kiewiczowa. Grób z herbem Leliwa Tyszkiewiczów. Dzieło 
fl orenckiego artysty Wertokina. Na odwrocie tekst w ołówku 
w jęz. ros. i nadruki wydawnictwa nicejskiego. Prawe naroż-
niki nieznacznie obcięte i nieznaczne przybrudzenia na od-
wrocie. Poza tym stan bardzo dobry. Wyjątkowa fotografi a 
z epoki – pomnika historycznego rodu.

200

***
[542 AMBASADA Rzeczypospolitej Polskiej w Pary-

żu] Bal artystów polskich w Paryżu. Paryż [1938-1939] 
Photographie d’art. et Industrielle… Witczak… Portret 
zbiorowy kilkunastu osób.  Fotografi a  12,8 x 17,5 cm. Na 
zdjęciu m.in.: 1) Wanda z Królów Franciszkowa Ksawero-
wa Pinińska (1909-1980), żona attaché militaire ambasa-
dy RP w Paryżu; 2) Prochaskowa, pracownik ambasady 
[nie fi guruje w Roczniku MSZ na rok 1939, Warszawa 
1938]; 3) Czajkowski, malarz; 4) Aleksandrowicz, malar-
ka; 5) Wanda z Rubkiewiczów Jurgielewicz (1898-1960), 
rzeźbiarka czynna we Francji od 1924 r. Sygnowana pie-
częcią autorską na odwrocie z podpisami ołówkiem. 

Rozkwit balów wydawanych przez ambasadę polską 
w Paryżu trwał do września 1939 r. Stan bardzo dobry. 

200

BERESTECZKO.543  Późnobarokowy kościół para-
fi alny p.w. św. Trójcy i św. Andrzeja z poł. XVIII w. [B.m. 
pocz. XX w.]. Fotografi a 14,2 x 20,4 cm, naklejana na kar-
ton z epoki (18,4 x 22,8 cm). Widok na kościół od strony 
rynku  z zabudowaniami poklasztornymi Trynitarzy. 

Beresteczko koło Horochowa nad Stryjem w dawnym 
województwie wołyńskim. Kościół uległ całkowitej dewa-
stacji po 1945 r. Przekazany w latach 90. XX w. greko-
katolikom, nie został przez nich odbudowany. Przybru-
dzenia kartonu, poza tym stan więcej niż dobry. Cenne 
świadectwo ikonografi czne.

250

BRZEŚĆ544  nad BUGIEM. Portret zbiorowy kilku-
dziesięciu ofi cerów i podofi cerów 82. Syberyjskiego Pułku 
Strzelców im. Tadeusza Kościuszki na tle budynku koszaro-
wego. Brześć nad Bugiem 1935. Fotografi a 16,5 x 22,3 cm, 
naklejana na karton z epoki (26,5 x 32,5 cm). Na odwro-
cie data: „Brześć, dn. 20 VI 1935 r.”. Pułk stacjonował 
w twierdzy brzeskiej. Na zdjęciu zapewne dowódca pułku 
ppłk Prymus Żelichowski (1889-?). 

Karton na obrzeżach uszkodzony, zagięcia i naderwania. 
Stan zdjęcia, poza brakiem lewego dolnego rogu, dobry.   

300

KRAKÓW545 . Nagrobek Jana Mrowińskiego, zm. 
1577, u św. Katarzyny. Kraków [1864-1914] J.[Ignacy] 
Krieger. Fotografi a 20,4 x 25 cm, naklejana na karton 
(25,3 x 33,3 cm). Po śmierci Ignacego Kriegera (1820-
1889) pod niezmienioną nazwą zakład był prowadzony 
do 1926 r. przez jego dzieci. 

Epitafi um Jana Mrowińskiego z 1577 r. dłuta Hiero-
nima Canavesiego w krużgankach klasztoru oo. Augu-
stianów. Przybrudzenia na krawędziach, poza tym stan 
dobry. 

200

KRAKÓW546 . Pomnik Harfi arza dla uczczenia Józefa 
Bohdana Zaleskiego z 1886 r. na krakowskich Plantach. 
Kraków [po 1886 – przed 1904] J.[Ignacy] Krieger. Foto-
grafi a 24,4 x 17,8 cm, naklejana na karton (38 x 28 cm). 
Pomnik Harfi arza ukraińskiego z małym chłopcem nazy-
wany również Pomnikiem Bojana, autorstwa Piusa We-
lońskiego, powstały w 1886 r. dla uczczenia Józefa Boh-
dana Zaleskiego (1802-1886), poety romantycznego. Od 
1904 r. pomnik znajduje się przy ul. Basztowej w pobliżu 
Barbakanu. Fotografi a przedstawia pomnik usytuowany 
pierwotnie na Plantach u wylotu ul. Szpitalnej. Drobne 
przykurzenia na krawędziach i brak prawego narożnika, 
poza tym stan samej fotografi i bardzo dobry.

    300

KRAKÓW547 . Sukiennice. Kraków [1867-1914]. 
A(wit) Szubert. Fotografi a 12,8 x 21 cm, naklejana na kar-
ton z epoki (23,6 x 32,2 cm). Widok od strony wschod-
niej. Niewielkie przybrudzenia na obrzeżach, poza tym 
stan bardzo dobry.
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[LWÓW – KORZENIOWSKI Józef]548  „Józefowi 
Korzeniowskiemu na pamiątkę razem spędzonych chwil 
w Lwowskiej Bibliotece Uniwersyteckiej 1896-1905. 
Koledzy”. Zbiór 3 fotografi i. Lwów 1904-1905. K. tyt. 
(druk). Fotografi e 23-24,5 x 28,5 cm (29,8 x 24,5 cm), 
naklejane na karton z epoki. Obejmują: 1) Dawną czy-
telnię Biblioteki Lwowskiej w gmachu Uniwersyteckim; 
2) Dawny magazyn w gmachu uniwersyteckim; 3) Grupa 
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej z czasów Józefa 
Korzeniowskiego. Bibliotekarze w Bibliotece Uniwersytec-
kiej we Lwowie zatrudniani w charakterze wolontariuszy 
czy praktykantów byli zwykle po studiach wyższych i czę-
sto legitymowali się dyplomami doktorów nauk humani-
stycznych. Wśród występujących na fotografi i zbiorowej 
m.in.: Eugeniusz Barwiński (1874-1947), dr historii, 
archiwista i wydawca źródeł; Zygmunt Batowski (1876-
1944), patrz niżej; Rudolf Kotula (1875-1940), patrz 
niżej; Walery Łoziński (1880-1944), dr fi lozofi i; Jan 
Nowak (1880-1940), geolog i paleontolog; Fryderyk Pa-
pée (1856-1940), historyk, bibliotekoznawca, późniejszy 
dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej i profesor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; Wilhelm Rolny 1872-1941), dr praw, hi-
storyk, późniejszy wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu 
Lwowskiego i wydawca źródeł historycznych; Aleksander 
Semkowicz (1850-1923), mediewista, profesor Uniwer-
sytetu Lwowskiego, w latach 1892-1912 dyrektor Biblio-
teki Uniwersyteckiej.

Józef Korzeniowski (1863-1921), wnuk pisarza Jó-
zefa Korzeniowskiego, historyk, bibliotekarz i wydawca 
źródeł oraz delegat na konferencję pokojową w Rydze 
(komisja ds. rewindykacji m.in. dzieł sztuki). W latach 
1898-1905 był skryptorem w Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Lwowie, która od 1899 mieściła się w nowym gmachu 
przy ul. Mochnackiego. Pracował równolegle w Bibliote-
ce Fundacji im. Hr. Baworowskich (patrz niżej), a później 
w Bibliotece Jagiellońskiej. 

Fotografi e dat. na odwrocie ołówkiem odpowiednio: 
1 II i 20 IX 1904 i 29 III 1905. Przybrudzenia, drobne 
uszkodzenia i załamania na obrzeżach kartonów; fotogra-
fi a nr 2 załamana w połowie. Poza tym stan dobry.

1 200

LWÓW549 . Dwa widoki gmachu Biblioteki im. Hr. 
Baworowskich. Lwów listopad 1901 [Wilhelm] Rolny. 
Fotografi e 8,3 x 11,0 cm, naklejane na karton ozdobny 
z epoki (15,8 x 20,0 cm). 

Prywatna Biblioteka hr. Baworowskich, otwarta 
w 1900 r. w pałacu rodowym we Lwowie, była jedną z naj-
większych polskich bibliotek, z tysiącami książek, rękopi-
sów i dokumentów historycznych. Do 1944 liczyła m.in. 
38 000 druków z galerią 285 obrazów i 11 000 sztychów. 
Fotografi e przedstawiają widok tego ważnego ośrodka kul-
tury i nauki od strony ul. Sykstuskiej i Ujejskiego. Pod 
zdjęciami podpisy ołówkiem. Autorem fotografi i był Dr 
Wilhelm Rolny (patrz poz. 548). Drobne otarcia obrzeży 
kartonów, poza tym stan więcej niż dobry.     

800
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[LWÓW]550  Dwa widoki wnętrz Biblioteki 
im. Hr. Baworowskich we Lwowie. Lwów 1905. Fo-
tografi e 16,2 x 22,8 cm, naklejane na karton z epoki 
(25 x 33,2 cm). Na odwrocie jednej z nich dedykacja: 
„Czcigodnemu i Kochanemu Szefowi [Józefowi Korze-
niowskiemu] dla uprzytomnienia Mu pola ulubionej pra-
cy i dokonanego dzieła z prośbą o zachowanie w pamięci 
swych towarzyszy i przyjaciół – Zygmunt Batowski, Jó-
zef  Uleniecki i Rudolf Kotula. We Lwowie dnia 24 maja 
1905”. Zygmunt Batowski (1876-1944),  dr fi lozofi i, 
historyk sztuki i muzeolog, rozstrzelany przez Niemców 
w Powstaniu Warszawskim; Rudolf Kotula (1875-1940), 
dr fi lozofi i, późniejszy  długoletni dyrektor Biblioteki 
Uniwersytetu Jana Kazimierza i Biblioteki Baworowskich 
we Lwowie, zmarły w Kazachstanie po deportacji przez 
władze sowieckie. Obaj koledzy i przyjaciele Józefa Korze-
niowskiego (patrz poz. 548), który w latach 1899-1905 
zarządzał Biblioteką im. Wiktora hr. Baworowskiego we 
Lwowie i uporządkował jej księgozbiór, a w latach 1905-
1919 był kustoszem Biblioteki Jagiellońskiej. Fotografi e 
przedstawiają miejsce pracy J. Korzeniowskiego w Biblio-
tece Hr. Baworowskich. Przybrudzenia i załamania na 
obrzeżach kartonu, poza tym stan fotografi i bardzo do-
bry. Cenny materiał ikonografi czny dotyczący słynnej 
lwowskiej biblioteki.

800

[PIŃCZÓW – GIMNAZJUM]551  Portret zbiorowy 
48 uczniów pierwszej klasy gimnazjalnej w Pińczowie. 
[Pińczów] 1902. A. Os(trowski?). Fotografi a 17,5 x 23 cm, 
naklejana na karton ozdobny z epoki (23,5 x 28 cm). Gim-
nazjum w Pińczowie było najstarszym założonym w Pol-
sce w 1551 r. przez Braci Polskich (arian). Przekształco-
ne później w szkołę parafi alną stało się w 1783 r. szkołą 
narodową, a później sześciu klasową szkołą wojewódzką. 
W okresie 1830-1914 przeżywało okres rusyfi kacji i kil-
kuletniej likwidacji. W 1902 r. było pięcioklasowym pro-
gimnazjum. Karton na obrzeżach przycięty ze szkodą dla 
nazwiska autora fotografi i. Poza tym stan bardzo dobry.       

250

[SATANÓW552 ] Portret zbiorowy ofi cerów pułków 
rosyjskich  podczas dywizyjnych manewrów wiosen-
nych w maju 1913 r. Satanów 1913 Odeskaja Fotografi ja 
G. Ch. Mitelmana. Fotografi a 16,4 x 22,8 cm, naklejana 
na ozdobny karton z epoki (24,8 x 3,8 cm).

Pod zdjęciem krótki podpis, a na odwrocie pie-
częć zakładu fotografi cznego z Odessy, opis i nazwiska 
przedstawionych osób: [Piotr W.] Chlebnikow, starszy-
na z 3 Pułku Kozaków; Frankowskij; [Konstantin K.]
Kuzmin-Karawajew, płk i dowódca 9 Kazańskiego Pułku 
Dragonów; Charitonow; Żmudskij (Żmudzki?); Cukerman; 
Kaledin; Nikołaj N. de Witt, z-ca dowódcy 12 Starodub-
skiego Pułku Dragonów; Zajączek (ziemianin?); [Nikołaj 
N.] Benua, kpt. 16 konnej artyleryjskiej baterii; [Gewrasij 
P.] Żukow, płk i dowódca 3 Orenburskiego Pułku Kozaków; 
Kuszczinskij; Chojturow; Tringał. Satanów był miasteczkiem 
nad Zbruczem w guberni podolskiej, wówczas nadgranicz-
nym pomiędzy Rosją a Austrią. Wymienieni na odwrocie 
fotografi i ofi cerowie stacjonowali w pułkach w miejscowości 
Wołoczyska koło Starego Konstantynowa i w Żytomierzu, 
stolicy sąsiedniej guberni wołyńskiej. Otarcia krawędzi kar-
tonu i narożników, poza tym stan dobry.

300
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SKOMOROCHY.553  Widok na brzeg rzeki Styrpy. 
[B.m. przed 1914]. Fotografi a 10,8 x 14,5 cm, naklejana 
na karton z epoki (13 x 18 cm). Skomorochy w pow. so-
kalskim w dawnej Galicji (późniejsze woj. lwowskie, obec-
nie Ukraina) stanowiły majątek ormiańskiego rodu Bołoz-
Antoniewiczów, położony nad malowniczą rzeką Styrpą. 
Drobne przybrudzenia, poza tym stan dobry.

200

[SŁAWUTA – PIŃCZÓW554 ] „Derwisz”, koń ze  
stadniny ks. (Romana) Sanguszko (w Sławucie). Pińczów 
1881 Fot. J.(ózef) Rizza. Fotografi a 11,5 x 14,5 cm, na-
klejana na karton z epoki (18,5 x 23,8 cm). Ofi cer kawa-
lerii rosyjskiej na koniu „Derwisz” w Pińczowie. Stadnina 
ks. Sanguszków na Wołyniu hodująca konie arabskie na-
leżała do najsłynniejszych na ziemiach Polski. Adnotacja 
z epoki piórem pod fotografi ą. W lewym dolnym rogu 
zdjęcia suchy wytłok z nazwiskiem autora. Fotograf Józef 
(Josef) Rizza posiadał w tym czasie pracownię artystyczną 
w  Nowej Aleksandrii [Puławy]. Niewielkie przybrudzenia 
kartonu i brązowa plamka w prawej górnej części zdjęcia. 
Poza tym stan dobry.

300

STARA WIEŚ555  w powiecie Rawa Mazowiecka, 
gmina Biała Rawska, województwo łódzkie – Fasada 
dworu od frontu. Lata 50. XX w. Fotografi a na kartonie 
17,8 x 28,4 cm. Zdjęcie inwentaryzacyjne obiektu zabyt-
kowego przedstawiające dwór modrzewiowy, otynkowany, 
który spłonął doszczętnie ok. 1975 r. Zbudowany w 2 poł. 
XVIII w wg tradycji z fundacji królewskiej Stanisława Au-
gusta dla jego faworyty Anny Rajeckiej. W 1945 r. jego 
właścicielką była Jadwiga ze Zmorowskich Czermińska. 
U dołu fotografi i adnotacje długopisem. Stan dobry.

200
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[STARY KONSTANTYNÓW]556  Oddział rosyjskiej 
kawalerii wkracza do Starego Konstantynowa. [Stary Kon-
stantynów przed 1914] Fot. W. Szechtmejster. Fotografi a 
8,8 x 13,8 cm. Na odwrocie pieczątka z nazwiskiem foto-
grafa cyrylicą. Stary Konstantynów – miasto powiatowe 
w dawnej guberni wołyńskiej, obecnie na Ukrainie w ob-
wodzie Chmielnickim (dawny Płoskirów). Stan dobry.

200

[STARY KONSTANTYNÓW557 ] Portret zbiorowy 
kilkudziesięciu ofi cerów rosyjskich, duchowieństwa pra-
wosławnego i kobiet wraz z dziećmi na rynku (?) w Sta-
rym Konstantynowie. Stary Konstantynów 1913 Fot. 
W. Szechtmejster. Fotografi a 22 x 28,3 cm. Na odwrocie 
pieczęć miejscowego fotografa cyrylicą i data dopisana 
piórkiem. Uszkodzenia (naddarcia na krawędziach) foto-
grafi i i zagięcia narożników, poza tym stan dobry.

250

[UZIN – stadnina koni hr. Branickich]558  „Rafael”, 
koń ze stadniny Xawerego hr. Branickiego.  [B.m. XIX/
XX w.]. Fotografi a gabinetowa; 16,4 x 10,8 cm, naklejana 
na karton z epoki. Na odwrocie adnotacja z epoki, piórem 
w języku ros.; „Rafael”, ogier wroni, od „Ramzesa”, matka 
„Alhambra”. Stadnina hr. Ksawerego Branickiego”. 

Xawery hr. Branicki (1864-1926), właściciel pałacu 
w Wilanowie, zamku Montrésor i majątków na Ukrainie. 
Odziedziczył po ojcu samodzielną stadninę koni w Uzi-
nie w pow. wasylkowskim, niedaleko Białej Cerkwi. 

Drobne zbrązowienia na odwrocie. Poza tym stan bar-
dzo dobry. 

300

WARSZAWA.559  Elewacja frontowa kościoła Wszyst-
kich Świętych przy pl. Grzybowskim w Warszawie. [B.m. 
2 poł. XIX w.]. Fotografi a 18,8 x 16,2 cm, naklejana na 
karton z epoki (23,2 x 20,5). W prawym dolnym rogu 
podpis z epoki: „H. Marconi”. Projekt elewacji frontowej 
autorstwa Henryka Marconiego (1792-1863), architek-
ta włoskiego pochodzenia, jednego z najwybitniejszych 
i najbardziej płodnych polskich architektów 1. poł. XIX w. 
Przedstawia pierwotne założenie, którego ostateczna reali-
zacja po śmierci autora odbiegła nieco od zamysłu twórcy. 
Przybrudzenia na krawędziach i odwrocie. Samo zdjęcie 
nieco wyblakłe, poza tym stan, poza kilkoma odbarwie-
niami, dobry. 

300

WARSZAWA560 . Pałac Łazienkowski. Warszawa [lata 
20.-30. XX w.] A.(dam) Wisłocki. Fotografi a artystyczna 
12,8 x 17 cm. Na odwrocie pieczątki: „Zbiory Dr. Mie-
czysława Orłowicza” i „Fot. A. Wisłocki” oraz adnotacje 
ołówkiem. 

Mieczysław Orłowicz (1881-1959), dr  praw, geograf 
i krajoznawca, autor wielu przewodników i popularyzator 
turystyki. Adam Wisłocki (1888-1943), fotograf, fi lmo-
wiec, ratownik tatrzański, narciarz, lotnik, uczestnik akcji 
bojowych PPS w 1905 r. i ruchu oporu w latach II wojny, 
zamordowany przez Niemców. Stan bardzo dobry.

200
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WARSZAWA561 . Ruiny getta warszawskiego i kościół 
św. Augustyna –  widok w kierunku wschodnim. Warsza-
wa 1945 Karol Szczeciński. Fotografi a 12,4 x 17,8 cm. 
Widok ruin getta warszawskiego z samolotu. Morze ruin 
z zachowanym kościołem św. Augustyna; miejsce dzisiej-
szej dzielnicy mieszkaniowej Muranów. Widoczne obecne 
ulice Nowolipki, Dzielna i Al. Jana Pawła II oraz fragmen-
ty ulic Anielewicza i Nowolipie. Na horyzoncie widoczne 
domy ul. Okopowej i ul. Smocza oraz cmentarz żydowski 
i wieża kościoła św. Wojciecha przy ul. Wolskiej. Na od-
wrocie pieczęcie autorskie z zaznaczeniem praw. 

Odwrotność tej fotografi i fi guruje w wikipedii, jako 
dzieło Leonarda Jabrzemskiego (za książką „Warszawa 
1945-1970“, Warszawa 1970, s. 232). Dołączono szcze-
gółowy opis zdjęcia. Stan bardzo dobry.

300

[WARSZAWA]562  Łabędzie w warszawskich Łazien-
kach, [1927].  Fotografi a 13 x 11 cm naklejona na karton 
32 x 24 cm. Na fotografi i  po prawej, u dołu, wyciśnięta 
sygnatura: [w owalu] „J.BUŁHAK/ Warszawa”. Na odwro-
cie kartonu pieczęcie: „Fot. JAN BUŁHAK/ Warszawa – 
Uniwersytet”; „Łazienki” i „Kolekcja WARSZAWA, Nº”. 
Stan dobry.

200
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[WARSZAWA – WILANÓW]563  Elewacja frontowa 
kościoła św. Anny w Wilanowie wg projektu Henryka Mar-
coniego. [B.m. 2 poł. XIX w.]. Fotografi a 20,3 x 13,4 cm, 
naklejana na karton z epoki (24,5 x 17,4). W prawym dol-
nym rogu podpis piórkiem z epoki: „H. Marconi”. Henryk 
Marconi był autorem przebudowy w latach 1857-1870 
kościoła parafi i w Wilanowie, przy współpracy Leonarda 
Marconiego i Jana Hussa, na zlecenie Aleksandry i Augu-
sta hr. Potockich. Przedstawia pierwotne założenie pro-
jektu, którego realizacja odbiegła nieco od zamysłu twór-
cy. Przybrudzenia na krawędziach i odwrocie dodatkowo 
ślady oderwania kartonu, po podklejeniu. Zdjęcie nieco 
wyblakłe z kilkoma odbarwieniami, poza tym stan dobry.

300

ŻELAZOWA Wola564 . Dworek. [B.m. lata 30. 
XX w.].  Fotografi a 9,4 x 14 cm. Amatorskie zdjęcie z okresu 
międzywojennego dawnego dworku Skarbków w Żelazo-
wej Woli, gdzie urodził się w 1810 r. Fryderyk Chopin. 
Stan bardzo dobry. 

200

STYCZYŃSKI Jan (1917-1981) – Koty.  Autor spe-
cjalizował się w fotografowaniu kotów, stąd nazywany był 
„kotografem” lub „kotologiem”. Czynny od lat 50., czło-
nek ZPAF, uczestnik wystaw krajowych i zagranicznych. 
Autor wielu albumów fotografi cznych o zwierzętach, m.in. 
„Koty”, Warszawa 1960, w którym są też zamieszczone 
reprodukcje przedstawionych tu zdjęć autorskich.

KOT565 . Fotografi a czarno-biała. 27,7 x 11 cm. Na 
odwrocie pieczęć autorska i zapiski ołówkiem. Stan do-
bry.

300

KOTEK566 . Fotografi a czarno-biała. 28,8 x 23,2 cm. 
Na odwrocie pieczęć autorska i zapiski ołówkiem. Nie-
wielkie uszkodzenia krawędzi. Poza tym stan dobry.

500

KOTEK NA DRODZE567 . Fotografi a czarno-biała. 
29,1 x 19,9 cm. Na odwrocie pieczęć autorska i zapiski 
ołówkiem. Stan dobry.

500
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Grafi ka polska 1. poł. XX w.
CHROSTOWSKI Stanisław Ostoja (1900-568 

1947) – TURNIEJ NA DZIEDZIŃCU ZAMKOWYM, 
1934. Drzeworyt, 19 x 23 cm na arkuszu 25 x 28 cm. 
Sygnowany na klocku monogramem „Sc”; pod klockiem 
ołówkiem „St. O. Chrostowski 1934”.

Wystawiany: Wystawa polskiej grafi ki międzywojennej 
(ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
III-VI 1985 [bez katalogu].

900

CIEŚLEWSKI Tadeusz syn569  (1894-1944) – „BYT 
– NIEBYT PRÓŻNO POJMOWAĆ”, 1924. Sucha igła, 
17 x 12,2 cm na arkuszu 28,5 x 23,3 cm. Sygnowana pod 
ryciną ołówkiem l.d. „T. Cieślewski”, p.d. „1924”.

Rycina wystawiana, reprodukowana i opisana m.in.: 
„Wykaz prac grafi cznych Tadeusza Cieślewskiego syna” 
[sporządzony ręką artysty], Silva Rerum,1927, t. 3, s. 25; 
Sztuki Piękne, 1929, t. 5, s. 345; Katalog Dzieł Sztuki 
PWK, Poznań 1929, ilustr. 134. – Ekspresjonizm w grafi ce 
polskiej. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, 
1976, w katalogu poz. 40; Wystawa polskiej grafi ki mię-
dzywojennej (ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgo-
we w Toruniu, III-VI 1985 [bez katalogu].

Kompozycja symboliczna do słów Buddy. W miesz-
kalnym wnętrzu unoszą się duże kule (światy), z których 
wyrastają bloki budowli. Wśród nich unosi się człowiek, 
oderwany od księgi z błagalnie wyciągniętymi rękami, 
o osobliwej głowie, z której wyrastają pętle. W górnym 
rogu umieszczona karta z cytatem tytułowym: Sad – asad 
– vicaramna sahate, na książce napis Tat twam asi. [Ma-
ria Grońska – Tadeusz Cieślewski syn. Życie i dzieło, Wrocław 
1962, s. 179-180].

2 000

HISZPAŃSKA-NEUMANN Maria570  (1917-1980) 
– „DZIECI I MIASTO”, 1947. Drzeworyt, 16,5 x 12 cm. 
Sygnowany ołówkiem pod klockiem u dołu: „MHiszpań-
ska-Neumann /Dzieci i miasto (drzeworyt) 1947 /26/30”.

500

Grafi ka
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KONARSKA-SŁONIMSKA Janina 571 (1902-1975) 
– Przygotowanie do kąpieli, 1924. Litografi a barwna, 
32 x 24 cm na arkuszu 40 x 29 cm, sygn. ołówkiem u dołu 
„1924” i „JKonarska”.

Grafi ka po raz pierwszy na rynku antykwarycznym. 
Wystawiana: Wystawa polskiej grafi ki międzywojennej 

(ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
III-VI 1985 [bez katalogu]. Po starannej konserwacji.

3 000

KONARSKA-SŁONIMSKA Janina 572 (1902-1975)
– SYRENA Z AMORKIEM, 1924. Miedzioryt, 16 x 12 cm 
na arkuszu 28,5 x 22 cm. Sygnowany pod ryciną ołów-
kiem „1924 J.Konarska”.

Grafi ka nie notowana w literaturze. Po raz pierwszy na 
rynku antykwarycznym.

Wystawiany: Wystawa polskiej grafi ki międzywojennej 
(ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
III-VI 1985 [bez katalogu].

Po starannej konserwacji.
1 800
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KORZENIOWSKA Wanda573  (1873-1935) – „JOB” 
(Hiob), ok. 1923. Akwaforta, 24 x 26 cm. Sygnowana 
ołówkiem p.d. „Wanda Korzeniowska”. Na odwrocie od-
ręcznie atramentem tytuł  „Job” oraz nalepka wystawowa 
warszawskiej Zachęty z 1923 r.

Jedna z najlepszych i najrzadszych grafi k artystki. Ten 
sam temat  podjęła artystka w obrazie olejnym „Hiob”.

Grafi ka reprodukowana i omówiona w: F. Siedlecki 
„Grafi ka polska w świetle krytyki zagranicznej”, 1927 
oraz I. Rylska „Katalog zbiorów gabinetu grafi ki” T. 1. 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1983.

Grafi czka, malarka. Od 1890 roku związana ze Lwo-
wem. Dorobek  grafi czny artystki obejmuje ok. 100 rycin. 
Przedstawiała w nich zabytki architektoniczne Lwowa, 
pejzaże, sceny rodzajowe i religijne. Zajmowała się ilustra-
cją książkową, także dla dzieci.

1 200

KOTARBIŃSKI Mieczysław574  – (1890 Warszawa 
– 1943 tamże, rozstrzelany przez Niemców na Pawia-
ku) „ELEGIA”, 1920, litografi a barwna, 48,5 x 31,4 cm, 
sygnowana pod kamieniem po prawej: „M. K. /1920”, 
z Teki Litografi cznej Związku Polskich Artystów Grafi ków 
w Warszawie, Warszawa 1921 w Litografi  Artystycznej 
„Jan Cotty”; nakład 205 egz.

Literatura: M. Grońska, Grafi ka w książce, tece i albu-
mie, Wrocław 1994, poz. 18.

600

576

574

573
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KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA Bogna575  (1900-
1986) – OPŁAKIWANIE CHRYSTUSA. Miedzioryt, 
8 x 6,5 cm. Sygnowany pod ryciną ołówkiem: „1924. BG 
Krasnodębska”. 

Kompozycja ujęta w charakterystycznym widoku 
z góry, z wyraźnym akcentem na przestrzenność – kubi-
zowanych domów i wypukłomodelowych rzeźbiarskich 
postaci.

Grafi ka nie notowana w literaturze. Po raz pierwszy 
na rynku antykwarycznym. 

Wystawiany: Wystawa polskiej grafi ki międzywojen-
nej (ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w To-
runiu, III-VI 1985 [bez katalogu].

1 000

MONDRAL Karol576  (1880-1957) – „STARY 
PORT” (La Rochelle), 1914. Akwaforta 12,5 x 19,5 cm 
na arkuszu 27 x 34 cm, sygnowana na płycie „KM1914” 
i ołówkiem u dołu „KMondral Port vieux”.

500

MROŻEWSKI Stefan (1894-1975) – „WAL-577 
KA”, 1923-1924. Sucha igła, akwaforta, 20,5 x 27 cm na 
arkuszu 29 x 34,5 cm. Sygnowana ołówkiem pod płytą 
„StefMrożewski . W technice metalowej artysta zrobił 
tylko kilka grafi k [znanych jest 6].

Po raz pierwszy na rynku antykwarycznym.
Wystawiana: Wystawa polskiej grafi ki międzywojen-

nej (ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w To-
runiu, III-VI 1985 [bez katalogu].

3 200 575

577
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MROŻEWSKI Stefan578  (1894-1975) – ZWIA-
STOWANIE, 1923-1924. Akwaforta, sucha igła, 
19 x 15 cm na arkuszu 28,5 x 20 cm. Sygnowana pod 
płytą p.d. „StefMrożewski”; po lewej dedykacja ołówkiem 
„Koledze przyjacielowi /na wieczną rzeczy /pamiątkę”. 
Grafi ka uszkodzona w dolnym prawym narożniku.

Po raz pierwszy na rynku antykwarycznym.
Wystawiana: Wystawa polskiej grafi ki międzywojen-

nej (ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toru-
niu, III-VI 1985 [bez katalogu].

2 200

PODOSKI Wiktor (1901-1970) 579 – ZWIASTO-
WANIE, przed 1926. Miedzioryt, 19 x 11,5 cm na ar-
kuszu 31 x 24 cm. Sygnowany pod płytą p.d. ołówkiem 
„W Podoski” [sygnatura słabo czytelna]. Praca z wczesne-
go okresu twórczości. 

Po raz pierwszy na rynku antykwarycznym.
Wystawiana: Wystawa polskiej grafi ki międzywojen-

nej (ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toru-
niu, III-VI 1985 [bez katalogu].

3 600

578

579
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SKOCZYLAS WŁADYSŁAW580  (1883-1934), 
malarz, grafi k i rzeźbiarz, twórca polskiej szkoły drzewo-
rytu – „GŁÓWKA GÓRALA”. Drzeworyt 22 x 21,5 cm 
na arkuszu 37 x 27 cm. Dodatek artystyczny do zeszytu 
gwiazdkowego „Tygodnika Illustrowanego”, 1925. Zacho-
wana bibułka przekładkowa z opisem.

1 400

SKOCZYLAS Władysław581  (1883-1934) – KOBIE-
TA Z JEDNOROŻCEM. Drzeworyt 27,5 x 18 cm, niesy-
gnowany.

480

SKOCZYLAS Władysław582  (1883-1934) – „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

582

580

581
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SKOCZYLAS Władysław583  (1883-1934)  – Zakon-
nik–skryba i zakonnica. Drzeworyt 18,5 x 15 cm. Z au-
tografem Władysława Skoczylasa w prawym dolnym 
rogu. Sztych pochodzi z dzieła Stanisława Wasylewskie-
go, „Klasztor i kobieta”, Lwów – Poznań 1923 Nakładem 
Wydawnictwa Polskiego. Przybrudzenia i zbrązowienia na 
obrzeżach, poza tym stan dobry.

600

STANKIEWICZ584  Zofi a (1862-1955) – „WIE-
CZÓR ZIMOWY”, akwatinta, 31 x 24 cm, sygnowana 
l.d. ołówkiem „Zofi a Stankiewicz”.

Malarka i grafi czka. Studia malarskie w Charko-
wie kontynuowała w warszawskiej Szkole Rysunkowej 
W. Gersona, a następnie w Paryżu w Academie Julian, po 
powrocie do Warszawy w tutejszej Szkole Sztuk Pięknych. 
Malowała martwe natury i pejzaże, z technik grafi cznych 
uprawiała akwafortę i akwatintę. Najchętniej podejmo-
wała tematykę pejzażu miejskiego ukazując architekturę 
Wilna, Warszawy, Krakowa i Pomorza.

Grafi ka reprodukowana w: Nowoczesna grafi ka polska, 
Kraków b.r., s. 36.

1 000

STANKIEWICZ Zofi a585  (1862-1955) – ULICA 
JATKOWA W WILEŃSKIM GETCIE. Akwaforta z akwa-
tintą, 18 x 11,5 cm na arkuszu 26,5 x 21 cm. Sygnowana 
na płycie l.d. monogramem „ZS” oraz ołówkiem pod ryci-
ną l.d. „Wilno” oraz p.d. „Zofi a Stankiewicz”

Z teki „Wilno. 9 grafi k”.
450

585

584
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SŁUŻKO-CIAPIŃSKA Maria586  (ur. 1889) – KO-
BIETA I PAW, lata 20. XX w. Drzeworyt ręcznie koloro-
wany akwarelą, na bibułce, 12,5 x 11,5 cm na arkuszu 
15 x 13 cm. Sygnowany pod klockiem ołówkiem „Marja 
Służko”. 

Po raz pierwszy na rynku antykwarycznym.
Wystawiany: Wystawa polskiej grafi ki międzywojennej 

(ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
III-VI 1985 [bez katalogu].

1 200

WAŁACH Jan (1884-1979) – „587 PIEŚŃ GÓRA-
LA”, 1935. Drzeworyt na bibułce, 32,5 x 23,5 cm, sygno-
wany ołówkiem p.d. „Jan Wałach”, l.d. tytuł pracy. Stan 
bardzo dobry.

1 200

586

587
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WOJNARSKI Jan (1879-1937) – 588 KOŚCIÓŁ 
MARIACKI W KRAKOWIE. Miedzioryt, 24,5 x 17 cm. 
Sygnowany pod płytą ołówkiem p.d. „Jan Wojnarski”.

Wystawiany i reprodukowany: wystawa „Jan Wojnar-
ski (1879-1937)”, Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, luty-marzec 1939; w katalogu poz. 130.

900

WRÓBLEWSKI Ignacy (1858-1953) 589 – POR-
TRET MĘSKI, 1906. Miedzioryt, 20 x 15 cm na arku-
szu 33 x 25,5 cm. Sygnowany na płycie l.g. „Ig W /Paryż 
/1906”.

1 000

WRÓBLEWSKI Ignacy (1858-1953) – 590 AUTO-
PORTRET. Miedzioryt, 12 x 8,5 cm na arkuszu 
33 x 25,5 cm. Sygnowany na płycie l.g. „Ig W”.

Malarz, ilustrator („Tygodnik Illustrowany”, „Kłosy”), 
projektant mebli i brązów. Złoty Medal na Międzynaro-
dowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej, Paryż 1925.

900

590

588

589
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ŻURAWSKI Władysław 591 (1888-1962) – „PO-
WRÓT Z JARMARKU, 1936. Drzeworyt barwny ręcznie 
kolorowany, 20 x 17 cm.

Sygnowany na klocku l.d. monogramem „ŻW” ołów-
kiem pod klockiem l.d. „Powrót z jarmarku”, p.d. „W. Żu-
rawski 1936”.

1 000

ŻURAWSKI Władysław 592 (1888-1962) – KŁU-
SOWNIK, 1932. Drzeworyt barwny, 5 x 11 cm w świetle 
passe-partout. Sygnowany na klocku u dołu monogramem 
„ŻW” oraz ołówkiem pod klockiem l.d. „Kłusownik”, p.d. 
„W.Żurawski 1932”.

800

592

591
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Widoki
ALBUM593  widoków historycznych Polski wg ry-

sunków Napoleona Ordy. Wykonanie na kamieniu przez 
Alojzego Misyrewicza. Litografi a Maksimiliana Fajansa, 
1873-1883.

CECORA (Stepy Bessarabskie), z serii II pl. 62.
300

[594 CHORWACJA – DALMACJA – GRECJA] PA-
RENS. MODONA. SEBENICO

[Kolonia ok. 1620 Pieter von Brachel?]. Miedzioryt 
kolorowany, 30 x 45 cm. 

Widoki trzech miast nadmorskich rządzonych w XVI w. 
przez Wenecję. Parens (Paentium, Parenzo), obecnie 
chorwacki Poreč na półwyspie Istria; Modona (Methoni, 
Modon, Modoni, Metone) miasto portowe w Messenii 
na pd.-zach. krańcu greckiego Peloponezu, z katolickim 
biskupstwem związanym tytularnie z biskupstwem wi-
leńskim; Sebenico (Szybenik; Šibenik), historyczne mia-
sto chorwackie w środkowej Dalmacji nad Adriatykiem. 
Sztych pochodzi z dzieła Georga Brauna (1540/1541 – 
1622) i Franza Hogenberga (? – 1590?), „Civitates orbis 
terrarum”. Na odwrocie opisy miast; centralne złożenie, 
przybrudzenia na marginesach, stan ogólny dobry.

900

[ELBLĄG]595  Wahre Contrafactur der Stadt Elbing 
wie dieselbe von Konigl: Ma. Zu Schweden etc. befestiget 
worden. Anno 1626. Mateusz Merian (1593-1650), 1641. 
Miedzioryt 37,7 x 32 cm (odcisk płyty 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 J. A. Werdenhagena, „De rebus publicis hanseaticis” 
Frankfurt 1641, wydanej przez M. Meriana. W prawym 
dolnym narożniku sygn. „M. Merian fecit”. Ślad po cen-
tralnym złożeniu, podklejony, przybrudzenia na krawę-
dziach, stan ogólny dobry. 

800

GNIEZNO (Kościół XX Franciszkanów)596 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria V, pl. 144.
250

GNIEZNO (Archikatedra)597 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria V, pl. 143.
250

[GDAŃSK] 598 A. H. Payne wg rysunku B. Peter-
sa – „Die Langgasse in Danzig mit dem Rathaus–Thur-
me” (Długi Targ z wieżą ratuszową). Staloryt barwny, 
18 x 12 cm w świetle passe-partout.

200

595

593

596

597
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GRODNO nad rzeką Niemnem (G. Grodzieńska)599 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria I, pl. 2.
450

JANÓW (Gub. Grodzieńska)600 
 Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria II, pl. 80.
450

[KŁODZKO] Ludwik TYROWICZ 601 (1901-1958) 
– „KŁODZKO”, 1949. Miedzioryt, 21,5 x 15,5 cm. Sy-
gnowany na płycie l.d. „Kłodzko”, p.d. „949 .

300

KNYSZYN (Gub. Grodzieńska)602 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria IV, pl. 139.
450

[KOWNO]603  Józef Oziębłowski (1805-1878) – Wi-
dok starego zamku kowieńskiego. Litografi a 20,5 x 12 cm. 
Z dzieła: Narbutt Teodor – Dzieje starożytne narodu litewskie-
go, t. V. Wilno 1839 Nakład A. Marcinowski. W prawym 
dolnym rogu pieczęć prywatna (trudna do odczytania). 
Stan więcej niż  dobry.

Józef Oziembłowski – grafi k i rysownik, właściciel za-
kładu litografi cznego w Wilnie i ilustrator dzieł, m.in. Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego i Teodora Narbutta.

160

KOWNO (G. Kowieńska)604 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria III, pl. 90.
450

598

599

600

602

604
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[KRAKÓW] Kazimierz DZIELIŃSKI605  – „WI-
DOK NA WAWEL”, 1938. Miedzioryt, 27,5 x 18,5 cm. 
Sygnowany pod płytą ołówkiem l.d. „Widok na Wawel”, 
po środku „IX /XI”, p. d. „K. Dzieliński /1938”.

Kazimierz Dzieliński (1894-1955), lwowianin. Absol-
went ASP w Krakowie, uczeń J. Mehoffera i J. Wojnar-
skiego. 

240

[KRAKÓW i okolice] – Litografi e z albumu „24 wido-
ków miasta Krakowa i jego okolic, zdjętych podług natury…
Kraków 1832. Rysunki Jana Nepomucena Głowackiego li-
tografowali L. J. Jacottet, T. B. J. David w Lit. Engelmanna 
w Paryżu, 11,5 x 8 cm na arkuszu 15 x 22,8 cm (każda). 
Sygn. p.d. „Lith. de Engelmann”, l.d. „Jacottet et David 
d’apres ledessin de J. N. Głowacki”.

J. N. Głowacki (1802 Kraków – 1847 tamże) – malarz, 
rysownik, uczeń J. Brodowskiego i J. Peszke, uzupełniał 
naukę w Wiedniu. Po podróżach włoskich i niemieckich 
powrócił do Krakowa, od 1842 otrzymał katedrę pejzażu 
w SSP. Nazywany „ojcem krajobrazu polskiego”.

„ZAMEK PIESKOWA SKAŁA”.606 
400

„ZWALISKA ZAMKU CYCOWA”.607 
400

„PAŁAC WOLI JUSTOWSKIEJ”.608 
400

„PUSTYNIA Ś-tej SALOMEI NA GRODZI-609 
SKU”.

400

„ROZWALINY ZAMKU W LIPOWCU”.610 
400

„KLASZTOR XX KARMELITÓW NA CZER-611 
NY”.

400

[KROŚCIENKO] 612 Miasteczko nad rzeką w kotli-
nie górskiej, XIX w. Akwarela, gwasz, 21,5 x 28 cm. Na 
odwrocie odręcznie piórem: „Krościenko według obrazu 
Waltera”.

500

605

606

607
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608

609

610

611

612
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LATYCZÓW (Gubern. Podolska)613 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria II, pl. 61.
450

LIDA nad rzeką Lidzieją (G. Wileńska)614 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria IV, pl. 113.
450

[LUBELSKIE] Litografi e z „Albumu Lubelskiego”, 
Warszawa 1859 wyd. A. Lerue w Litografi i A. Pequa et C. 
Wg rysunków A. Lerue, litografował Julian CEGLIŃSKI 
(1827-1910) – malarz, wieloletni pracownik zakładów 
cynkografi cznych Banku Polskiego oraz warszawskich za-
kładów litografi cznych. Banach, 562. 

RUINA ZAMKU W DĄBROWICY OD STRO-615 
NY LUBLINA, 22 x 21,5 cm.

500

ZAMEK W KRUPEM OD STRONY WE-616 
WNĘTRZNEJ, 22 x 21,5 cm.

500

613

615

616

614
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KAPLICA GROBOWA PIOTROWINA617  (w Pio-
trowinie), litografi a barwna, 22 x 21,5 cm, litografował 
A. Lerue.

500

N˚2. ZAMEK W KRUPEM OD STRONY ZE-618 
WNĘTRZNEJ, 22 x 21,5 cm.

500

ODESSA619 . Embouchure au quai Commercial. [Dro-
ga wyjazdowa na Kupiecką Przystań]. Rys. i lit. F. Gross. 
Odessa [lata 50.-60. XIX w.] Lith. A. Braun. Litografi a 
31,5 x 48,0 cm. Widok odeskiego nabrzeża ze statkami  
w tle. Przybrudzenia na obrzeżach, po konserwacji, stan 
dobry.

800

ODESSA620 . Vue prise du cote oriental. [Widok 
uchwycony od strony wschodniej]. Rys. i lit. F. Gross. 
Odessa [lata 50.-60. XIX w.] Lith. A. Braun. Litografi a 
31,5 x 48,0 cm. Widok miasta, jego pałaców i znaczniej-
szych budowli. Przybrudzenia na obrzeżach, po konser-
wacji, stan dobry.

800

OSTRÓG (G. Wołyńska)621 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria I, pl. 14.
450

617

618

621

620619
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[PARMA] Panorama miasta622 , Augsburg, poło-
wa XVIII wieku. Akwaforta na papierze żeberkowym, 
39 x 109 cm (wymiary arkusza 44 x 113 cm), sygnowana na 
płycie l.d. „F[erdinand] I. Saur del” i p.d. „Georg Balthasar 
Probst, excud: Aug: Vindel:”. Rycina po fachowej, starannej 
konserwacji. Stan bardzo dobry.

1 900

ŚRODA (Księstwo Poznańskie)623 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria V, pl. 153.
300

[ŚWIDNICA]624  Schweidnitz. Widok miasta z lotu 
ptaka z poł. XVII w. z niezidentyfi kowanego wydawnictwa 
(Mateusz Merian?). Miedzioryt 28,0 x 34,6 cm. Tytuł na 
wstędze pod górną ramką, nieco z prawej. W górnych na-
rożnikach dwa herby: Śląska i Świdnicy. W obu dolnych 
narożnikach, na zwojach objaśnienie ważniejszych obiek-
tów w mieście (ozn. A-Q). Centralne złożenie, stan dobry.

460

[TATRY]625  Josef VAIC (1884-?) – „ŁOMNICA 
i Szczyt Kieźmarski – Wysokie Tatry”, l.20. XX w., akwatinta, 
34,2 x 26,5 cm, sygnowana p.d. ołówkiem „Josef Vaic”, l.d. ty-
tuł ryciny i „ autorski list” [odbitka autorska]. W ramie.

Grafi k, malarz, studiował w Hadze i Paryżu. Widoki 
Starej Pragi, Pilzna, cykl motywów słowackich.

600

[TORUŃ]626  Stanisław RACZYŃSKI (1903-
1990) – „Toruń RATUSZ STAROMIEJSKI”. Drzeworyt, 
23,5 x 17,5 cm w świetle passe-partout. Sygnowany pod 
klockiem ołówkiem p.d. „St. Raczyński”.Z teki „Zabytki 
miast polskich”.

280

[TORUŃ] (Księstwo Poznańskie)627 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria V, pl. 165.
300

622

623

624

627
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[WARSZAWA] 628 Jadwiga HABRIK-WIŚNIEW-
SKA (1887-1964) – „FRAGMENT RYNKU STARE-
GO MIASTA”. Akwaforta, 11,5 x 15,5 cm na arkuszu 
19,5 x 21,5 cm. Sygnowana pod płytą ołówkiem: p.d. ty-
tuł, l.d. „J. Habrik-Wiśniewska /Akwaforta”.

300

[WARSZAWA] 629 Bronisław KOPCZYŃSKI (1882-
1964) – „POD RETMANEM”, [na Starym Mieście] 1928. 
Litografi a, 37,5 x 28 cm w świetle passe-partout. Sygno-
wana ołówkiem p.d. „BronKopczyński”, l.d. tytuł pracy; 
na kamieniu p.d. gmerk artysty z datą. 

600

[WARSZAWA] 630 Jan KULIKOWSKI (ur. 1914) – 
„KAMIENNE SCHODKI*”. Autolitografi a, 65 x 45 cm 
w świetle passe-partout. Sygnowana na kamieniu p.g. 
„JKulik…”, na odwrocie pieczątki autorskie, m.in. z tytu-
łem pracy.

600

[WARSZAWA] 631 Jerzy MILLER (1921-1985) 
– „Panorama Warszawy”, 1958. Miedzioryt barwny, 
16 x 30,5 cm w świetle passe-partout. Sygnowany pod 
płytą ołówkiem l.d. „miedzioryt barwiony”, p.d. „Jerzy 
Miller 1958”. W ramie.

300

[WARSZAWA] 632 Dariusz WĄSOWICZ (1910-
1973) – „WARSZAWA – ŁAZIENKI”. Akwaforta barwna, 
21 x 24,5 cm. Sygnowana p. d. na płycie „D. Wąsowicz” 
i ołówkiem pod płytą p.d. „D. Wąsowicz”, l.d. „Warszawa 
– Łazienki”.

400

628

632

631

630
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[WENECJA]633  Vue de la Place de St Joseph avec le 
Temple de St Nicolas à Venise. Adres wydawniczy: À Pa-
ris chez Beauvais rue St Jacques près la rue des Matines 
Ok. 1780.

Miedzioryt ręcznie kolorowany gwaszem i akwarelą 
w epoce. 49 x 33 (odcisk płyty: 42 x 27 cm). Lustrzane 
odbicie tytułu nad ryciną.

Piazza San Giuseppe w Wenecji znajduje się w ro-
botniczej dzielnicy Arsenału. Niezwykły, pełen nostalgii 
dokument ukazujący stan zaniedbania miasta w okresie 
schyłku Republiki, z zamulonymi i porosłymi zielskiem 
kanałami, nad którymi unosi się mgła, z zarośniętymi 
chwastami płytami placu, na którym pozostawiono nie-
potrzebne już belki na budowę statków. Wszystko to kon-
trastuje z pięknem architektury budowli wzniesionych na 
placu pamiętających czasy świetności miasta. Niezwykle 
dekoracyjna rycina. Stan bardzo dobry.

500

633

635
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[WIELICZKA] 634 L. Obermüller wg rys. C. Reis-
sa – „WIELITZKA (Der Michalowiec-Saal)”. Staloryt, 
18 x 12,5 cm w świetle passe-partout. Wnętrze kopalni 
soli.

180

[WIELKOPOLSKA] RACZYŃSKI Edward635  – Ko-
ścioły ze Wspomnień wielkopolskich wydanych przez... 
wyjęte. Poznań 1857 Księg. J. K. Żupańskiego. Plansze 
53,5 x 39,5 cm, karta tyt. [1], tabl. 17 [z 18] (staloryty). 
Banach 318. 

Wybór ilustracji z widokami kościołów, kaplic i zabyt-
ków sztuki sakralnej z wydanych w 1842 dwutomowych 
„Wspomnień wielkopolskich“ Edwarda hr. Raczyńskiego 
(1786-1845). Na karcie tyt. umieszczono spis wszystkich 
tablic. Obejmuje kolejno następujące plansze: 1) Kościół 
w Grodzisku rysowany przez Konstancyą Hrabinę Ra-
czyńską; 2) Kościół w Rogalinie rysowany przez Kon-
stancyą Hrabinę Potocką; 3) Widok wewnętrzny kaplicy 
grobowej w Rogalinie rysowany przez Hrabiego Henry-
ka Zabiełłę; 5) Kościół w Środzie – wyobrażenie sejmiku 
w tem mieście; 6) Kościół XX. Filipinów w Gostyniu 

rysowany przez Konstancyą Hrabinę Potocką; 7) Kościół 
w Zaniemyślu; 8) Widok wewnętrzny kościoła Xięży 
Filipinów w Gostyniu; 9) Kościół w Pampowie ryso-
wany przez Konstancyą Hrabinę Raczyńską; 10) Kościół 
katedralny w Poznaniu rysowany przez Konstancyą 
Hr. Raczyńską; 11) Kościół pojezuicki w Poznaniu; 
12) Kościół S-o Józefa w Kaliszu rysowany przez Kon-
stancyą Hr. Raczyńską; 13) Kaplica w kościele w Radli-
nie rysowana przez Józefę hrabinę Radolińską; 14) Ka-
plica w Dobrzycy; 15) Kościół w Koninie rysowany 
przez Konstancyą Hr. Raczyńską; 16) Kościół katedral-
ny w Gnieźnie; 17) Drzwi śpiżowe w kościele kate-
dralnym w Gnieźnie; 18) Kościół w Trzemesznie. Brak 
tablicy nr 4 z kościołem w Kórniku. Ryciny stanowią efekt 
wieloletniej pracy rysowników – amatorów, pochodzących 
głównie z arystokracji, w tym żony Edwarda, Konstancji 
z Potockich hr. Raczyńskiej oraz znanych rytowników 
z Drezna, Lipska i Pragi (m.in. Georg Döbler), którzy 
przygotowali staloryty znakomite pod względem arty-
stycznym. Sztychy po konserwacji. Bardzo rzadkie.  

4 800
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WINNICA (Gubernia Podolska)636 
Z Albumu widoków historycznych Polski… Napole-

ona Ordy, seria I, pl. 50.
450

[WROCŁAW] 637 Stanisław RACZYŃSKI – „WRO-
CŁAW RATUSZ”. Drzeworyt, 23,5 x 17,5 cm w świetle 
passe-partout.

Sygnowany pod klockiem ołówkiem p.d. „St. Raczyń-
ski”. Z teki „Zabytki miast polskich”.

280

[ZIEMIA DĘBICKA]638  Janusz KARWACKI – 
„SZKICOWNIK ZIEMI DĘBICKIEJ”, 1976. Litografi a, 
34 x 41 cm. Sygnowana ołówkiem p.d. „Janusz Karwacki”, 
po środku tytuł pracy, l.d. data i nr odbitki – „17 /35”.

600
636

638
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[ZOFIÓWKA639 ] „KASKADA w Sofi ówce. Wasser-
fall in Sophiowka” Szkicował L. Fuhrman; rys. Duvivier 
w Wiedniu; sztychował Veith w Dreźnie. Ok. 1820 r. 
Miedzioryt. Plansza 39,0 x 52,5 cm (odcisk płyty 
26,5 x 35,5 cm). Ludwig Fuhrman (1783-1829), malarz 
i rysownik, czynny w Pradze, Rzymie i Poznaniu. Johann 
Philippe Veith (1768-1837), malarz, rysownik i miedzio-
rytnik niemiecki. 

Sztych, oznaczony nad prawym górnym rogiem 
„Nro 4”, pochodzi z dzieła Edwarda Raczyńskiego „Dzien-
nik podróży do Turcyi odbytej w 1814 r.”, Wrocław 1821. 
Relacja z podróży E. hr. Raczyńskiego (1786-1845) do 
Stambułu, przez Kresy Wschodnie, podczas której odwie-
dził Wołyń i Zofi ówkę. Zofi ówka pierwotnie Sofi jówka 
pod Humaniem na Wołyniu (obecnie Ukraina) została 
założona jako ogród krajobrazowy przez Szczęsnego Po-
tockiego (1753-1805) dla jego pięknej żony Zofi i Glavani-
Witt (1760-1822) w 1796 r. 

Kosztem horrendalnej sumy 15 mln złotych polskich 
projektant Ludwik Metzell zgromadził fl orę z wielu za-
kątków Europy. Park skomponowany w stylu romantycz-
nym zajmował obszar 160 hektarów. Zgromadzono w nim 
59 dzieł architektonicznych wzorowanych na antycznych. 
W trakcie budowy wykopano dwa wielkie sztuczne stawy, 
które połączono kaskadą rzeki. Był to jeden z najwspa-
nialszych parków krajobrazowych w Europie. Jego piękno 
oddawał poemat Sofi ówka pióra Stanisława Trembeckiego. 
Park został skonfi skowany przez cara Mikołaja I za udział 
w powstaniu listopadowym Aleksandra Potockiego, syna 
Szczęsnego. Dzisiaj stanowi obiekt turystyczny, zaliczony 
do siedmiu cudów na terytorium Ukrainy. 

Po konserwacji. Przybrudzenia na obrzeżach, wizeru-
nek czysty, stan ogólny dobry. 

1 000
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Grafi ka polska
XIX wieku

CZARTORYSKA Iza(bela)640  (1830-1899), córka 
Adama Jerzego ks. Czartoryskiego i Anny z ks. Sapiehów, 
późniejsza żona Jana hr. Działyńskiego z Kórnika, właści-
cielka Gołuchowa, malarka i kolekcjonerka dzieł sztuki 
(m.in. waz antycznych, grafi k, obrazów, mebli artystycz-
nych i starożytności średniowiecznych) – Portret z lat 50. 
XIX w. Według obrazu Edouarda Dubuf; ryt. Ch.V. Nor-
mand. Paris przed 1857 Imp. de Drouart. Miedzioryt 
33 x 23 cm na arkuszu 44,5 x 31 cm. Édouard Louis Dubuf 
(1820-1883), malarz francuski, specjalizujący się w malo-
waniu portretów, zwłaszcza przedstawicieli arystokracji. 
Charles Victor Normand (1814-?), sztycharz francuski. 

Miedzioryt przedstawiający późniejszą Izabelę (Elż-
bietę) z ks. Czartoryskich hr. Działyńską, słynną kolek-
cjonerkę sztuki, według obrazu francuskiego artysty. Na 
odwrocie dedykacja z XIX/XX w. Przybrudzenia na obrze-
żach. Sztych po konserwacji. Stan ogólny dobry. 

600

[GROTTGER] Jerzy Adam CZARTORY-641 
SKI (1770-1861), mąż stanu Polski i Rosji, rosyjski mini-
ster spraw zagranicznych (1804-1806), senator-wojewoda 
Królestwa Polskiego i prezes Rządu Narodowego 1831, 
przywódca obozu Hotel Lambert na Wielkiej Emigracji. 

Portret w litografi i, 1958. 23,6 x 20,0 cm (owal), na 
planszy 43,0 x 34,5 cm. Popiersie księcia zwrócone profi -
lem w prawo. U dołu faksymile podpisu A.J. ks. Czarto-
ryskiego. Monogram wiązany artysty na kamieniu: „AG 
1858”. Poniżej sygnatura wiedeńskiego zakładu litogra-
fi cznego: „Ge Bei Jos. Stoufs, Wien”. 

Artur Grottger (1837-1867), ilustrator, malarz i ry-
sownik, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu 
w malarstwie polskim, znany przede wszystkim dzięki 
cyklom poświęconym powstaniu styczniowemu. Portret 
księcia pochodzi z okresu studiów Grottgera w wiedeń-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, kiedy do naddunajskiej 
stolicy przybył polski przywódca na spotkanie z cesarzem 
Austrii 30 XI 1858. Portret autorstwa wybitnego artysty 
polskiego oddający wiernie wizerunek polskiego polityka.

800
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HOFFMAN-TAŃSKA  Klementyna642  (1798-1845), 
prozaiczka, tłumaczka, edytorka, jedna z pierwszych pol-
skich pisarek dla dzieci – Wizerunek pomnika wystawio-
nego staraniem ziomków w Paryżu na cmentarzu Père 
Lachaise Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, zmarłej 
w Paryżu 21 IX 1845. [Lepzig (Lipsk) lata 40.-50. XIX w.]. 
Statuetka pomysłu W. Oleszczyńskiego. Lith. W. Bässler. 
Dr.(uck) v. J. Braunsdorf. Litografi a z tintą 53 x 37,5 cm. 
Język francuski (tekst nagrobka) i polski (tytuł). 

Władysław Oleszczyński (1807-1866), rzeźbiarz, 
medalier i grafi k oraz autor szeregu pomników i nagrob-
ków polskiego środowiska emigracyjnego (m.in.: Maury-
cego Mochnackiego w Auxerre, Ludwika Michała Paca 
w Smyrnie, Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Kniazie-
wicza w Montmorency, Juliusza Słowackiego na paryskim 
Montmartre, Klementyny z Tańskich Hoffmanowej). 

Zażółcenia na obrzeżach, poza tym stan dobry.    
500

KIELISIŃSKI Kajetan Wincenty643  (1808-1849) 
Zespół akwafort z  Albumu K. W. Kielisińskiego, Poznań 
1853 u J. K. Żupańskiego.

20 akwafort, oprawionych przez poprzednich właści-
cieli w passe-partout i ramki: dwukrotnie w podłużnych 
ramach po 7 rycin z przedstawieniami postaci oraz w trze-
cią, rodzaj tableau z sześcioma przedstawieniami, gdzie 
postacie po bokach są przedzielone dwiema scenkami ro-
dzajowymi, umieszczonymi centralnie.

Akwaforty o wymiarach od 5,5 x 3 cm; dwie najwięk-
sze: 4,5 x 6 cm. Nieliczne sygnowane i datowane: „1839”, 
„1841”. Napisy na płycie: „od Kurnika”, „ze Stryia”, 
„od Sieniawy”, „ze Lwowa” itp. Interesujący zbiór minia-
tur grafi cznych mistrza akwaforty rodzajowej.

3 900
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PŁOŃSKI Michał (1778-1812)644  – 14 akwa-
fort z „Recueil de 19 planches études des fi gures Dessi-
nées d’après nature à Amsterdam en 1702 [! – wlaści-
wie: 1802] et Gravées spirituellement à l’eau forte par 
M. Plonski à Paris”. Wydanie paryskie, “chez Jean édi-
teur” [ok. 1806].

Oferowany zbiór zawiera czternaście z 19 w tym 
wydaniu akwafort Michała Płońskiego; pierwsze wy-
danie amsterdamskie miało ich też dokładnie 14. Na 6 
planszach (na papierze żeberkowym z fi ligranem „D”) 
artysta umieścił następujące ryciny: Portret Rembrandta 
wg obrazu mistrza; Chłopiec czytający [2], Żebrak o kuli 
[4], Typy i karykatury [7], Popiersia starców z białą bro-
dą [8, 9], Żyd amsterdamski [10], Dziecko z klatką [12], 
Piesek [13], Rycerz w zbroi, Czytająca, Trzy głowy mę-
skie – z autoportretem [11], Głowa kobiety w czepcu [1], 
Głowa starca [3]. 

Większość sygnowana na płycie „MPloński f”, w kil-
ku 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
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[PORTRETY POWSTAŃCÓW 1830-1831] Józef 
Straszewicz (1801-1838) – Les Polonais et les Polonaises de 
la ré volution du 29 novembre 1830. Portraits des person-
nes qui ont fi guré  dans la derniè re guerre de l’indé pendance 
polonaise… Paris 1832-1833. Druk: A. Pinard, 100 portre-
tów w litografi i. Lith. de Villain. 26 cm. Banach, 204-205.

 
Marie Raszanowick.645  Maria Raszanowicz, adiu-

tantka Emilii Plater.
380

A[ntonina] Tomaszewska646 , ur. 1814 r., od 1831 r. 
na emigracji.

380

Juliusz Małachowski647  herbu Nałęcz – (1801 – zginął 
18 kwietnia 1831 w Kazimierzu Dolnym), hrabia, pułkow-
nik, poeta. Dowodził batalionem strzelców sandomierskich, 
który zorganizował własnym kosztem. 7 marca 1831 roku 
odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari.

380

Juliusz Małachowski648  Stanisław Aleksander herbu 
Nałęcz (1770-1849) – hrabia, generał, senator, kasztelan, 
regimentarz zachodniej Polski. Wolnomularz.

380

Michel Wollowicz649 . Léon Przeclawski. Michał 
Wołłowicz (zm. 1833) – powstaniec listopadowy, uczest-
nik partyzantki Zaliwskiego w 1833 roku.

380

1. Louis Nabielak. 2. Valentin Nasierowski. 650 
3. Louis Opiszewski. 1. Ludwik Nabielak (1804-1883) 
– działacz polityczny, poeta, krytyk literacki, historyk, in-
żynier górnictwa. 2. Walenty Nasierowski (1802-1888), 
powstaniec, kapitan wojska polskiego. 3. Ludwik Orpi-
szewski herbu Junosza (1810-1875) – polski pisarz, po-
eta, dramaturg i tłumacz, działacz Wielkiej Emigracji. 

380

François Woliński651 . Joseph Czerski. Powstańcy 
listopadowi.

380

Antoine Ostrowski652 , Antoni Jan Ostrowski (1782-
1845), generał. Za czasów Księstwa Warszawskiego posłował 
na oba sejmy, za Królestwa Kongresowego rozwijał działal-
ność gospodarczą (założył osadę, później miasto Tomaszów). 
Dowódca gwardii narodowej warszawskiej. Od 1831 r. prezes 
senatu. 

380

Alexandre Swjentoslawski653 . Vincent Kobylan-
ski. Valentin Krosnowski. Charles Paszkiewicz. Mło-
dzi uczestnicy ataku na Belweder w czasie nocy listopa-
dowej.

380
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Grafi ka XVI-XIX wieku
BELLA Stefano della (1610-1664)654  – 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 poloników. 

300

BELLA Stefano della655  (1610-1664) – WOZY WOJ-
SKOWE, 1641 (płyta pierwsza z sześciu składających się 
na całość dzieła pt. „Varii Capricii Militari”), akwaforta, 
9,2 x 14,3 cm, przy brzegach nieduże przedarcia, u dołu 
napis” „Varij Capricij Militarij di Stef. Della Bella / F.L.D. 
Ciartres excudit Cum Priuilegio Regis Christ.” oraz p.d. 
„1”.

Literatura:  J. Talbierska, Stefano Della Bella (1610-
1664). Akwaforty ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie, Warszawa 2001, s. 71, 312; A. De 
Vesme, Ph. D. Massar, Stefano Della Bella, New York 1971, 
nr 258.

600

[BICZOWANIE]656  Monogramista C(NMH)K. – Bi-
czowanie Chrystusa. Połowa XVI w. Miedzioryt sygnowa-
ny inicjałem wiązanym: C(NMH)K. Arkusz przycięty do 
odcisku płyty, 24 x 19 cm. Po starannej, fachowej konser-
wacji, dorabiane marginesy.

Scena w konwencji późnorenesansowej z doskona-
łą znajomością anatomii ludzkiego ciała (czasem nawet 
z przerysowanymi werystycznie, czy wręcz karykaturalnie 
oddanymi detalami, jak to widać w przypadku pośladków 
jednego z katów). Doskonale również jest przedstawione 
umęczone ciało Chrystusa przywiązanego do kolumny. 
Sztafaż jest skromny, ale doskonale zharmonizowany z re-
nesansowo – rzymską architekturą. Postacie w dalekim tle 
jedynie zarysowane. Inskrypcja pod kolumną to odesłanie 
do mesjanistycznego Ps. 72: Fvi fl agellatvs tota die: byłem 
biczowany cały dzień. Interesująca grafi ka renesansowa, 
rzadkość na polskim rynku antykwarycznym.

600
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ERAZM z Rotterdamu657  (1466/1467-1536), fi lo-
zof, jeden z czołowych humanistów renesansu i propaga-
tor kultury antycznej – Portret. [Augsburg 1520-1550]. 
Ryt. I. H. [Hieronymus Hopfer]. Akwaforta. Plansza 
22,4 x 16,5 cm (odcisk płyty: 21,6 x 15,5 cm). Pieczęć na 
odwrocie: „Collection de tableaux Paul de Leroff / St. Pe-
tersbourg“. Popiersie fi lozofa zwrócone profi lem w pra-
wą stronę; drugie mniejsze boga rzymskiego Terminusa. 
Sygnowana w prawym górnym rogu: „I.H.”. Hieronimus 
Hopfer (ok. 1470-1563), rytownik z Augsburga. Grafi ka 
minimalnie przycięta, poza tym stan bardzo dobry.

800

[HIERONIM św.]658  Boel Quirinus (1622-1686) 
– Św. Hieronim. Miedzioryt na podstawie malowidła 
D. de Feraero. Przycięty do odcisku płyty: 16,5 x 22,5 cm. 

Flamandzka grafi ka inspirowana włoskim malar-
stwem. Ukazuje Św. Hieronima w betlejemskiej grocie 
z otwartą księgą Biblii, którą przełożył na łacinę. Połamane 
kolumny, kości trupie wskazują na marność świata, ukaza-
nego w tle. Ekspresyjna XVII-wieczna grafi ka z fl amandz-
ko-włoskiego środowiska kulturowego. Czysta mocna od-
bitka. Stan bardzo dobry.

500

[JUDYTA z głową Holofernesa]659  Według ob-
razu Paolo Veronesa; rys. i ryt. Nicolaus van Hoy. 2 poł. 
XVII w. Akwaforta. Plansza 19,6 x 16,2 cm (odcisk płyty 
17,6 x 14,7 cm). Judyta, postać biblijna, uosobienie narodu 
żydowskiego, która rozkochała w sobie wodza asyryjskiego 

Holofernesa i korzystając z jego upojenia, obcięła mu głowę 
mieczem. Przyczyniło się to odwrotu wrogich wojsk. Jej po-
stać była często eksponowana przez artystów renesansu i ba-
roku. Paolo Veronese (1528-1588), jeden z najwybitniejszych 
włoskich malarzy renesansowych, czynny w Wenecji, autor 
fresków i obrazów o tematyce religijnej, historycznej i mito-
logicznej. Nicolaus van Hoy (1631-1679), malarz, rysownik 
i sztycharz fl amandzki okresu baroku, czynny w Rzymie i na 
dworze cesarskim w Wiedniu.

500
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PERRAULT Charles660  (1628-1703), francuski baj-
kopisarz epoki baroku oraz współtwórca Akademii Nauk. 
– Portret według obrazu Fortebata; ryt. Edelinck. Między 
1694-[1707]. Miedzioryt. Plansza 39,3 x 28,3 cm (odcisk 
płyty 27,5 x 18,8 cm). Gerard Edelinck (1640-1707), 
fl amandzki miedziorytnik, działający na dworze króla 
Francji Ludwika XIV, członek Królewskiej Akademii Ma-
larstwa i Rzeźby oraz autor przeszło 400 prac. Specjali-
zował się głównie w portretach wielkich tej epoki, w tym 
przedstawicieli literatury, nauki i sztuki. Stan dobry.

560

[PIOTR, DZIKI CHŁOPIEC]661  Peter the Wild 
Boy. Według obrazu P. Falconeta; sztychował Val. Green 
[1767]. Mezzotinta 48,8 x 35,6 cm. Na odwrocie pieczęć 
„Dublette Albertina“ i dopiski numeryczne w ołówku oraz 
stara sygnatura (naklejana). Albertina – galeria założona 
w 1768 r. w Wiedniu przez księcia Alberta Sasko-Cieszyń-
skiego i jego żonę arcyksiężnę Austrii Marię Krystynę; jed-
na z największych na świecie kolekcji grafi k, składających 
się z ok. 50 000 rysunków, akwafort, akwarel i ponad 1,5 
mln rycin. Pierre-Étienne Falconet (1741-1791), francu-
ski malarz, autor 34 portretów, czynny w Anglii. Valentine 
Green (1739-1813), angielski sztycharz, specjalizujący się 
w technice mezzotinty, autor 149 portretów. 

Piotr Dziki Chłopiec (przed 1725-1785), upośledzony 
umysłowo chłopiec z Hanoweru w pn. Niemczech, który 
zostały znaleziony jako żyjący dziko w lesie, poruszający 
się na czworakach i bez znajomości ludzkiej mowy.  Na 
polecenie Jerzego I, króla Anglii i elektora Hanoweru, 
został przywieziony do Anglii. Zainteresowanie „dzikim 
człowiekiem“ ze strony pisarzy, uczonych i artystów było 
powszechne, aż do końca jego dni. Rycina mocno przycię-
ta (brak marginesów). Drobne naddarcie w górnej części, 
poza tym stan dobry. 

Dzieło poświęcone nadzwyczajnemu wydarzeniu epo-
ki, autorstwa mistrzów i pochodzące ze znamienitej ko-
lekcji światowej.

800

 ROSA Salvator662  (1615-1673) – SEN ENEASZA, 
ok. 1663-1664. Akwaforta, sucha igła, 35 x 23,5 cm na 
arkuszu 40 x 29 cm, na papierze żeberkowym. Sygnowana 
l.d. na tabliczce „SRosa”. 

Salvator Rosa – malarz włoski urodzony w czerwcu 1615 
roku w Arenella, dzielnicy Neapolu, zmarły w marcu 1673 
roku w Rzymie. Uważany za prekursora romantyzmu w ma-
larstwie. Studiował w Neapolu, gdzie znalazł się pod wpływem 
hiszpańskiego realisty Jusepe Ribery. Znany jest głównie jako 
autor scen rodzajowych na tle dzikich, romantycznych kra-
jobrazów, malował też 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 pary-
skiego Luwru, nosi imię Salvatora Rosy, z woli konserwatorów 
muzeum i kustoszy działu włoskiego malarstwa XVII i XVIII 
wieku. 
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Również jego rodzinny Neapol uczcił go nazywając jedną ze stacji metra jego imieniem, a w czasach swoich „lat pielgrzymki” 
po Europie, romantyczny kompozytor Franz Liszt zatytułuje 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-malarz-sztycharz-
Rewolucjonista, Salwator Rosa!...”, a Czesław Miłosz poświęcił mu wiersz w Pejzażu z postaciami. 

Scena przedstawia zdarzenie opisane przez Wergiliusza w Eneidzie 8, 26-34. Eneasz wyczerpany trudami wojny i tułaczki 
zasnął. We śnie zjawił mu się bożek Tybru podtrzymując go na duchu i radząc udać się po pomoc do Ewandra z Pallantemu.

 Świetna odbitka po niewielkiej konserwacji (zwłaszcza rogi i marginesy arkusza poza odciskiem płyty). Znane są 
dwie odbitki. Jedna ze zbioru St. K. Potockiego, druga (obcięta) ze zbioru króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
opisane w: Mistrzowie akwaforty włoskiej XVII wieku. Wystawa ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Łódź [1985] Muzeum Sztuki w Łodzi, w kat. poz. 202, reprodukcja 17.

6 500
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ROSA Salvator663  (1615-1673) – Diogenes Adolescentem manu bibentem intuitus Scyphum proiicit. (Diogenes widząc 
pijącego z ręki młodzieńca każe mu podać puchar). Akwaforta przycięta do płyty, 46 x 28 cm, sygnowana na płycie: 
Salvator Rosa inv. scul. 

Scena ukazuje fi lozofa Diogenesa karcąco patrzącego na męża z cennym, zapewne złotym pucharem szydzącego z mło-
dzieńca. Akcja rozgrywa się w potrzaskanym wichrami górskim lesie. 

Akwaforta po fachowej konserwacji. 
1 000
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[SŁUŻĄCA]664  The Hand-Maid. Według obra-
zu  H.(enry) Waltona; ryt.: James Hogg. London 1785 
J.R. Smith. Mezzotinta: owal 30,5 x 30,5 cm (plansza 
40,8 x 35,2 cm). Henry Walton (1743-1813), malarz 
angielski. Sztych przedstawiający uśmiechniętą dziewczy-
nę w długiej sukni z czepcem, pomagającą zdjąć płaszcz 
mężczyźnie; scena ma miejsce w sklepionym pomieszcze-
niu z lampą, w którym po lewej stół z leżącymi nań klu-
czami i trzcinką. Zbrązowienia na obrzeżach, poza tym 
stan bardzo dobry.

800

[SZYDEŁKUJĄCA665  Holenderka] Tricoteuse Hol-
landoise. Według obrazu Fransa van Mierisa; ryt. Jean Geo-
rges Wille. Paris 1757. Akwaforta 39,0 x 27,5 cm. Frans 
van Mieris (1635-1681), znany przedstawiciel holender-
skiego malarstwa rodzajowego 2 poł. XVII w. z Lejdy. Jean 
Georges Wille (1715-1808), rodem z niemieckiego Kró-
lewca, od 1736 osiadły we Francji, rytownik królewski. 
Sztych przedstawia młodą Holenderkę robiącą na dru-
tach, która siedzi we wnętrzu za łukowatym oknem; obok 
stół z lustrem i motkami wełny w koszu. Grafi ka nieco 
przycięta, po konserwacji. Stan dobry.

1 200

[SEBASTIAN św.]666  Według obrazu Antonella da 
Messina, niegdyś przypisywanego Giovanniemu Bellinie-
mu; rys. David Teniers, Junior; ryt. Lucas Vorsterman, Ju-
nior. Ok. 1656-1660. Akwaforta. Plansza 23,0 x 16,5 cm 
(odcisk płyty 21,5 x 14,8 cm). Półpostać świętego prze-
kręcona w prawą stronę z rękoma przywiązanymi od tyłu 
do kolumny, przeszyta dwoma strzałami. Św. Sebastian 
(zm. ok. 287), dowódca przybocznej gwardii cesarskiej, 
męczennik za wiarę chrześcijańską. Antonello da Messina 
(1430-1479), sycylijski malarz okresu włoskiego quattro-
centa. Giovanni Bellini (1427/1430-1516), malarz włoski 
epoki Odrodzenia, któremu błędnie przypisywano powyż-
szy obraz (atrybucja pod sztychem). David Teniers Junior 
(1610-1690), malarz i sztycharz, czynny w Antwerpii 
i Brukseli. Lucas Vorsterman Junior (1624-po 1666), ma-
larz, rysownik i grafi k, czynny w Antwerpii, gdzie założył 
Akademię Sztuk Pięknych. 

Rycina stanowi jedną z 246 w katalogu arcyksięcia 
Leopolda Wilhelma, ówczesnego regenta Niderlandów, 
znanego kolekcjonera dzieł sztuki. Katalog podług rysun-
ków Davida Tenniersa Juniora Theatrum pictorum wydano 
w 1660 r. Stan bardzo dobry.

600

243

664

www.portolan.pl


244

BITWA TROJAN Z GREKAMI PRZY OKRĘ-667 
TACH (Homer, Iliada, pieśń 14). Autorstwa Jo: Giacomo 
Rossi, Rzymianina; powtórzenie miedziorytu Giovanniego 
Battisty Scultoriego (zwanego Ghisi). Miedzioryt sygno-
wany na płycie z adresem sztycharza: Jo: Giacomo Rossi for-
mis Rome 1648 alla Pace. Arkusz przycięty do odcisku pły-
ty: 40,6 x 58,5 cm, oprawiony w passe-partout i w ramę.

Centralną postać niezwykle dynamicznej sceny stano-
wi atletyczny Posejdon (znany u Rzymian jako Neptun), 
walczący z powalonym na ziemię Hektorem, co znako-
micie ilustruje atmosferę bitwy okrętów opisanej w 14 
Księdze Iliady Homera: „Natenczas się straszliwy w polu 
bój zapala, /Gdy Posejdon i Hektor od trwogi daleki/Pro-
wadzą – ten Trojany, ten waleczne Greki. /Wzdęte morze 
namioty tłucze i okręty,/Trwa walka uporczywa, wrzask 
niezmierny wszczęty./Nie tak straszliwie ryczy ocean 
zhukany, /Gdy o skaliste brzegi rozbija bałwany; /Nie taki 
szum na górach ogień rozpościera, /Kiedy lasy paszczę-
ką niesytą pożera; Nie z takim hukiem, wyszły z Bore-
asza gęby, /Gwałtowny wicher wali niebotyczne dęby:
Jak straszne napełniło powietrze wołanie, /Kiedy się 
starli z sobą Grecy i Trojanie. /…/ Posejdon ich prowa-
dzi, a w strasznej prawicy/Ogromnym wstrząsa mieczem 
na kształt błyskawicy…” (przekład Franciszka Ksawerego 
Dmochowskiego). 

667
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Scultori, który wykonał oryginalny sztych maniery-
styczny w 1538 r. (co jest uwidocznione na rycinie u dołu 
w środku: IB MANTVANVS 1538) inspirował się wizerun-
kami rzymskich okrętów na fragmentarycznie zachowa-
nym, greckim, ale już z czasów rzymskich (II w.) reliefi e, 
obecnie przechowywanym w Museo Archeologico w Wene-
cji. Scultori po mistrzowsku wysztychował detale, takie jak 
np. siatka nabrzmiałych żyłek na głowach tonących koni. 
Wybitny przykład XVII-wiecznej grafi ki włoskiej, rzad-
ko spotykanej na polskim rynku antykwarycznym.

5 800

WARAN INDYJSKI. 668 Niesygnowany miedzioryt 
z XVIII w., 51,5 x 61,5 cm (odcisk płyty: 41,5 x 53,5 cm). 

Waran indyjski (Varanus indicus) – gatunek gada z ro-
dziny waranów żyjących w tropikalnych lasach i dżun-
glach w pobliżu wody. Osiąga rozmiary do 140 cm. Po-
siada wydłużoną głowę i szyję, potężne szczęki z ostrymi 
zębami mogącymi rozgniatać skorupy krabów i ślimaków. 
Masywne kończyny zakończone ostrymi pazurami. Ogon 
przeciętnie jest 1,5 raza dłuższy od reszty ciała, a cho-
ciaż na oferowanej rycinie artysta przesadził (ze wzglę-
dów kompozycyjnych) z długością tego ogona, pozostałe 
szczegóły są dokładnym odwzorowaniem potęgi drapież-
nika, żyjącego w Indiach, Azji Południowo-Wschodniej, 
na archipelagach Oceanu Indyjskiego, w Indonezji i na 
północy Australii. 

Niezwykle efektowna rycina pochodząca z monumen-
talnego atlasu przyrodniczego. 
Ślady po zagięciu atlasowym. drobne postrzępienia 

górnej krawędzi. Szerokie marginesy. Czysta, mocna od-
bitka. Stan bardzo dobry.

700

[WOJNA Z AMAZONKAMI]669  BELLUM Amazo-
num. Ryt. „Æ.V.” (Enea Vico), 1543. Miedzioryt, owal 
21,2 x 28,5 cm. Enea Vico (1523-1567), sztycharz włoski 
okresu renesansu, specjalizujący się w grafi kach nawiązują-
cych do epoki antyku. Czynny na dworze włoskich książąt 
w Toskanii i Ferrarze. Sztych nieco przycięty, z niewielkim 
kilkumilimetrowym marginesem. Stan ogólny dobry.
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NORBLIN Jan Piotr (1745-1830), wybitny artysta 
francuski, 30 lat pracujący w Polsce na dworze Czartory-
skich. Wykonał ponad 100 akwafort pod wpływem sztuki 
holenderskiej. Nazywany jest „ojcem grafi ki polskiej”. Jego 
uczniami byli Aleksander Orłowski i Michał Płoński. 

Literatura: A. Smolik – Jana Norblina prace rytownicze, 
Łódź 1934; 

F. Hillemacher – Catalogue des estampes qui compo-
sent l’oeuvre de Jean-Pierre Norblin, peintre français, gra-
veur à l’eau forte, Paris 1999.

„PRZEKUPIEŃ TRUCIZNY NA SZCZURY” 670 
[większy], akwaforta, 10,8 x 5,6 cm, niesygnowana.

Literatura: Smolik, poz. 39; Hillemacher, poz. 25.
700

„RYSOWNIK”671 , akwaforta, 7,3 x 8,4 cm, niesy-
gnowana. Doskonała, czarna odbitka.

Smolik, poz. 76; Hillemacher, poz. 19.
600

„POŻEGNANIE”672 , akwaforta, 12 x 9,5 cm, niesy-
gnowana.

Smolik, poz. 73; Hillemacher, poz. 16.
800
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„PAN” 1895, nr 3, September – October – No-673 
vember. 37 cm, s.[ 138-] 214, liczne ilustr. w tekście, m.in. 
winiety Hansa Thomy, tablic ilustr. 13 [zamiast 14], okł. 
oryginalne broszurowe zachowane [z drzeworytem Franza 
STUCKA na licu oprawy]. Egzemplarz Mieczysława Wal-
lisa – wpis własnościowy. Uzupełnione drobne (bez szko-
dy dla tekstu lub ilustracji) ubytki kartonowych okładek 
oraz grzbiet broszury. Brak tablicy ilustr. z litografi ą Henri 
Toulouse-Lautreca [przed s. 197].

Jedno z najlepszych pism z kręgu secesji, „Pan” ukazy-
wał się w l. 1895-1900 w olśniewającej formie plastycznej,  
perfekcyjnie zaprojektowany typografi cznie, zamieszcza-
jąc  w każdym numerze oryginalne drzeworyty, litografi e 
i akwaforty najlepszych artystów tamtej epoki, jak Mauri-
ce Denis, Otto Eckmann, Max Liebermann, Henri Toulo-
use-Lautrec.

W prezentowanym nr. 3 znajdują się dwie akwaforty 
Ernsta KLOTZA (ur. 1863 ) – jedną z nich reproduku-
jemy; obie wymienia leksykon Thieme, Beckera (t. 20, 
s. 546 ); litografi a Franza NAAGERA (1870-1942); 
akwaforta nieżyjącego już wówczas grafi ka szwajcarskie-
go Karla STAUFFER – BERNA   oraz drzeworyt barwny 
„Schwertlilien” Otto  ECKMANNA (1865-1902 ), rów-
nież wymieniony przez Thieme, Beckera (t.10, s. 329), 
jako jedno z arcydzieł artysty, a przez nas reprodukowany. 
Ponadto 8 tablic reprodukcji, m.in. obrazów Segantiniego 
i Paula–Alberta Besnarda.

3 000
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Karykatury
CZERMAŃSKI Zdzisław674  (1900-1970) – „Jak 

prawica przedstawia rządy Marszałka Piłsudskiego”. Li-
tografi a, 37 x 28 cm, 13 plansza z teki „13 karykatur”, 
wydanej w latach 30. XX w. Grafi ka reprodukowana m.in.: 
Andrzej Garlicki, Jerzy Kochanowski – Józef Piłsudski w ka-
rykaturze, Warszawa [1991] Wydawnictwo Interpress, 
s. 200.

Zdzisław Czermański, malarz i rysownik urodzony 
w Krakowie, zmarł w Nowym Jorku. Zyskał sławę jako ka-
rykaturzysta Piłsudskiego. Współpracował z „Cyrulikiem 
Warszawskim”, i „Wiadomościami Literackimi”. Autor 
dwóch tek rysunków poświęconych J. Piłsudskiemu, albu-
mu „Mars w karykaturze” oraz wspomnień „W pluszowej 
wannie” i „Kolorowi ludzie”.

500

HERTZ-BARWIŃSKI Henryk675  – Woyska polskie-
go konterfektów gładkich 20 gwoli uciechy komiltonów 
swoich wyimaginował – a gwoli pożytku nierycerskiego po-
spólstwa w tysiącznej mnogości wytłoczyć zezwolił Henryk 
Hertz Barwiński ppor. 1 Brygady L[egionów] P[olskich], 
serya 1, nakład 2, Litografi a Inż. W. Krzepowski. Kraków 
[1917].

20 litografi i barwnych z portretami legionistów, 
sygn. i częściowo dat. na kamieniu, wymiar arkuszy: 
28 x 21,5 cm, brosz. wydawnicza szyta, reperowana 
(przetarcia na brzegach). Zawiera m.in. wizerunki: Józefa 
Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Stefana Felsztyń-
skiego [malarz], Jana Skotnickiego [malarz]. Wszystkie 
portrety wymienione i częściowo reprodukowane w Kata-
logu portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, 
BN Warszawa 1990-1997.

500

KUHN Włodzimierz676  (1875 Lwów – ?) – JEŹ-
DZIEC I JEGO MUŁ, 1928. Piórko, tusz, akwarela na 
tekturze. Sygnowana p.d. „Włodz: Kuhn”, p. g. dedyka-
cja „Szanownemu Reżyserowi /por. Miern…[?] /Lipiec 28 
WKuhn”

Włodzimierz KUHN – rytownik, karykaturzysta, sce-
nograf; w latach 1920-1928 projektował dla Teatru Naro-
dowego w Toruniu dekoracje do ponad 50 przedstawień. 
Z tego okresu pochodzi wystawiona karykatura.

1 800
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POLSKA karykatura polityczna677 . Redakcja Jan 
Lenica, Antoni Marianowicz, Jan Szeląg. Okł. projektował 
Eryk Lipiński. Warszawa 1950 Czytelnik. 30 cm, s. 21, 
[5], tabl. ilustr. 67, w tece tekt. Tekst wstępu i podpisy 
do karykatur także w jęz. rosyjskim, francuskim i angiel-
skim.

Wśród autorów m.in. Karol Ferster, Władysław Da-
szewski, Zbigniew Lengren, Jan Lenica, Bronisław Linke, 
Eryk Lipiński, Henryk Tomaszewski, Jerzy Zaruba.

Stan plansz bardzo dobry, teka posklejana, nieznaczne 
zabrudzenia.

180

[POTOCKI AUGUST] 678 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-Sia-
nożęcką, 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 prze-
łomu XIX i XX w. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 

1 000
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SAŁABAJ Mieczysław Marian679  (1904-?) – PO-
STRACH, l. 20-30. XX w. Rysunek ołówkiem na kartonie, 
32,5 x 23 cm. Sygnowany l.d. „M. Sałabaj”.

W 1929 ukończył warszawską ASP (uczeń Tadeusza 
Pruszkowskiego). Dekorator wnętrz, pracował w reklamie, 
m. in. projektował pawilon polski na międzynarodowej 
wystawie łowieckiej w Berlinie w 1937 roku.

500

SICHULSKI Kazimierz 680 – XXX karykatur ryso-
wał… Kraków b.r. [1904] Drukiem i Nakładem Władysła-
wa Teodorczuka i Spółki. 19 cm, s. [2], k. 4-33 karykatury 
w litografi i, brosz. wydawnicza, na okł. autokarykatura. 
Postacie w karykaturze: Jacek Malczewski, Lucjan Rydel, 
Józef Mehoffer, Julian Fałat, Stanisław Wyspiański, Ste-
fan Żeromski, Tadeusz Miciński, Wilhelm Feldman, Wło-
dzimierz Tetmajer, Jan August Kisielewski, Leon Wyczół-
kowski, Konstanty Laszczka, Władysław Orkan, Feliks 
Jasieński, Henryk Zbierzchowski, Helena Modrzejewska, 
Jan Kasprowicz, Jerzy Żuławski, Henryk Sienkiewicz, Jó-
zef Ruffer, Bolesław Biegas, Wojciech Weiss, Kazimierz 
Kamiński, Teodor Axentowicz, Leopold Staff, Władysław 
St. Reymont, Stanisław Witkiewicz, Jan Stanisławski, 
Stanisław Ostrowski, Florian Cynk. 

250

SICHULSKI Kazimierz681  – Karykatury współ-
czesne. Legiony – politycy – literaci – malarze – aktorzy. 
Kraków b.r. [1919] Księgarnia J. Czerneckiego. 20 cm, 
s. 38, il. w tekście, tabl. 32 z 64 reprodukcjami karyka-
tur, opr. wydawnicza (wariant): ppł. tłocz., złocone napisy 
na licu. Okładki broszury wydawn. zachowane. Sportre-
towani m.in. [wg podpisów pod ryc.]: Piłsudski, Haller, 
Zagórski, Sikorski i Kot, Sieroszewski, K. Tetmajer, No-
waczyński, Wyczółkowski i Mitarski, Paderewski, Witos, 
Włodz. Tetmajer, Zdz. Tarnowski, Lubomirski, Fr. Radzi-
wiłł, Głąbiński i Grabski, Daszyński, Żeromski, Reymont, 
Kasprowicz, Rydel, Witkiewicz, Boy, Przybyszewski, 
Weyssenhoff, Dunikowski, Sichulski, Styka, Malczewski, 
Axentowicz, Solski, Solska. Zawiera także szkice Artura 
Schrödera „Rozwój karykatury” (s. 5-25) i Władysława 
Kozickiego „Karykatury Sichulskiego” (s. 26-38). Stan 
dobry, drobne reperacje taśmą.

200

SKWIERCZYŃSKI Zygmunt 682 – KARYKATURY 
sejmowe. Zeszyt 1. Autolitografje… Warszawa ok. 1920 
b. wyd., 23 x 31 cm, k. [1], [24] z karykaturami 150 po-
słów, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. napisem na licu. Drob-
ne przetarcia grzbietu i narożników oprawy, podklejenie 
k. tytułowej; wewnątrz stan bardzo dobry.

300

681

682
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SZWAJCER Jerzy (Jotes)683  (1892-1967) – OKIEM 
KARYKATURZYSTY. Warszawa [1930] Bibljoteka Gro-
szowa, 17,5 cm, s. [4], 223, 22 tablice il., opr. wydaw-
nicza: ppł. tekt. Piecz. własnościowa „Z Księgozbioru 
Bł.Włodarza”. Drobne przetarcia płótna na grzbiecie opr. 

O karykaturze jako takiej; o polskich karykaturzy-
stach; wspomnienia z pracy zagranicą.

150

ZARUBA Jerzy684  (1891-1971) – „W UDZIAŁO-
WEJ”, l. 20. XX w. Piórko, tusz lawowany, 18,5 x 14 cm, 
niesygnowany. Na odwrocie napis ołówkiem (ręką obcą): 
„Kawiarnia Udziałowa, gdzie w 1918 roku zbierali się za-
łożyciele ZAiKS-u (rys. Jerzy Zaruba)”.

600

683

684
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[WILHELM II] „685 SĄD NAD CESARZEM” 
(„O julgamento do Kaiser”), 1917. Litografi a barwna, 
48 x 67,5 cm. Sygnowana p.d. „Storni e Benmar /20 de 
Novembro de 1917”. Pieczątka Księgarni Florentina Sara-
ceniego „Ao Bazar Verena” w Saõ Paulo [Brazylia]. 

Przed sądem złożonym z alegorycznych postaci repre-
zentujących Historię, Cywilizację i Humanitaryzm – od-
powiada za zbrodnie wojenne Niemców podczas I. wojny 
światowej cesarz Wilhelm. Świadczą przeciw niemu ofi ary 
oraz politycy Portugalii i Brazylii. Wyrazisty przykład su-
gestywnej propagandy wojennej. Rycina po starannej kon-
serwacji, podklejona bibułką. 

600

[ZJEDNOCZENIE] 686 Wacław CHODKOWSKI 
(1878-1953) – PRZEZ WALKĘ DO SOCJALIZMU. S. G. 
Józefa Cyrankiewicza, 1948 PPS – PPR, 1948. Akwarela 
na kartonie, 9 x 13,6 cm. Sygnowana p. d. monogramem 
wiązanym „CW”, na odwrocie (autorskie) tytuł; ołówkiem 
(dopisane) imię i nazwisko autora. Komentarz do zjazdu 
zjednoczeniowego  partii PPR i PPS w 1948 r.

120

686

685
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Plakaty
BOGUCKI J[an] F[eliks] – 687 SZTUKA i kultura 

polska na Litwie i Rusi. Wystawa retrospektywna urządzo-
na staraniem Wydziału Zabytków T-wa Straży Kresowej 
w Pałacu Zachęty w Warszawie, Luty do 7-ej w., 1921 r. 
[Projektował]: (Jan) Bogucki. Warszawa 1921 T.S.K. Druk. 
L. Bogusławskiego. 28 x 9 cm, s. [2]. Prospekt wystawy 
z rys. zniszczonego kościoła kresowego, zabytkami sztuki 
i archiwaliami oraz herbami Polski, Litwy i Rusi. Jan Feliks 
Bogucki (1886-1955), malarz, grafi k, związany z warszaw-
skim środowiskiem artystycznym. . Minimalne zagięcia 
marginesów krawędzi, poza tym stan bardzo dobry.

200

CHMIELEWSKI Witold688  – PRZYGODA NA MA-
RIENSZTACIE, 1953 [2]. Barwny fi lm produkcji polskiej. 
Druk: Dom Słowa Polskiego, offset barwny, 100 x 68 cm. 
Ślady składania; kilka drobnych naderwań na krawę-
dziach i wzdłuż złożenia.

500

CHMIELEWSKI 689 Witold – SZERSZEŃ, 1955. 
Wg powieści L. E. Voynich. Produkcja Lenfi lm. Centra-
la Wynajmu Filmów, offset barwny, 58,5 x 85 cm. Ślady 
składania, drobne ubytki narożników.

400 688

689
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FLISAK Jerzy690  – 15.10 do YUMY. „Western” nie 
taki jak inne!. Film produkcji amerykańskiej. B. wyd., off-
set barwny, 80 x 58 cm

250

LIPIŃSKI Eryk691  – JAKOBOWSKY i pułkownik, 
1961. „Film produkcji amerykańskiej wg sztuki Franza 
Werfl a. Curd Jürgens jako polski pułkownik”. Centrala 
Wynajmu Filmów, druk: Stł 4, offset barwny, 83 x 58,5 cm. 
Ślady składania, drobne naderwania krawędzi.

400

[MIKOLAJCZYK Stanisław]692  „Tonący brzy-
twy się chwyta. Mikołajczyk nawołuje do głosowania 
za senatem”.Plakat propagandowy (referendalny), sygn. 
„SLP 46”. Niewielkie reperacje, zagniecenia.

Polskie Stronnictwo Ludowe z prezesem Stanisławem 
Mikołajczykiem w referendum 1946 r. głosowało „Nie” 
w odpowiedzi na na pytanie „Czy jesteś za zniesieniem se-
natu?”. „3 x tak” było natomiast propagandowym haslem 
i postulatem PPR-u.

300

STACHURSKI693  Marian – KRÓL, DAMA, WA-
LET, 1973. Komedia fi lmowa produkcji NRF. Reżyseria: 
Jerzy Skolimowski. B. w. Nakład 11 500 egz. Offset barw-
ny, 83,5 x 57,5 cm. 

180
690

695692

www.portolan.pl


255

STAROWIEYSKI Franciszek694  – ANTYKI, 1978. 
Film Krzysztofa Wojciechowskiego. Druk WDA, offset 
barwny, 92 x 67 cm. Nakład 5 100 egz. Ślady składania, 
drobne naderwania marginesów.

400

TOMASZEWSKI Henryk695  – CIENIE NA TO-
RACH, 1957. Film prod. DEFY, reżyser Erich Freund. 
Centrala Wynajmu Filmów, druk STŁ. Z. G., 100 x 68 cm. 
Plakat po starannej konserwacji, stan bardzo dobry.

500

TOMASZEWSKI Henryk696  – MŁODOŚĆ CHO-
PINA, 1952. Scenariusz i reż. Aleksander Ford, w ro-
lach głównych Czesław Wołłejko i Aleksandra Śląska. 
Druk: Zakłady Wklęsłodrukowe i Introligatorskie RSW 
„Prasa”, 96 x 66 cm. Sygnowany p.d. „HT 52”. Plakat po 
starannej konserwacji, stan bardzo dobry.

600

[UNIECHOWSKI Antoni, M. T. [?]]697  – FANFAN 
Tulipan, 1954 [?]. Film produkcji francusko – włoskiej. 
Wykonawcy: Gerard Philipe, Gina Lolobrigida… Druk: 
Dom Słowa Polskiego, offset barwny, 61 x 86 cm. Ślady 
składania, poza tym stan bardzo dobry.

400

WOŁOSZIN A.698  – „ŻENSZCZINA w S.S.R.R. 
imiejet rawnoje prawa s mużczinoj!” Moskwa – Leningrad 
1946 Wyd. „Iskusstwo”, 60 x 47 cm. Z okazji wyborów 
do Rady Najwyższej ZSSR 10 lutego 1946; przedstawia 
twarz uśmiechniętej obywatelki z kartą do głosowania.

900

WRÓBLEWSKI Bogdan699  – „1. IX – 17. IX. 1939”, 
2009. Plakat wystawy w Muzeum Niepodległości w War-
szawie. Druk, 71 x 49 cm.

300

697

699696
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Kartografi a

[ANGLIA]700  Angliae Regnum tam in septem An-
tiqua Anglo-Saxonum Regna quam in omnes Hodiernas 
regiones accuratissime distinctum… Per Nicol.m Visscher 
[1649-1702]. Amsterdam [ok. 1698] Peter Schenk. Mie-
dzioryt kolorowany płaszczyznowo 61,5 x 54,5 cm (od-
cisk płyty: 56,5 x 49,5 cm). Z zaznaczeniem angielskich 
prowincji. Kartusz herbowy z licznymi trzymaczami i de-
dykacją na cześć króla Wilhelma III Orańskiego. Zażół-
cenia na krawędziach, niewielki ślad po zalaniu w dolnej 
części, podklejenie narożnika i zagięcie, ślad po złożeniu 
atlasowym, poza tym stan dobry. 

900

[ANGLIA – SZKOCJA – IRLANDIA]701  Tabula No-
vissima Accuratissima Regnorum Angliae, Scotiae Hiber-
nia. Autore Mattheo Seutter [1678-1756]. Aug. Vind. 
[Augsburg ok. 1740]. Skala ok. 1 : 1 900 000. Miedzio-
ryt kolorowany liniowo i płaszczyznowo 60,5 x 53,5 cm. 
W rogach trzy efektowne kartusze herbowe (w górnych 
i lewym dolnym) z herbami Anglii, Szkocji i Irlandii oraz 
królewskimi. Mapa pochodzi z dzieła M. Seuttera – „Atlas 
novus sive tabulae geographicae totius orbis faciem, par-
tes, imperia, regna et provincias exhibentes“ [1740?]. Na 
krawędziach zażółcenia i zbrązowienia, ślad po złożeniu 
atlasowym, poza tym stan dobry.

900

700

702

701
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[DANIA]702  Daniae regnum cum ducatu Holsatiae 
et Slesvici. Nec non insulae Danicae, et Iutia cum par-
te Scaniae… [Augsburg ok. 1740] Matthaeus Seutter. 
Skala ok. 1 : 1 900 000. Miedzioryt kolorowany liniowo 
i płaszczyznowo 53,8 x 61,5 cm. Z barwnym kartuszem 
herbowym i sielankową sceną wiejską. Obejmuje Danię ze 
Szlezwikiem i Holsztynem oraz szwedzką Skanię. Mapa 
pochodzi z „Atlas novus sive tabulae geographicae totius 
orbis faciem, partes, imperia, regna et provincias exhiben-
tes“. Zbrązowienia na krawędziach, ślad po atlasowym 
złożeniu, poza tym stan dobry.

700

[FRANCJA]703  Gallia concinnata ad magnum nu-
merum mapparum particularium manu scriptum vel im-
pressarum juxta genuinum…; per Guillielmum de L’Isle 
[1675-1726]… Augustae Vindelic [Augsburg] 1730 excu-
sa et venales exhibita à M(atthäus) Seutter [1678-1757]. 
Miedzioryt kolorowany liniowo i płaszczyznowo. Arkusz 
53 x 60 cm (odcisk płyty 48,5 x 56,8 cm). Barwna mapa 
Francji z podziałem na prowincje, przeważnie kolorowa-
ne płaszczyznowo. W prawym górnym rogu kartusz ze 
skalą, w lewym dolnym rogu efektowny kartusz tytułowy. 
Zażółcenia na marginesach poza mapą, ślad po złożeniu 
atlasowym, stan dobry.  

700

[GDAŃSK]704  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 Hogen-
berga „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

703

704
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[GDAŃSK]705  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 
przedmieść i okolic miasta Gdańska, z uwzględnieniem 
jego fortyfi 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 gór-
nym rogu legenda wraz ze skalą. W prawej górnej części 
napis: „Partie du Golfe de Dantzick sur la Mer”. 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. 

1 500

[HESJA]706  Hassia Lantgraviatus Tam Superior Cas-
selanensis quam Inferior Darmstadina quibus includunter 
et circumjacent Ducatus Anderlahn Comitatus Rheinfelt 
Homburg Waldeck Solms Sigen-Dillenburg Witgenste-
in Hatzfelt et Abbatia Hirschfelt. Opera Gerardi Valk 
(1651/2-1726). [Amsterdam ok. 1700 b.w.]. Miedzioryt 
kolorowany liniowo i płaszczyznowo 49,5 x 59,5 cm. 
Mapa landgrafstwa heskiego z państewkami Hesja-Darm-
stadt, Hesja-Kassel, Hesja-Marburg i Hesja-Rheinfels. 
Z ozdobnym kolorowym kartuszem tytułowym podtrzy-
mywanym przez amorki i postacie mitologiczne. W części 
dolnej po obu stronach dokładniejsze mapki fragmentów 
Hesji. Na odwrocie zbrązowienia, ślad atlasowego złoże-
nia, stan dobry.

600

705

706 708
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[LUBLIN] 707 Plan m. Lublina ułożony przez Witol-
da Cholewińskiego. Wydanie drugie. Nakładem Księgarni 
M. Kochanowskiej (Dawniej M. Arcta). Lublin 1912 Odbi-
jane w Litografi i Jarzyńskiego w Lublinie, 65 x 45,5 cm.

Plan gubernialnego miasta Lublina z zaznaczeniem 
62 obiektów godnych uwagi, w tym zabytków miasta, 
obiektów kulturalnych (m.in. teatrów i rzecz wówczas 
jeszcze wyjątkowa: cyklodromu przy ulicy Ogrodowej). 
Portretowa perspektywa (zamiast krajobrazowej) spo-
wodowała, że cały plan miasta mieści się na 2/3 arkusza. 
Objaśnienia do planu w języku rosyjskim i polskim, na 
planie tylko po polsku. Ślady składania i lekkie przetarcia 
na zagięciach (podklejone). Stan dobry.

200

[NEAPOL]708  Novissima & exactissima Totius Re-
gni Neapolis Tabula Praesentis Belli Statui Accommodata 
Et Exhibita… Norimbergae [ok. 1717] Johann Baptiste 
Homann [1663-1724]. Miedzioryt kolorowany płasz-
czyznowo 61,5 x 55 cm (odcisk płyty 57,5 x 48,5 cm). 
Mapa Królestwa Neapolu z oznaczeniem prowincji i frag-
mentem południowej Sycylii. Dwa efektowne kartusze, 
z których tytułowy w prawym górnym rogu przedstawia 
scenę mitologiczną z Perseuszem i Andromedą, a dolny 
ze skalą uwidacznia erupcję Wezuwiusza. Zażółcenia na 
obrzeżach, ślad atlasowego złożenia, stan dobry. 

700

[NIEMCY – AUSTRIA]709  L’Allemagne dressée sur 
les observations de Tycho-Brahé, de Kepler, de Snellius 
sur celles des messieurs de l’Academie Royale des Sciences 
&c sur Zeiller et autres auteurs anciens et modernes. Par
G(uillaume) De l’Isle; gravée par Jean Batiste Li-
ébaux. Paris Dezauche 1780.   Miedzioryt kolorowany 
liniowo i płaszczyznowo 55,0 x 76,5 cm (odcisk płyty 
49,5 x 63,5 cm). Mapa Europy Centralnej z Cesarstwem 
Rzymskim Narodu Niemieckiego (kraje niemieckie z Au-
strią, Czechami, Morawami i Śląskiem) i ówczesnymi 
Niderlandami (Belgia, Holandia i Luksemburg), podług 
wielu autorów. Obejmuje również Pomorze i część Rze-
czypospolitej. Trzy barwne kartusze: tytułowy w lewym 
dolnym rogu i dwa po prawej z objaśnieniami i skalą. Za-
żółcenia na krawędziach i ślad po atlasowym złożeniu, 
poza tym stan dobry. 

900

[POLSKA]710  Regnum Poloniae divisum in Magnum 
Ducatum Lithuaniae, magnam parvam que Poloniam 
Prussiam, albam et rubram Russiam, Volhyniam, Podo-
liam, Ukraniam: Accedit omnium distributio in suos Pa-
latinatus, cum circumiacentibus regnis… Amst. [Amster-
dam] 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. 

710

709
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Pochodzi z dzieła „Nova Totius Geographica Telluris 
Projectio”. Drobne przebarwienia na obszarze Rosji. Cen-
tralny ślad złożenia, podklejony, na odwrocie ślady po na-
klejkach na narożnikach oraz zbrązowienia, stan ogólny 
dobry.

1 900

[POLSKA]711  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 Rze-
czypospolitej (Polski, Litwy i Ukrainy) oprac. i wydana 
przez Guillaume’a del’Isle’a (Delisle’a) (1675-1726), 
kartografa i pierwszego geografa króla Francji. Rokoko-
wy kartusz tytułowy w lewym dolnym narożniku, w cen-
trum nad dolną ramką 4 podziałki liniowe we wspólnym 
kartuszu. Pierwsza edycja tej mapy była w 1702-1703 r. 
Mapa pochodzi zapewne z „Atlas Nouveau”, Paris 1742. 
Na odwrocie odręczny napis atramentem „La Pologne”. 
Ślad złożenia atlasowego, podklejony. Stan ogólny dobry.

1 900

[POLSKA]712  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 rozbio-
rowymi. W owalnej ramce, pod tytułem, dane statystycz-
ne 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

711

712
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[POLSKA]713  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

[PRUSY714 ] (Karte von Ost-Preussen nebst preus-
sisch Litthauen und West-Preussen nebst dem Netzdi-
strict aufgenommen unter Leitung ... von Schroetter in 
den Jahren von 1796 bis 1802). Sect. VIII. [Berlin 1802-
1812 S. Schropp u. Comp.]. Miedzioryt z ręcznie kol. 
granicami, na arkuszu 47 x 47,4 cm, podklejony na pł., 
w 6 sekcjach.

Arkusz 8 z wielosekcyjnej [25 arkuszowej] mapy to-
pografi cznej Prus. Zawiera okręg notecki, obejmujący po-
granicze Prus. Zach. i Pomorza z Białym Borem, okolicami 
Człuchowa i Nakła. W lewym rogu duży plan Gdańska 
[Grundriss der Stadt Danzig] w skali 1 : 10 000 wg rytu 
Paula Schmidta z Berlina. Zawiera wykaz ważniejszych 
obiektów miejskich. Niewielkie zaplamienia w kilku miej-
scach na marginesach, poza tym stan więcej niż dobry. 

1 200

[SZKOCJA]715  Magnae Britannia. Pars septentriona-
lis qua regnum Scotiae in suas partes et subjacentes in-
sulas divisum. Accurata tabula ex archetypo Vischeriano 
desumta exhibetur imatatore… Noribergae [Norymberga 
ok. 1710] Johann Baptiste Homann. Miedzioryt kolo-
rowany liniowo i płaszczyznowo 61,0 x 52,5 cm (odcisk 
płyty: 59,0 x 49,8 cm). 

Barwna mapa Królestwa Szkocji z wyspami Hebrydy 
i Orkady. Dwa ozdobne kartusze herbowe Anglii i Szkocji 
w górnej części z boginią Ceres i z Merkurym oraz licz-
nymi trzymaczami. Zażółcenia na krawędziach, drobne 
naddarcie i ubytek oraz podklejenia na marginesach, poza 
tym stan dobry. 

800

713

714

715
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[TORUŃ] 716 Thorn mit Anno 1658. erlittener Bela-
gerung [Widok oblężonego Torunia]. Rys. i ryt. G.(abriel) 
Bodenehr. [Augsburg ok. 1720-1740]. Miedzioryt koloro-
wany 18,6 x 37,6 cm.

Perspektywiczny plan Torunia od strony Wisły z jego 
fortyfi kacjami i ważniejszymi budowlami podczas oblę-
żenia przez wojska szwedzkie w 1658 r. Sztych pocho-
dzi z dzieła G. Bodenehra (1673-1765) II „Force d’Eu-
rope…”, Augsburg 1720-1740. Sygnatura: „G. Bodenehr 
fec. et excud. Aug. Vind.”. Ślad podklejenia, po konserwa-
cji, stan dobry. 

700

[UKRAINA – PODOLE] 717 Haute Podolie, ou, Pala-
tinat de Kamieniec.  Tirée entierem. de la gr. Vkranie du 
Sr. Le Vasseur de Beauplan Haute Podolie ou Palatinat de 
Kamieniec ,… de Beauplan … Sanson… Paris 1665 Pierre 
Mariette. Skala ok. 1 : 875 000. Miedzioryt kolorowany 
liniowo 46,0 x 58,8 cm. 

Dwie mapy zawierające dawne województwo podol-
skie ze stolicą i kasztelanią w Kamieńcu Podolskim oraz 
część Besarabii z Akermanem (Białogrodem) oraz ujście 
Dniepru do Morza Czarnego (dzisiejsza Ukraina, Mołda-
wia i Rumunia). W lewym górnym rogu kartusz z tytu-
łem mapy. Oprac. Nicolas Sanson (1600-1667), królewski 
geograf i Guillaume Le Vasseur de Beauplan (1600-1685), 
inżynier wojskowy i kartograf w służbie królów polskich, 
jeden z pierwszych autorów szczegółowych map połu-
dniowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej. Ślad po zło-
żeniu atlasowym, drobne plamki brązowe na marginesach, 
stan ogólny dobry. 

800

[WARSZAWA] 718 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
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ERNST Marcin719  – Mapa nieba widzialnego na zie-
miach polskich. Rys. E. Loeffl er. B.m. b.r., 31 x 31 cm, 
nieruchoma oprawa kartonowa oklejona skórą tłoczoną 
złotem i wycięta zgodnie z założeniami astronomicznymi, 
oraz ruchoma obrotowa tarcza z zaznaczonymi obiektami 
astronomicznymi w chromolitografi i, z tyłu naklejona pre-
cyzyjna instrukcja obsługi. 

Mapa obrotowa nieba autorstwa profesora astrono-
mii Marcina Ernsta (1869-1930) polskiego astronoma, 
profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza, długoletniego 
kierownika Zakładu Astronomii UJK, autora licznych 
prac z zakresu astronomii gwiazd stałych, przyrody pla-
net, itp. Napisał podręcznik kosmografi i dla szkół śred-
nich, wydał Astronomię popularną, Astronomię sferycz-
ną i Budowę świata, opublikował również wiele rozpraw 
w czasopismach fachowych krajowych i zagranicznych. 
Członek Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Pochowa-
ny na cmentarzu Łyczakowskim. 

Oferowana tu mapa obrotowa wydana zapewne jesz-
cze w XIX w., przedstawia wygląd nieba gwiaździstego 
w nocy nad Polską zgodnie z miesiącami i podanymi czte-
rema porami roku. Układ planet i Księżyca odpowiada ro-
kowi wydania mapy i obecnie jest inny. Niezwykła gratka 
dla pasjonatów astronomii. Stan bardzo dobry. Rzadkie 
w tym stanie.

800

MERCATOR Gerardus 720 – [Reprint atlasu z 1595 
roku] Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica 
mundi et fabricati fi gura. Gerardo Mercatore Rupelmun-
dano, Illustrissimi Ducis Julie Clivie & Montis &c. Co-
smographo Autore. Cum Privilegio. Duisburgi Clivorum 
[Duisburg, 1595], Lachen am Zürichsee 2001. 45 cm, 
k. [134 – facsimile 57 rozkł. map, ilustracje w tekście], 31, 
(1), opr. współcz.: skóra ze złoc. i ślepymi tłocz., grzbiet 
pięciopolowy.

Reprint anastatyczny (facsimile) monumentalnego 
atlasu Europy, opublikowanego w 1595 roku w Duisburgu 
przez Gerarda Mercatora jako Atlas, Sive Cosmographicae 
Meditationes De Fabrica Mundi Et Fabricati Figura. Zawiera 
57 map rozkładanych. Pierwsze wydanie tej edycji. Stan 
edytorski.

1 200
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ALBUM MALARSTWA POLSKIEGO721 . Warsza-
wa – Paryż [ok. 1905] Wydawnictwo M. Arcta, Lapina & 
Fils Imp. 37 cm, s. [6], 28 [druk dwuszpaltowy], k. tekstu 
43 [zamiast 50], 40 tablic reprod. barwnych [brak 10 ta-
blic – powinno być 50], opr. wydawn.: pł. złoc., grzbiet 
oprawy reperowany. Okł. broszurowa zachowana (projekt 
Jana Bukowskiego, sygn.).

600 

ALBUM młodej architektury 1935722 . Wydano 
nakładem Związku Słuchaczów Architektury Politechniki 
Warszawskiej. 30 cm, k. [64], liczne ilustr., brosz. oryg. 
Zawiera m.in. prace dyplomowe na Wydz. Architektury; 
projekty plakatów; ilustracje książkowe; karykatury; foto-
grafi e. Niezastąpiona ikonografi a do lat 30. XX w.

300

ALBUM reprodukcji obrazów z wystawy „Sto 723 
lat malarstwa polskiego” z prywatnych zbiorów war-
szawskich w Pałacu Łazienkowskim. Warszawa 1919. 
23 cm, s. IX, 49, liczne tablice ilustr., opr. wtórna: ppł., 
okładka broszury oryg. (w litografi i) zachowana.

200
BANACH Andrzej724  – O kiczu. Kraków 1968 Wy-

dawnictwo Literackie. 24 cm, s. 354, [2], 281 ilustracji 
w tekście, opr. wydawnicza: pł. z obwolutą. Stan bardzo 
dobry. Niewielkie naddarcia górnych krawędzi obwoluty.

100

BLORE Edward725  – The Monumental Remains of 
Noble and Eminent Persons,  Comprising The Sepulchral 
Antiquities of Great Britain. Engraved from Drawings by 
Edward Blore F.S.A., with historical and biographical il-
lustrations. London (Londyn) 1826 Harding, Lepard & 
Co., 28 cm, 30 sekcji z odrębnym liczbowaniem stron 
[s. ok. 240]+ 30 stalorytów pod bibułką oraz 4 plansze 
dodatkowe (nie notowane w innych egz. w obiegu han-
dlowym) + 2 drzeworyty tekstowe, opr. sygnowana, psk 
z epoki ze złoc. na grzbiecie, wyklejki marmoryzowane.

Pierwsze wydanie. Staloryty autorstwa H. Le Keux 
na podstawie rysunków E. Blore’a, przedstawiają wizerun-
ki nagrobków królów i królowych Anglii, a także innych 
ważnych dla tego kraju postaci pochowanych w Opactwie 
Westminsterskim oraz w innych angielskich katedrach. 
Tekst towarzyszący każdemu ze stalorytów, 3 do 5 stron, 
podaje biografi e tych postaci oraz dokładny opis pomnika 
nagrobnego z przytoczeniem znajdujących się na nim in-
skrypcji. Elegancka edycja na grubym welinie o szerokich 
marginesach w doskonałym stanie zachowania, gdzienie-
gdzie drobne rdzawe plamki charakterystyczne dla papieru 
z tej epoki, podkreślające walory estetyczne samego dzieła 
i nadające mu właściwą patynę. Dzieło ukazało się w 6 
zeszytach, potem było różnie oprawiane. W oferowanym 

Sztuka
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egz. na końcu dołączone zostały cztery dodatkowe (nie-
spotykane w innych oferowanych na rynku antykwarycz-
nym edycjach tego dzieła) staloryty (sztychowane przez 
J. Mitana), z wizerunkami sarkofagów i wizerunków pie-
częci biskupich, kaligrafi cznie opisane w epoce ołówkiem. 
Oprawa z epoki: psk z niezwykle bogatymi złoc. o charak-
terze roślinnym, sygnowana u dołu grzbietu: „Purgold.”

Edward Blore (1787-1879), antykwariusz od 1823 
roku, czlonek Towarzystwa Starożytniczego (Society of 
Antiquaries), artysta i architekt. Był jednym z najbardziej 
znanych rysowników architektonicznych Anglii pierwszej 
połowy XIX wieku. Zilustrował zabytki katedr Yorku i  Pe-
terborough oraz książkę Provincial Antiquities and Picture-
sque Scenery of Scotland Sir Waltera Scotta. Jako architekt 
E. Blore budował zarówno angielskie wiejskie rezydencje 
w stylu XV-XVI wieku, jak i projektował i restaurował 
kościoły. Style Tudorów oraz elżbietański były jego spe-
cjalnością przy budowie arystokratycznych brytyjskich 
rezydencji. Stan bardzo dobry. Niezwykle efektowny 
egzemplarz.

900

[BOZNAŃSKA]726  Olga Boznańska 1865-1940. 
Materiały do monografi i zabrała i opracowała Helena 
Blumówna. Warszawa 1949 Wydawnictwo Państwowe-
go Instytutu Historii Sztuki. 29 cm, s. 102, [2], 11 fot. 
w tekście, broszura wydawn. Projekt okł. Jerzy Bandura. 
Ubytek dolnej części grzbietu broszury i niewielkie nad-
darcia okładek, poza tym stan dobry.

160

BYSTROŃ Jan Stanisław727  – Człowiek i książ-
ka. Warszawa 1935 Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. 
18,5 cm, s. 200, [8], tabl. ilustr. 12, opr. wtórna: pł. ze 
złoc. tytulaturą i monogramem T.S. na grzbiecie.  

Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Nakład 2250 
egz. numerowanych (egz. nr 988). Praca z zakresu księgo-
znawstwa Jana Stanisława Bystronia (1892-1964), history-
ka kultury, etnologa, socjologa i bibliografa. Stan dobry. 

90
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[GIERYMSKI]728  A[ntoni] Sygietyński – Maksy-
milian Gierymski. Z 92 ilustracyami. Lwów – Warszawa 
1906 Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli szkół wyż-
szych we Lwowie. 24,5 cm, s., 104, 92 ilustr. w tekście, 
tablic ilustr. XIII, opr. wydawnicza: pł. tłocz. ze złoc., fu-
terał. Nauka i Sztuka tom IV.

180

[GIERYMSCY]729  Album Maksa i Aleksandra Gie-
rymskich. Tekst Antoniego Sygietyńskiego. Z 24-ma ryci-
nami [właściwie 28]. Warszawa 1886 Nakładem Redakcji 
„Wędrowca”. 38 cm, s. 78 [druk dwuszpaltowy], [2], 26 il. 
w drzeworycie w paginacji, 2 tabl. podwójne w drzewory-
cie poza paginacją. Opr. wydawnicza: pł. tłocz., złoc. Opr. 
podniszczona, zaplamiona. Rzadkie!

1 200

„GRAFIKA”. Organ Związku Polskich Artystów Gra-
fi ków i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Grafi cznych. 
Dwumiesięcznik. Warszawa. Naczelny redaktor: Franci-
szek Siedlecki. Wydawcy: Tadeusz Gronowski i Franci-
szek Siedlecki.

R. II: 1932-1933 zeszyt VI. Okładka – W. Zawidz-730 
ka. M.in. Książki Litwy i Rusi; Tadeusz Makowski; Wiel-
kanocny numer „Życia” w układzie St. Wyspiańskiego; 
Spis rzeczy w roczniku I i II. Brak offsetowej reprodukcji 
rysunku Zofi i Stryjeńskiej.

200
R. III: 1933 zeszyt III. M.in. Rzecz o grafi ce Tade-731 

usza Cieślewskiego syna z dwiema oryginalnymi grafi ka-
mi: drzeworytem „Port w Pucku” i linorytem „Księga – Mia-
sto”; Chiński drzeworyt ludowy; Dziesięciolecie działu grafi k 
Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł.

600

[GOTTLIEB]732  Mojżesz Waldman – Maurycy Got-
tlieb 1856 – 1879. Biografi a artystyczna. Kraków 1932 Wy-
danie Komitetu Wystawy Pamiątkowej Dzieł Maurycego 
Gottlieba. Drukarnia Narodowa w Krakowie. 28 cm, s. 86, 
liczne il. w tekście, faksymilia listów artysty, 2 tabl. ilustr., 
opr. wtórna: ppł., okładki broszury wydawniczej zachowane. 
Trzy pierwsze k. z minimalnym ubytkiem papieru, bez szko-
dy dla tekstu. Poza tym stan bardzo dobry. Rzadkość.

900

[GROTTGER]733  Antoni Potocki – Grottger. Lwów 
1931 Nakład i własność Księgarni H. Altenberga. 26,5 cm, 
s. VIII, 216, 200 tablic ilustr. czarnobiałych, 6 tablic barw-
nych, opr. wydawnicza: psk z bogatymi złoc. na grzbiecie. 
Wewnątrz stan bardzo dobry; pł. oprawy, zwłaszcza na licu, 
zabrudzone.

400
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[HISTORIA734  sztuki]. Ryszard HAMANN – Dzieje 
sztuki. Od epoki starochrześcijańskiej do czasów obecnych. 
Tłumaczył Mieczysław Wallis. Michał WALICKI i J[ulian 
STARZYŃSKI – Dzieje sztuki polskiej.. T. 1-2. Warszawa 
1934 Wydawnictwo M. Arcta. 25 cm, s. [8], 619, tabl. ilustr. 
23 (w tym l kolor.); [7], 628-1249, [1], tabl. ilustr. 24 (w tym 
l kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. 
i złoc. na grzbiecie i licu, górny brzeg kart barwiony. Tłuma-
czenie słynnej niemieckiej historii sztuki europejskiej z 1932 
r. autorstwa Ryszarda Hamanna (1879-1961), doprowadzo-
nej do impresjonizmu. Dzieło uzupełniono o „Dzieje sztuki 
polskiej” (Michała Walickiego i Juliusza Starzyńskiego) oraz 
„Sztukę obcą w zbiorach polskich” (Mieczysława Wallisa). 
Przydatny wykaz dzieł wg krajów, szkół, artystów, miejscowo-
ści. 1481 ilustracji w tekście. Oprawę wydawniczą projektował 
Stanisław Ostoja-Chrostowski (1897-1947), wykonały Zakła-
dy Introligatorskie Bolesława Zjawińskiego w Warszawie. Nie-
wielkie otarcia oprawy, stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.

600

[HISTORIA735  sztuki]. Ryszard HAMANN – Dzieje 
sztuki. Od epoki starochrześcijańskiej do czasów obecnych. 
Tłumaczył Mieczysław Wallis. Michał WALICKI i J[ulian 
STARZYŃSKI – Dzieje sztuki polskiej. T. 1-2. Warszawa 
1934 Wydawnictwo M. Arcta. 25 cm, s. [8], 619, tabl. 
ilustr. 23 (w tym l kolor.); [7], 628-1249, [1], tabl. ilustr. 
24 (w tym l kolor.), liczne ilustr. w tekście, opr. wydawni-
cza: pł. z tłocz. i złoc. na grzbiecie i licu, górny brzeg kart 
barwiony. 

Oprawę wydawniczą projektował Stanisław Ostoja-
Chrostowski (1897-1947), wykonały Zakłady Introliga-
torskie Bolesława Zjawińskiego w Warszawie. Grzbiety po 
konserwacji (w t. 1 niewielkie uzupełnienie w górnej czę-
ści). W t. 2: brak jednej ilustracji (nr 37), ubytek narożnika 
s. 749/750 (z niewielką stratą tekstu), podklejenie taśmą 
marginesu s. 841/842, ślady niewielkiego zalania na margi-
nesach kilkunastu kart, stan ogólny dobry.

400

[KATALOG]736  AUSSTELLUNG Polnische Graphik. 
Wiedeń 1949 b.w. 21,5 cm, s. 31, [1], ilustr. w tekście, 
brosz. wydawnicza. 

Tytuł okładkowy. Nakład 1000 egz. Ilustrowany ka-
talog wystawy polskiej grafi ki zorganizowanej w Wiedniu 
(Wiener Kunsthalle, 7-20 I 1949). Edmund Bartłomiej-
czyk, Konstanty Brandel, Stanisław Ostoja-Chrostowski, 
Tadeusz Cieślewski, Andrzej Jurkiewicz, Bogna Krasno-
dębska-Gardowska, Tadeusz Kulisiewicz, Stefan Mrożew-
ski, Władysław Skoczylas, Wacław Wąsowicz, Leon Wy-
czółkowski. Stan bardzo dobry.

50

[KATALOG] 737 WYSTAWA prac Jana, Tadeusza 
i Adama Styków 1930/31. Łódź [1931] Druk: F. Grapow. 
17 cm, s. [24], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza.  

Wystawa okrężna obejmująca Warszawę, Łódź, Kato-
wice, Kraków, Lwów, Poznań, Gdańsk. Tytuł na okładce: 
„Okrężna wystawa 1930/31. Jan Styka, Tade[usz] Styka, 
Adam Styka”. Wpis własnościowy (Tadeusz Szeraciński, 
Poznań 11 V 1931), stan dobry.

50

[KATALOG] 738 WYSTAWA sztuki i rękodzieła ludo-
wego. Warszawa 1949 Politechnika Warszawska. 21,5 cm, 
s. 64, tabl. ilustr. 16, brosz. wydawnicza. 

Pierwsza powojenna wystawa zorganizowana w War-
szawie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Związek 
Samopomocy Chłopskiej. Zaprezentowano obrazy, wyci-
nanki, ceramikę, tkactwo, haft, koronki, rzeźby, pisanki, 
wyroby ze słomy. Brak k. tytułowej. Stan dobry.

50 

[KATALOG] 739 Ilustrowany katalog likwidacyj-
nej licytacji zbiorów dzieł sztuki P. P.: Prof. Inżyn. T. G. 
i A. Z. S. urządzonej przez „Pałac Sztuki” Sp. z o.o. War-
szawa b.r. [1938?], 5-9 kwietnia. 23 cm, s. 47, [1], 14 il. 
w tekście, brosz. wydawn. 

Licytowano: obrazy starej i nowej szkoły (1–151 a), 
miniatury (152–183 a), sztychy, grawiury… (184–151a), 
a także meble, porcelanę, kryształy i szkło, srebra, brązy, 
marmury, zegary, dywany, kandelabry, broń, biżuterię – 
łącznie 823 pozycje.

„Pałac Sztuki” powstał w 1924 roku, mieścił się przy 
Trębackiej 2; deklaruje się w katalogu jako „ „Firma Chrze-
ścijańska: Właściciele Józef i Jadwiga Smokalscy”. Bardzo 
rzadkie.

360
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[KATALOG]740  Warszawa w obrazach. Tow. Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Przewodnik nr 112 kwie-
cień – maj 1936. Układ grafi czny katalogu, wstęp i drze-
woryty w tekście – Tadeusz Cieślewski syn. 23 cm, s. 74, 
[6], tabl. il. 8, brosz. wydawnicza; grzbiet reperowany, 
część k. luzem; plama na okładce.

120

[KATALOG]741  Franciszek KOSTRZEWSKI 1826 – 
1911. Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Prze-
wodnik 117 listopad 1936. 23 cm, s. 40, tabl. il. 5, brosz. 
wydawn.

80

[KATALOG]742  Aleksander AUGUSTYNOWICZ. 
Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Przewodnik 
121 marzec 1937. 23 cm, s. 34, 6 tablic il., brosz. wy-
dawn.

80

[KATALOG]743  Łowiectwo w sztuce polskiej. Tow. 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Przewodnik 124 
czerwiec – sierpień 1937. 23 cm, s. 32, k. tablic illustr. 19, 
brosz. wydawn.

80

[KATALOG]744  Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie: klocek 9 katalogów – komplet przewodników za 
rok 1938. Współopr. pł. z napisem na grzbiecie. 22 cm. 
Naklejka „Oprawa Rolniczej Drukarni i Księgarni Nakład. 
Sp. z Ogr. Odp.; Poznań Sew. Mielżyńskiego 24”.

Przewodnik 129 styczeń – luty 1938, s. 16 + cennik 
(m.in. Adam Bunsch, Wiesława Jasińska, Maciej Nehring, 
Al. Sołtan);

Przewodnik 130: Bractwo Św. Łukasza, s. 16, k. 16 ta-
blic ilustr., cennik;

Przewodnik 131 marzec – kwiecień 1938, s. 24, cen-
nik (m.in. Stefan Filipkiewicz, Wł. Nałęcz, J. Janowski);

Przewodnik 132 kwiecień – maj 1938, s. 16, il. 1, cen-
nik (m.in. Tadeusz Cieślewski syn, Wlastimil Hofman, 
Tadeusz Nartowski);

Przewodnik 133 maj – czerwiec 1938, s. 24, cennik, 
k. tablic ilustr. 2, (m.in. retrospektywa Blanki Mercère, 
Marcin Kitz, Marian Konarski, Marcin Samlicki);

Jan MATEJKO 1838 – 1893, Warszawa 1938, s. 21, 
[3], k. tablic ilustr. [20];

Przewodnik 135 październik – listopad 1938, s. 20, 
cennik, [1], k. tablic il. (m.in. Jerzy Rupniewski, Henryk 
Krych);

Przewodnik 136 listopad – grudzień 1938, s. 20, cen-
nik (m.in. retrospektywa Teodora Ziomka; Koło Artystów 
Grafi ków Reklamowych);

Salon 1938, Przewodnik 137 grudzień, s. 92 – w tym 
s. 45-74 ilustr., s. 77-92 inseraty.

600

[KATALOG]745  Nowa Sztuka czasów Rewolucji 
Październikowej. Wystawa listopad – grudzień 1967 
Klub MPiK „Ruch” Warszawa, Gmach Teatru Wielkiego. 
23 cm, s. [40], liczne il. M.in. książki, grafi ka, plakaty, fo-
tomontaże Rodczenki, Malewicza, El Lissickiego, Kłucisa, 
Gonczarowej.

90

[KATALOG] 746 Wystawa grafi ki reklamowej, kwie-
cień – maj 1962 CBWA Warszawa, Zachęta. 22,5 x 23 cm, 
s. [36], k. tablic il. [30] ze 139 fot., brosz. wydawn. z ob-
wolutą. Z cyklu wystaw: Polskie dzieło plastyczne w XV-
leciu PRL.

100

[KATALOG]747  V Wystawa doroczna Tow. Zachę-
ty Szt. Piękn. w Król. Pol. Warszawa grudzień – styczeń 
1908 – 1909. 18,5 cm, s. [24], tabl. ilustr. 48, s. [24] – 
inseraty. Brosz. wydawn., okł. projektował Piotr Krasno-
dębski [sygn „P. K.”].

90

[KATALOG]748  Salon 1929. Przewodnik 49 grudzień. 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Warszawa. 24 cm, 
s. 49, [5], tabl. ilustr. 28, brosz. wydawn. Egzemplarz z bi-
blioteki A. Dziegoraitisa – adwokata ze Lwowa (pieczątka 
i wpis własnościowy, Wilno 1982). Stan bardzo dobry.

90

[KATALOG] 749 Żołnierz i koń w sztuce polskiej. Wiek 
XIX i sztuka współczesna. Wydanie drugie. Tow. Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Przewodnik 85 lato 1933 
roku. 22,5 cm, s. 45, k. tabl. il. [4]. Broszura wydawn.

80

[KATALOG] 750 Wystawa dzieł artystów żydowskich 
1918-1939. Projekt grafi czny katalogu Paweł Udorowiec-
ki. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Żydowski 
Instytut Historyczny w Polsce. Olsztyn czerwiec – sier-
pień 1987. 22 x 22,5 cm, s. 118, [4], il. [84] w paginacji, 
brosz. wydawn.

100

[KATALOG] 751 Wystawa francuskiej tkaniny arty-
stycznej. Warszawa [l. 40. XX w.] CBWA. 21 cm, s. 29, 
[3], k. tablic il. [10], brosz. wydawn.

50

[KATALOG]752  Henryk GOTLIB (b. 1892). Recent 
Paintings by… 7th March – 1st April, 1961. London, Crane 
Kalman Gallery. 24 cm, s. [8], il., broszura wydawn. Odręcz-
na dedykacja Henryka Gotliba dla Walerego Goetla.

200
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[KATALOG]753  Aleksander ORŁOWSKI (1777 
-1832). Grudzień 1957 – luty 1958 Muzeum Narodowe 
w Warszawie. Wystawa dzieł ze zbiorów radzieckich i pol-
skich. 21 cm, s. 309, [3], tablic il. k. [40], brosz. wydawn. 
z obwolutą. Stan bardzo dobry.

80

[KATALOG]754  Sztuka warszawska od średniowiecza 
do połowy XX wieku. Katalog wystawy jubileuszowej zor-
ganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862 -1962. 
Cz. 1 – 2. Warszawa maj – wrzesień 1962 Muz. Narodo-
we. 22 cm, s. LI, 122, tablic il. k. [20]; LXX, [2], 624, [3], 
tablic il. [68], opr. wydawnicza: pł., współopr. 

240

[KATALOG] 755 Henryk DERCZYŃSKI - Polska fo-
tografi ka w zbiorach Muzeum Śląskiego. Wrocław 1963. 
21 cm, s. [24], k. il. [9], broszura wydawn. z obwolutą.

50

[KATALOG] 756 Maja BEREZOWSKA. Maj – czerwiec 
1976 Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Redakcja i oprac. 
grafi czne Waldemar Kiełczewski. 27 cm, s. [12], brosz. wydawn.

40

[KATALOG]757  Laureaci Międzynarodowego Bienna-
le Plakatu. Jan LENICA, Kazumasa NAGAI, Hiroshi TA-
NAKA. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muz. Narodowe 
w Warszawie, 1968. 22 x 22 cm, s. [120], il. czarnobiałe, 
12 tablic barwnych (w paginacji), brosz. wydawn.

80

[KATALOG] 758 Wykaz prac SZUKALSKIEGO 
i Szczepu Rogate Serce. Kraków czerwiec 1936 TPSP. 
21 cm, s. 40, [2], k. tabl. il. [8], brosz. wydawn. Na odwro-
cie okł. naklejka: „Dyrekcja Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie nie bierze odpowiedzialności za treść 
wstępu do niniejszego katalogu pióra St. Szukalskiego”. 
W tekście zatytułowanym „Zmienić stosunki by dać wa-
runki!”, artysta pisze m.in.: „…mając do czynienia z Polską 
obojętnych instytucji i ruchliwych kanalii, niektórzy zmu-
szeni są malować bigoteria po kościołach lub obrazki dla 
przedsiębiorców pocztówkowych. Tak jak Stryjeńska musi 
obecnie malować owijki do karmelków”. Drobne ubytki 
grzbietu brosz., k. przedtyt. luzem, ogólnie stan dobry.

200

[KATALOG]759  Edmund BARTŁOMIEJCZYK (1885-
1950). Grafi ka, rysunki, akwarele. Oprac katalogu Bożena 
Kowalska. Projekt okł. Tadeusz Tuszewski. Warszawa 1956 
ZPAP, CBWA. 21 cm, s. 43, [3], tabl. ilustr. k. [6]. Dwie 
ostatnie k. powtórzone. Ekslibris Marii Grońskiej. 

60

758

759
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[KATALOG] 760 Mieczysław BERMAN. Wrocław 
1990 Muz. Narodowe we Wrocławiu. 22,5 x 21,5 cm, 
s. 150, [2], 108 ilustr. (w paginacji), brosz. wydawnicza.

100

[KATALOG]761  Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkow-
skiego. Bractwo św. Łukasza. Szkoła warszawska. Loża 
Wolnomularska. Grupa Czwarta. Warszawa wrzesień – 
październik 1978 Muzeum Narodowe. 23,5 cm, s. 67, 
[5], k. tablic il. [40], brosz. wydawn.

60

[KATALOG]762  Jan WOJNARSKI (1879 – 1937). 
Wystawa grafi ki brytyjskiej. Grafi ka XX wieku. Sztychy 
18-go i początku 19-go w. Rzeźby Antoniego Madeyskie-
go (1862 – 1939). Kraków 19 lutego do 8 marca 1939 To-
warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 22 cm, s. 25, tabl. 
il. k. [18], broszura wydawn.

80

[KATALOG] 763 bauhaus – archiv museum. Samm-
lungs-Katalog. Wyd. 2 Berlin 1984 Bauhaus – Archiv Mu-
seum für Gestaltung. 28 cm, s. 308, liczne il. w tekście, 8 
tablic barwnych. Kompendium informacji o jednej z naj-
ważniejszych w XX w. szkół artystycznych.

160

[KATALOG] 764 Dada. Photographie und Photocolla-
ge. 6. Juni bis 5. August 1979. Katalog 3 /1979 Kestner – 
Gesellschaft Hannover. 20,5 x 20,5 cm, s. 327, [9], liczne 
tablice il. (w paginacji), brosz. wydawn. Prace dadaistów; 
m. in. Jean Arp, André Breton, Marcel Duchamp, Max 
Ernst, John Heartfi eld, René Magritte, Kurt Schwitters; 
z Polaków – Mieczysław Berman i Stefan Themerson.

160

[KATALOG] 765 DOCUMENTA 6. T. 1-3. Kas-
sel 1977 Paul Dierichs KG & Co Verlag. 30 cm, s. 320, 
il.; 357, il.; 376, il., [32] – inseraty; brosz. wydawn., całość 
w tekturowym pudle.

Bogata dokumentacja sztuki współczesnej z całego 
świata. Sztukę polską reprezentują: Ryszard Opałka, Ta-
deusz Kantor, Krzysztof Wodiczko, Warsztat Formy Fil-
mowej (Wojciech Bruszewski, Józef Robakowski, Ryszard 
Waśko); w t. II także: Andrzej Wajda i Krzysztof Zanus-
si. 

300

[KATALOG]766  Konzeptionen in der sowjetischen Ar-
chitektur 1917-1988. Berlin 10. März bis 9. April 1989, 
Kunsthalle. Herausg. Comenius – Club; Argon Verlag. 
27 cm, s. 227, liczne il., broszura wydawn. Także architek-
tura awangardy lat. 20-30. XX w.; projekty niezrealizowa-
ne; utopie urbanistyczne. Cenny materiał ikonografi czny, 
trudno dostępny, a tu scalony. 

180

[KATALOG]767  Roland TOPOR. Muzeum Karykatu-
ry w Warszawie, 24 kwietnia – 9 czerwca 1996. 29,5 cm, 
s. [16], il., brosz. wydawn. Dedykacja R. Topora (odręcz-
na) na k. tyt. 

80

[KATALOG]768  Katalog zbiorów Edwarda REJCHE-
RA. Wiedeń 1918 Druk w zakł. artyst. J. Gerstmayera. 
30 cm, s. 19, [11], k. tabl. [40], opr: karton wydawn. 

Katalog jednej z największych prywatnych kolekcji 
polskiego malarstwa, rysunku i rzeźby z 2. poł. XIX w. 
i pocz. XX w. Zbiór obejmował 400 płócien i ponad 50 
autoportretów artystów. Znajdowały się w nim prace m.in. 
Teodora Axentowicza, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmoń-
skiego, Juliana Fałata, A. i M. Gierymskich, Leopolda 
Gottlieba, Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Jana 
Matejki, Józefa Mehoffera, Meli Muter, Józefa Pankie-
wicza, Henryka Siemiradzkiego, Jana Stanisławskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego i Eu-
geniusza Zaka. Zbiory znajdowały się początkowo w willi 
w Aleksandrowie Kujawskim, a potem w Warszawie przy 
ulicy Wiejskiej, gdzie padły ofi arą niemieckiego rabunku 
podczas ostatniej wojny. Drobne zagięcia na krawędzi 
kart, karta tyt. i następna lekko uszkodzona w górnej czę-
ści bez uszczerbku dla tekstu, stan dobry. Rzadkie.

300

KOPERA Feliks769  – Dzieje malarstwa w Polsce ilu-
strowane licznemi rycinami w tekście, tablicami barwne-
mi i rotograwiurami. Cz. 1 – Średniowieczne malarstwo 
w Polsce. Z 211 rycinami w tekście, 24 tablicami, w tem 
barwnych 7 i 12 rotograwjur. Cz. 2 – Malarstwo w Pol-
sce od XVI do XVIII wieku (Renesans, Barok, Rokoko). 
Z 313 rycinami w tekście, 52 tablicami, w tem barwnych 
15 i 26 rotograwjur. Cz. 3 – Malarstwo w Polsce XIX i XX 
wieku. Z 556 rycinami w tekście i 103 tablicami, wśród 
których chromotypii i wielobarwnych rotograwiur 32. 
Kraków 1925-1926-1929 Druk i nakład Drukarni Naro-
dowej w Krakowie. 27 cm, s. VII, 250, [2]; s. IV, 345, 313 
il. w tekście, tabl. il. 52; XII, 572, 556 il. w tekście, tabl. 
il. 103, opr. artystyczna Robera JAHODY (w 3 wol.), psk 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie, sygnowana (suchy tłok) w każ-
dym z tomów. Wyklejki marmoryzowane, brzegi k. bar-
wione. Piecz. i napisy wł. „Ks. Franciszek Miklaszewski”. 
Stan bardzo dobry: komplet tablic; luksusowa, sygnowa-
na oprawa jednego z najlepszych polskich introligatorów. 
Idealny egzemplarz książki niezbędnej dla kolekcjonera 
malarstwa lub pięknych edycji polskich.

5 500 
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[KOSSAK Juliusz]770  Stanisław Witkiewicz – Ju-
liusz Kossak. 260 rysunków w tekście, 8 światłodruków, 
6 facsimili kolorowych z akwarel, portrety podług L. Wy-
czółkowskiego i S. Witkiewicza. Warszawa 1900 Nakład 
Gebethnera i Wolffa. 33 cm, s. [4], 211, liczne il. w pa-
ginacji – wiele całostronicowych, 8 tablic w światłodruku, 
5 reprod. barwnych [zamiast 6 – brak akwareli „Brzozy”]. 
Opr. wydawnicza: pł. tłocz., złoc., sygnowana „J. F. Puget 
i Ska w Warszawie”. Blok opr. luźny.

300

LEMCKE Karol771  – Estetyka. Podług czwartego 
wydania oryginału niemieckiego przełożył Bronisław Za-
wadzki. Z 58 rycinami. T. 1-2. Lwów 1874 Nakładem 
Księgarni Gubrynowicza i Schmidta. 22,5 cm, s. XIII, [1], 
217; VIII, 307, tabl. ryc. 10 (drzeworyty), liczne drzeworyty 
w tekście, opr. wydawnicza: pł. z tłocz, i złoc. na licu i grzbiecie, 
brzegi kart. marmoryzowane.

Wydanie 1. Tłumaczenie z niemieckiego sławnej książ-
ki o estetyce Karla von Lemcke (1831-1913). T. 1: Pojęcia 
i zakres estetyki; Piękno w naturze (m.in. Ruch, dźwięk, 
światło; Cztery żywioły; Królestwo zwierząt; Człowiek; 
Państwa, ludy, starożytność; Ludy nowożytne). T. 2: Sztu-
ka (m.in. Artysta; Styl; Ozdoby; Architektura; Rzeźba; 
Malarstwo; Muzyka; Poezya; Dramat). Spłowienie i niewiel-
kie naderwania grzbietu, miejscami zażółcenia w tekście, stan
dobry. Ładna oprawa wydawnicza.

240

769

771

770
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MACFALL Haldane 772 – Malarstwo angielskie. 
Z oryginału angielskiego przełożył Władysław Witwic-
ki. Z 34 barwnemi tablicami. Lwów [ok. 1910]. Nakła-
dem własnym Wydawnictwa. 28 cm, s. XX, mapa Anglii, 
s. 385, tablic reprodukcji barwnych 33 [komplet, gdyż 
w egz. znajduje się informacja: „Ze spisu ilustracji tomu 
VII-go raczą Czytelnicy wykreślić Hoppera – Portret kobie-
ty”]. Zachowane bibułki ochronne. Opr. wydawnicza: peł-
na skóra, tłocz. na licu, na grzbiecie tłocz. i złoc. napisy. 
Stan bardzo dobry. Tom VII „Historii malarstwa” pod red. 
Tadeusza Piniego, ukazującej się przed 1914 r. we Lwo-
wie.

500

[MALCZEWSKI] 773 Jacek Malczewski – Dzieła 
z przedmową Stanisława Witkiewicza i tekstem Lucyana 
Rydla. Serya I. Kraków 1907 Nakładem Salonu Malarzy 
Polskich. 49 cm, s. [5], tablic il. 40, k. tekstu [40], opr. 
wydawnicza: pł. złoc., grzbiet reperowany. Bardzo rzad-
kie.

3 000

MATERYAŁY. 774 Wydawnictwo Towarzystwa „Pol-
ska Sztuka Stosowana” w Krakowie pod kierownictwem 
Edwarda Trojanowskiego i Jerzego Warchałowskiego. Ze-
szyt IV. Kraków 1904. 33,5 cm, k. [2], tablic illustr. 7, 
w tym 4 litografi e; brosz. wydawnicza, okladka projektu 
Henryka UZIEMBŁY.

360

[MATEJKO] 775 Mieczysław Treter – Matejko. Oso-
bowość artysty, twórczość, forma i styl. 385 rycin w tek-
ście, 40 tablic oraz 2 tablice synchronistyczne. Lwów – 
Warszawa [1939] Książnica-Atlas. 32 cm, s. VIII, 685, 
[6], ilustr. w tekście 385, 40 tablic reprod., broszura wy-
dawnicza, grzbiet z ubytkami, blok częściowo rozszyty. 
Wewnątrz stan bardzo dobry.

480

[MATEJKO] 776 Stanislaw Witkiewicz – Matejko. 
Z 275 ilustracyami. Lwów [1908] Wydawnictwo Towa-
rzystwa Nauczycieli szkół wyższych we Lwowie. 24 cm, 
s. [4], 273, ilustr. w tekście 231, tablic illustr. 34, opr. 
wydawnicza: pł. tłocz., złocenia. Nauka i Sztuka, t. IX. 
Przetarcia i wystrzępienia krawędzi grzbietu oprawy i na-
rożników. Plamy na licu opr. Wewnątrz stan dobry.

120

773

774
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MONTROSIER Eugène777  – Les artistes modernes. 
Prèmiere Partie – Les peintres de genre. Tome premier. Pa-
ris 1881 Libraire Artistique H. Launette. 27 cm, s. XII, 
164, il. w tekście, 40 tablic w fotograwiurze z ochronnymi 
bibułkami, opr. wydawnicza: psk, grzbiet reperowany. Re-
produkcje m. in.: M. Munkacsy’ego, A. Stevensa, J. Gou-
pila, J. L. Gérôme’a i 36 innych malarzy scen rodzajowych 
z drugiej poł. XIX w. Stan bardzo dobry. 

200

NAGRODY sportowe. 778 Warszawa [1936] Wydaw-
nictwo Instytutu Propagandy Sztuki. 24 cm, s. [4], tabl. 
ilustr. 15, brosz. wydawnicza.

Katalog prezentujący nagrody wykonane przez wybit-
nych artystów okresu międzywojennego. Wstęp pierwszego 
kierownika IPS-u Władysława Skoczylasa. Zamieszczono 
prace Franciszka Strynkiewicza (Narciarka), Alfonsa Kar-
nego (Skakanka), Antoniego Kenara (Strzelec; Hokeista), 
Czesława Knothe, Wojciecha Jastrzębowskiego, Francisz-
ka Masiaka, Karola Tchorka, Rudolfa Krzywca, Stanisła-
wa Repeta, Felicji Lilpop. Zabrudzenia okładki, ślady nie-
wielkiego zalania na marginesie pierwszych dwóch kart, 
oprócz tego stan dobry. Rzadkie.

100

[NORWID] 779 Rysunki i grafi ka K. C. [!] Norwida. 
Kraków b. r. [1951?] Wydawnictwo J. Mortkowicz. k. 1, 
20 reprodukcji różnych formatów, naklejonych na karto-
nach 21,5 x 15 cm, w tece [podniszczonej]. Stan repro-
dukcji – bardzo dobry.

120

OPAŁEK Mieczysław 780 – Litografi a lwowska 
1822-1860. Wrocław – Kraków 1958  Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich. 20,5 cm, s. 108, il. w tekście, broszura 
wydawn. 

60

[POPIEL] 781 Tadeusz Popiel (szkic monografi i). Po-
znań 1913 Nakładem Stowarzyszenia Artystów w Pozna-
niu. Drukiem Antoniego Fiedlera. 28,5 cm, s. 16, tablic 
ilustr. 26, k. 3 [inseraty], brosz. wydawn: karton przeszyty, 
il. barwna na licu. Piecz. włas. „Dr med. K. Baszkowski”.

120

PRZESMYCKI Zenon (Miriam) 782 – Pro arte. Uwa-
gi o sztuce i kulturze. Nieco z obyczajów, teatry, kabarety, 
muzyka, literatura, sztuki plastyczne. Miejskie Muzeum 
Sztuki. Warszawa [1914] Nakład i druk Tow. Akc. S. Or-
gelbranda Synów. E. Wende i Spółka. 20 cm, s. [4], 608, 
[2], opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie, górny 
brzeg kart złocony. Zbiór artykułów, głównie z Chimery, 
Zenona Przesmyckiego (1861-1944), poety, krytyka, tłu-
macza i wydawcy. M.in. eseje o kabaretach artystycznych, 
reformie teatrów, Filharmonii Narodowej, „modernizmie“, 
krytyce, sztuce stosowanej, kolekcjonerstwie, kartach 
pocztowych, ekslibrisach, drzeworycie japońskim, minia-
turze portretowej, Adolfi e Dygasińskim, Juliuszu Słowac-
kim, Aleksandrze Gierymskim, Janie Stanisławskim oraz 

o powołanym w 1908 r. Miejskim Muzeum Sztuki w War-
szawie. Z księgozbioru Michała Dziewulskiego (piecząt-
ka). Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 

400

[REMBOWSKI] 783 Jan Rembowski. 29 [właściwie 
28] reprodukcyj. Słowo wstępne prof. Jerzego Mycielskie-
go. Życiorys – art. rzeźb. Józef Gardecki. Warszawa 1924 
b. wyd. 31,5 cm, s. [10], tablic ilustr. 28 [komplet, jak 
wynika ze spisu rzeczy], broszura wydawn. [introligator 
H. Zawistowski]. Nakład 1200 egz. Stan bardzo dobry.

120

[RUSZCZYC784 ] Ferdynand Ruszczyc. Życie i dzie-
ło. Księga zbiorowa wydana staraniem Komitetu uczcze-
nia pamięci Ferdynanda Ruszczyca w Wilnie z zasiłkiem 
Funduszu Kultury Narodowej Józefa Piłsudskiego i Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych. Wilno 1939 Skład głów-
ny w Księgarni św. Wojciecha. 31,5 cm, s. XXVIII, 481, 
il. 226 w tekście, 96 tabl. il., w tym 22 tabl. barwne, opr. 
wtórna z epoki: ppł. Układ ilustracji, reprodukcje dzieł 
Ruszczyca i fotografi e – Jan Bułhak. 

Monumentalna, zbiorowa monografi a artysty i jego 
twórczości. M.in. wspomnienia o artyście (Karol Tichy), 
rozprawy o jego twórczości (Jerzy Remer, Mieczysław Li-
manowski, Marian Morelowski), życiorys (Jan Bułhak), 
spis prac plastycznych i literackich, bibliografi a.

Opr. zabrudzona, krawędzie i górna część grzbietu 
z drobnymi ubytkami. Wewnątrz stan dobry.

480

„RZECZY PIĘKNE”. Organ Muzeum Przemysłowe-
go w Krakowie. Miesięcznik. Redaktor Naczelny: Kazi-
mierz Witkiewicz.

R. VIII: 785 1929 nr 1
90

R. IX786 : 1930 nr 1-3
90

R. IX787 : 1930 nr 7, 8, 9
90

R. X788 : 1931 nr 1, 2, 3
90

R.X: 789 1931 nr 7-12
150
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[SIEMIRADZKI]790  Stanisław Roman Lewandowski 
– Henryk Siemiradzki, z dziewięćdziesięcioma siedmio-
ma ilustracjami w tekście, dziesięcioma heliograwiurami, 
dwoma kolorowemi facsimiliami szkiców olejnych i por-
tretem. Wydanie drugie. Warszawa – Kraków 1911 Na-
kład i własność Gebethnera i Wolffa, G. Gebethner i Sp. 
34 cm, s. [6], 127, [1], il. w tekście, 2 tablice reprodukcji 
barwnych; brak 10 tablic reprodukcji światłodrukowych. 
Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. faksymile sygnatury artysty 
i portretem fotografi cznym na licu. Stan dobry.

120

SZTUKA POLSKA.791  Malarstwo. Pod kierownic-
twem Feliksa Jasieńskiego i Adama Łady Cybulskiego. 
Wydanie 2. Pięćdziesiąt reprodukcji najwybitniejszych 
przedstawicieli malarstwa polskiego. Lwów–Warszawa 
[1906] Nakładem Księgarni H. Altenberga; Skład w Księ-
garni E. Wende i Spółka.

34,5 cm, s. [8], tablic reprod. barwnych, naklejonych 
na karton 48 [zamiast 50] oraz 1 tabl. z reprod. czarno-
białą, k. tekstu 51, opr. wtórna: pł., na licu i tylnej okładce 
naklejone fragmenty oryg. oprawy.

Brak k. przedtyt. i tytułowej; brak 2 reprodukcji: 
L. Wyczółkowskiego Rybaka i A. Grottgera Portretu narze-
czonej; teksty z opisem do tych tablic zachowały się.

400

SPRAWOZDANIA792  Komisyi do Badania Historyi 
Sztuki w Polsce. Tom VIII, zeszyt III i IV. Kraków 1902 
Nakładem Akademii Umiejętności. 35,5 cm, szpalty [228] 
– 412; [CCLXX] – CCCCLXX, 233 ilustr. w tekście, 1 tabl. 
barwna, rozkł., opr. wtórna: pł. ze złoc. napisami na licu 
i grzbiecie, okładka broszury wydawn. zachowana. Zawie-
ra m.in. Trzy nasze zamki: Czersk, Chęciny i Ogrodzie-
niec; Kościoły gotyckie na Mazowszu; Zamek Tęczyński; 
Polskie dywany wełniane; nekrolog prof. Mariana Soko-
łowskiego; sprawozdania z posiedzeń za rok 1904 i 1905. 
Przetarcia oprawy pł. – grzbietu i narożników. Wewnątrz 
stan bardzo dobry.

200

SWIEYKOWSKI Emmanuel 793 – Pamiętnik To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854 
-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. 
Wyd. 1. Kraków 1905 Nakładem TPSP w Krakowie. 
23 cm, s. [2], CII, [2], 592, [1], liczne il. w tekście – por-
trety artystów, 2 tabl. ilustr., opr. wtórna: psk współczesny, 
tłocz. i złoc. grzbietu oprawy, okładki broszury wydawn. 
zachowane [projekt okł. Eugeniusz Dąbrowa]. Piecz. „Du-
blet Biblioteki Prowincjonalnej O. O. Redemptorystów”. 
Stan bardzo dobry. Piękny egzemplarz podstawowego in-
formatora o sztuce polskiej 2. połowy XIX w.

900
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„SZTUKA” 1897-1922. 794 Kraków [1922] Nakład 
i własność H. Altenberga & Gubrynowicza i Syna we Lwo-
wie. 27,5 cm, s. [2], XXIX, 34 ilustr. w tekście, 65 tablic 
reprodukcji światłodrukowych [w tym 2 tabl. barwne], 
opr. wydawnicza: pł. tłocz., złocenia na licu i grzbiecie; 
projekt oprawy – Józef Mehoffer. 

Zawiera: F. Klein – Zarys historyczny Towarzystwa 
Artystów Polskkich „Sztuka”; T. Żuk-Skarszewski – To-
warzystwo Artystów Polskich „Sztuka”; wykaz członków 
Towarzystwa, spis wystaw w latach 1897-1922; reproduk-
cje 65 prac artystów zrzeszonych w „Sztuce”. Przetarcia 
grzbietu opr., poza tym stan dobry.

440

„SZTUKA” 1897-1922795 . j.w.  – egzemplarz w tece 
płóciennej. Lico opr. jak w egz. opisanym wyżej. Niewiel-
kie zaplamienia lica opr., naderwany grzbiet.

400

WILDER Hieronim 796 – Grafi ka. Drzeworyt – mie-
dzioryt – litografi a. Wskazówki dla bibliotekarzy i miło-
śników sztuki. 37 ilustracyj, z tych 2 oryg. drzeworyty 
J. Holewińskiego i Wł. Skoczylasa oraz 2 autolitografje 
L. Wyczółkowskiego. Lwów 1922 Księgarnia Wydawni-
cza H. Altenberga. 29,5 cm, s. 87, 36 tablic ilustr. [kom-
plet, zgodnie ze spisem ilustr.], broszura wydawn., grzbiet 
reper. drobne ubytki okł. Drzeworyty oryginalne: J. Ho-
lewińskiego „Portret damy” (tabl. IV) i Wł. Skoczylasa 
„Trójca święta” (tabl. V). Autolitografi e Leona Wyczół-
kowskiego: „Wejście do Katedry na Wawelu” (tabl. XXX) 
i „Portret prof. Konstantego Laszczki” (tabl. XXIX – zob. 
fot.).

600

[WYSPIAŃSKI] 797 Stanisław Wyspiański – Dzieła 
malarskie. Tekst – Stanisław Przybyszewski i Tadeusz Żuk
-Skarszewski. [Bydgoszcz 1925] Inst.[ytut] Wyd.[awni-
czy] „Bibljoteka Polska”. 35,5 cm, s. 131, 105 il. w tek-
ście, LXXXVI tablic ilustr. [z zachowanymi wszystkimi 
bibułkami ochronnymi], opr. wydawnicza: pł. złoc., na 
licu tłocz. i złoc. faksymile sygnatury artysty, złoc. napisy 
na grzbiecie. Stan bardzo dobry.

1 000
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Sztuka książki
AMEISENOWA Zofi a798  – Dwa nieznane polskie 

znaki książkowe z XV wieku. Kraków 1947 Nakładem To-
warzystwa Miłośników Książki. 24,5 cm, s. 22, [1], ilustr. 
w tekście, opr. późniejsza: pł. ze złoc. na grzbiecie, zachowa-
ne kart. okł. wydawnicze. Drukowano jako rękopis. Książ-
ka dedykowana, przez autorkę i Towarzystwo Miłośników 
Książki w Krakowie, Edwardowi Chwalewikowi - badaczo-
wi dziejów polskiego ekslibrisu. Ekslibrisy: dr Stanisława 
Aulicha i W. Dziulikowskiego. Stan bardzo dobry. 

80 

BANACH Andrzej799  – Polska książka ilustrowa-
na 1800-1900. Kraków 1959 Wydawnictwo Literackie. 
28,5 cm, s. 508, [4], 555 il. w tekście, opr. wydawnicza: 
pł. z obwolutą. Stan bardzo dobry; niewielkie naddarcia 
górnych krawędzi

200

BRZASK800  epoki w walce o nową sztukę. T. 1 [więcej 
nie wyszło]. 1917-1919. Poznań 1920 Nakładem Zdroju. 
23 cm, s. 259, [5], [8 – ogłoszenia], liczne ilustr. i drze-
woryty w tekście, brosz. wydawnicza z ilustr. na przedniej 
okładce.

Wybór utworów z początkowych tomów czasopisma 
„Zdrój” (Poznań 1917-1922) – czołowego organu ekspresjo-
nizmu polskiego i związanego z pismem, powstałego w 1918 
r., poznańskiego ugrupowania malarzy Bunt. Wychodziło 
pod redakcją i artystycznym kierownictwem Jerzego Hu-
lewicza. Drzeworyty przedstawicieli Buntu: Małgorzaty 
i Stanisława Kubickich, Jana Jerzego Wronieckiego, Artura 
Swinarskiego, Stefana Szmaja, Jerzego Hulewicza. Na jego 
łamach publikowali skamandryci, ekspresjoniści, futuryści, 
symboliści francuscy, pisarze rosyjscy, Stanisław Przyby-
szewski, Wacław Berent, Kazimierz Wierzyński, Emil Ze-
gadłowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Zenon Kosidowski, Julian 
Kaden-Bandrowski, Julian Tuwim, Maurycy Maeterlinck. 
Ilustracje: Pabla Picassa, Aleksandra Archipienki, Oskara 
Kokoschki, Wasilija Kandinskiego, Leona Chwistka, Tytusa 
Czyżewskiego, Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków, Augusta 
Zamoyskiego, Jana Hrynkowskiego. Grzbiet po konserwacji 
(z niewielkimi ubytkami), ubytek ilustracji na okładce, część 
składek poluzowanych lub luźno, oprócz tego stan dobry. 

400

ELUARD Paweł801  – Pablowi Picasso. Warszawa 
1948 Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plasty-
ków. 24 cm, s. 61, [7], liczne ilustr. w tekście, brosz. wy-
dawnicza, obwoluta. 

Nakład 710 egz. numerowanych (egz. nr 257). Poemat 
jednego z założycieli surrealizmu Paula Éluarda (właśc. 
Émile Eugène Paul Grindel, 1895-1952), z rysunkami 
Pabla Picassa. Przełożył Stefan Flukowski. Opracowanie 
artystyczne Maria Flukowska. Miejscowe przebarwienia 
okładki, stan dobry.

240
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JAROSŁAWIECKA-GĄSIOROWSKA Maria802 , 
WIERZBICKI Marek – Oprawy artystyczne XIII-XVIII 
w. w zbiorach Czartoryskich w Krakowie. Wybór zabytków. 
Kraków 1952 Muzeum Narodowe. 20,5 cm, s. [2], 10, tabl. 
ilustr. 38, brosz. wydawnicza. Liczne ilustracje. Stan bardzo 
dobry. 

80

KANTOROWICZ Serge803  – Cinq lithographies. Pa-
ris (Paryż) 1986 Éditions Georges Fall. 47 x 47 cm, arku-
szy 9, w tym 5 litografi i barwnych sygnowanych: Kantoro-
wicz, w tece wydawniczej (49 x 48 cm), płótno.

Egzemplarz z edycji bibliofi lskiej wydany w nakładzie 
150 egz. Oferowany nosi numer 105, na welinie z Ar-
ches. Egzemplarz podpisany przez autora ołówkiem oraz 
na każdej litografi i barwnej: Kantorowicz. Artysta Serge 
Kantorowicz, ur. w 1942 roku, pochodzenia polskiego, 
zafascynowany twórczością Tadeusza Kantora mieszka na 
stałe we Francji. 

Stan bardzo dobry. 
2 500

[KARPIŃSKA] 804 Helena Karpińska poetka opraw. 
(Biblioteka Anińska JZG 6). Łódź [1975] Grafi czna Pra-
cownia Doświadczalna ZPAP. 24,5 cm, s. 23, [1], ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: karton, obwoluta. 

Egzemplarz autorski. Odbito na różnych papierach 
47 numerowanych egzemplarzy plus egz. autorskie. M.in. 
ilustracje przykładowych prac i kalendarium działalności 
artystki. Książka wydana staraniem i sumptem Jerzego 
Zbigniewa Golskiego. Ekslibris oraz winiety ze stempli 
introligatorskich Heleny Karpińskiej. Stan bardzo dobry. 
Rzadkie.

100

[KARPIŃSKA]805  Oprawy artystyczne Heleny Kar-
pińskiej. Wrocław 1983 Muzeum Narodowe we Wrocła-
wiu. 20 cm, s. [32], liczne ilustr. w tekście. Katalog 126 
prac Heleny Karpińskiej (1909-1997), wybitnej introliga-
torki, bibliofi la – zaprezentowanych na wystawie w 1983 
r. we Wrocławiu. Opracowanie katalogu Helena Karpiń-
ska, Teresa Pieniążek. Projekt okładki Piotr Karpiński. 
Niewielkie otarcia okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.

80 

[KISLING Mojżesz] Jean GIONO 806 – Provence. 
Paris 1954 Nakładem: „Aux dépens d’un amateur“ [Ber-
narda Kleina]. Druk: Pierre Bouchet. Folio, s. 4, 127, [5], 
tabl. ryc. 56 (barwne, na trzech rodzajach papieru, czar-
nobiałe, frontispis z portretem Kislinga i ilustracja okład-
kowa).

Wstęp André Salmon. 38 rycin kolorowanych akwa-
relą, oraz 17 tablic czarnobiałych wg rysunków Mojżesza 
KISLINGA (1891-1953). 

803

806
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Unikatowa oprawa artystyczna wykonana na indywi-
dualne zamówienie kolekcjonera: pełna skóra z wmonto-
waną na licu płytą miedziorytniczą; futerał. W zwierciadle 
przedniej oprawy płyta miedziorytnicza z przedstawieniem 
martwej natury pod celuloidem. Futerał kartonowy, skórza-
ny, od zewnątrz ze złoceniami i tłoczeniami, wewnątrz wy-
klejany jedwabną morą i papierem.  

Edycja bibliofi lska wydana w nakładzie 280 egzempla-
rzy, ale także wśród nich oferowany egzemplarz jest wy-
jątkowy: z numerem 10, odbity na perłowym papierze ja-
pońskim, zawiera dodatkowo: dwie serie rycin barwnych 
na welinie z Holandii i na welinie z Arches, 13 rycin czar-
nobiałych na papierze chińskim, 4 tablice czarnobiałe na 
welinie z Holandii i wspomnianą  płytę miedziorytniczą 
z wizerunkiem martwej natury. Ponadto, jak w każdym 
z 280 egzemplarzy, mamy tu frontispis, 13 ilustracji na 
osobnych tablicach i 12 ilustracji czarnobiałych w tek-
ście.

Prowansja Jeana Giono [1895-1970] to poetycka wi-
zja ciepłej krainy wina, kobiet i słońca, której atmosferę, 
wykwintne smaki i światło tak znakomicie oddają barwne 
tablice Mojżesza Kislinga. 

Drobne otarcia oprawy, spękania lekko przesuszonej 
skóry grzbietu. Stan bardzo dobry. Unikatowy egzem-
plarz, z ręcznie kolorowanymi akwarelą odbitkami 
rycin wybitnego malarza.

22 000
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[KROL] 807 André Gide – Thésée. Présenté par Sy-
lvio Samama, Paris (Paryż) 1963 Nakładem A. Krola. 
26 x 34 cm, s. [4], 140, [8]; tabl. ryc. 24 (drzeworyty 
barwne Abrama Krola).

Wydanie bibliofi lskie w nakładzie 200 egz.; egz. nr 55 
podpisany przez artystę. Oferowana edycja ilustrowana 
jest 24 drzeworytami barwnymi Abrahama Krola, od-
bitymi na papierze Rives. 

Abraham Król (Abram Krol), ur. w 1919 r. w Pabia-
nicach polski artysta pochodzenia żydowskiego, malarz, 
grafi k i ilustrator, od 1938 r. zamieszkujący we Francji, 
współpracował m.in. z Józefem Hechtem, zilustrował 
przeszło 20 ważnych dzieł literackich, często nawiązywał 
do motywów religijnych, biblijnych i judaistycznych. Tu  
zilustrował poemat prozą André Gide’a oryginalnymi, 
barwnymi drzeworytami, m.in. z motywami żydowskimi.

André Gide (1869-1951), prozaik francuski i laure-
at Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1947. 
W pierwszej połowie XX wieku był pisarzem światowej 
sławy.

Tezeusz (1. wydanie w 1946 roku) Gide’a to poetycka 
narracja, w której postacie dążą do wyzwolenia się z nie-
widzialnych ograniczeń determinującego je świata..

Składki wydawnicze luźne, oprawa i futerał wydawni-
czy. Stan bardzo dobry.

6 000

KRASZEWSKI Józef Ignacy808  – Dziad i baba 
w sześciu kartonach ilustrował Piotr Stachiewicz. War-
szawa 1887 Nakład Gebethnera i Wolffa. 32 cm, k. [7], 
6 fotodruków wg P. Stachiewicza oraz okładkę w litografi i 
wykonano w Zakł. Litografi cznym S. Huberta w Warsza-
wie. Brosz. wydawn., stan dobry. Rzadkie.

240

ŁOBODOWSKI Józef 809 – Mare nostrum. Greenpo-
int, Brooklyn, N. Y. 1986 Polander Press. 30 cm, s. 53, [2], 
tabl. ilustr. 6 – linoryty barwne Tomasza Burasiewicza, 
opr. wydawnicza: pł. tłoczone, złocony tytuł na grzbiecie 
[oprawa Józefa Zająca]. Nakład 150 egz. ręcznie nume-
rowanych; egz. nr. 62, podpisany przez wydawcę i autora 
opracowania grafi cznego książki, B. Małysę. Pierwsza bi-
bliofi lska edycja ofi cyny nowojorskiej Polander Press, za-
łożonej przez Zbigniewa Michała Legutkę.

200
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OPAŁEK Mieczysław810  – Bibliopole lwowscy. Lwów 
1928 Nakładem Koła Lwowskiego Związku Księgarzy Pol-
skich. 23,5 cm, s. 79, [1], tabl. ilustr. 1 (portret), brosz. 
wydawnicza. 

Gawęda o wydawcach i księgarzach lwowskich. Odbito 
na papierze czerpanym u Artura Goldmana we Lwowie. 
Nakład 520 egz. numerowanych (egz. nr 27). Książka de-
dykowana III Zjazdowi Bibliofi lów Polskich we Lwowie 
(26-29 maja 1928). Mieczysław Opałek (1881-1964), na-
uczyciel, literat, bibliofi l, właściciel potężnego księgozbio-
ru. Okładka broszurowa fachowo zdublowana, wewnątrz 
stan bardzo dobry. 

220 

PIOTROWSKA-GŁĘBOCKA Irena811  – Zagadnie-
nia współczesnego malarstwa w Polsce na tle twórczości 
Leona Dołżyckiego, Erwina Elstera, Adama Hannytkie-
wicza, Józefa Krzyżanowskiego, Władysława Lama, Ta-
deusza Potworowskiego, Wacława Taranczewskiego, Jana 
Wronieckiego. Poznań 1935 Jan Jachowski Księgarnia 
Uniwersytecka. 23 cm, s. 102, [8], 50 – tablice illustr. 
Drzeworyty w tekście Wacława TARANCZEWSKIEGO. 
Opr. wydawnicza: tekt., grzbiet reperowany. Nakład 500 
egz. ręcznie numerowanych; egz. nr 134. Stan bardzo do-
bry. Rzadkie.

360

PSAŁTERZ PUŁAWSKI812 : z kodeksu pergamino-
wego księcia Władysława Czartoryskiego przedruk homo-
grafi czny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. [Poznań] 
1880. Nakładem Biblioteki Kórnickiej, 16,5 cm, k. 312, 
opr. wyd., grzbiet po konserwacji.

Współtwórcami edycji byli Adam Piliński (1810-1887) 
i Stanisław Piliński (1839-1905). Psałterz puławski to 
polski przekład Księgi Psalmów powstały pod koniec XV 
wieku. Rękopis zawiera polski przekład psalmów, kanty-
ków starotestamentowych oraz Credo nicejskie, czyli sym-
bol wiary św. Atanazego, patriarchy Aleksandrii w IV w. 
Jest to iluminowany kodeks pisany na pergaminie, forma-
tu szenastki o rozmiarach 15,5 x 11,5 cm, liczący 312 
kart zdobionych inicjałami. Przeznaczony był dla osoby 
świeckiej lub duchownego świeckiego. Nie jest znany jego 
autor ani dokładny czas przekładu. Psałterz puławski, jak 
na to wskazuje umieszczona w nim dedykacja, w roku 
1533 był w posiadaniu rodziny Komorowskich i został 
ofi arowany nieznanej osobie przez Jana Komorowskiego. 
W roku 1617 modlitewnik należał do Jana Rębielińskiego 
na Rusi, a w XVIII w. znalazł się w Puławach w Bibliotece 
Czartoryskich (stąd nazwa). Przez jakiś czas był w rękach 
Tadeusza Czackiego, który podał o nim pierwszą – lecz 
mylną – wiadomość jako o Psałterzu królowej Jadwigi. 
Oryginalny manuskrypt Psałterza przechowywany jest 
obecnie w Muzeum Czartoryskich w Krakowie (sygnatura 
rękopisu: 1269). Został on wykonany w XV wieku staran-
nie na pergaminie i ozdobiony inicjałami i kolorową ilu-
stracją Trójcy Przenajświętszej na ostatniej karcie. Cechy 
językowe zabytku wskazują, że jest on dziełem jednego 
pisarza, pochodzącego prawdopodobnie z południowej 

Wielkopolski lub pogranicza Wielkopolski i Małopolski. 
Badania wykazały ponadto, że zabytek jest kopią starsze-
go rękopisu, opartego na tym samym praźródle co Psałterz 
fl oriański. 

Technika homeografi i jest dziełem A. Pilińskiego, któ-
ry wynalazł ją ok. 1857 r. Odtwarza ona wiernie stare 
druki, ryciny, miniatury, rękopisy itp. Słowo homeografi a 
pochodzi od greckiego słowa homoios oznaczającego po-
dobieństwo, gdyż odtwarzane w ten sposób prace grafi cz-
ne są pod każdym względem łudząco podobne do orygi-
nałów. Nie wiemy dokładnie, na czym polegała tajemnica 
wynalazku A. Pilińskiego. Można przypuszczać, że prace 
te mają związek z litografi ą i przenoszeniem fotografi cz-
nym oryginałów na kamień litografi czny, a następnie od-
bijaniem na odpowiednio dobranych papierach.

O wysokiej wartości Psałterza puławskiego przeko-
nany był Czesław Miłosz, który inspirował się nim przy 
własnym przekładzie Księgi Psalmów. Według Miłosza, 
Psałterz Puławski góruje zwartością i bogactwem rytmicz-
nym nad przekładami z wieku szesnastego (por. Czesław 
Miłosz, wstęp „od tłumacza” w Księga Psalmów, Éditions 
du Dialogue, Paris 1982, s. 45-47).

240
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[REJ] 813 Mikołaja Reya z Nagłowic Figliki. Dla 
uczczenia czerechsetnej tocznicy urodzin autora wy-
dał w podobiźnie Wiktor Wittyg. Kraków 1905 b. wyd. 
W Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego. 21 cm, s. 12, 
[90 – reprint Figlików ], 64 [bibliografi a Figlików, objaśnie-
nia], [2], opr. wtórna: artystyczna, sygnowana „Jerzy 
Budnik /introligator \Bydgoszcz” – skóra złoc., tłocz., 
okładka broszury oryg. zachowana. Wpis własn. „dan 
w Krakowie / d. 25 marca 1906 r. /R. Matejkowa”.

600

[TYSZKIEWICZ]814  SAMUEL Tyszkiewicz 1889-
1954. Wystawa prac typografi cznych urządzona w Klu-
bie Księgarza. (Towarzystwo Przyjaciół Książki i Biblio-
teka Narodowa). Warszawa 1958. 20 cm, s. 18, brosz. 
wydawnicza.

Nakład 550 egz. Zawartość: Magister Samuel Typo-
graphus. Rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu, drukarzu fl o-
renckim (St.P. Koczorowski; przedruk z czasopisma „Ar-
kady” nr 7, Warszawa, lipiec 1938); Dzieje i katalog 50 
prac ofi cyny Tyszkiewiczów (Samuel Tyszkiewicz). Tytuł 
na okładce: „Katalog wystawy prac drukarskich Samuela 
Tyszkiewicza typografa fl orenckiego i nicejskiego”. Stan 
bardzo dobry.

150

WIERZYŃSKI Kazimierz815  – Barbakan warszaw-
ski. [Nicea 1940] U Tyszkiewicza Anno Domini MDCCC-
CXL w nicejskiej fi lli jego Ofi cyny. 19 cm, s. [32], papier 
żeberkowy, opr. wydawnicza: tekt., w tekt. futerale. Wy-
tłoczono 125 egz. liczbowanych słownie; egz. sześćdzie-
siąty – Stanisława Nawrockiego. Na k. przedtyt. odręcz-
nie: „W dowód pamięci /przesyła z Nicei/ Jerzy Śliwiński 
/6 XII. 1940”. XXI-a publikacja Ofi cyny fl orenckiej. 
Stan dobry.

800

WITKIEWICZ S[tanisław] I[gnacy]816  – O Czy-
stej Formie. [Warszawa 1933] Bibljoteka Zet. 17,5 cm, 
s. 36, broszura wydawnicza. K. tyt. uzupełniona (pod-
klejenie), bez szkody dla tekstu, poza tym stan bardzo 
dobry. Wydanie 1 książkowe programowego tekstu este-
tycznego St. I. Witkiewicza. Powstał w 1921 r., ukazał 
się pierwotnie w czasopiśmie „Zet” nr 7, 9-12 w roczniku 
1932/1933. 
Świetny przykład konstruktywistycznej typografi i. 

Rzadkość.
800

813
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ATENEUM.817  Pismo naukowe i literackie. T. 1. 
Zbioru ogólnego tom 17. Warszawa 1880 Drukiem K. Ko-
walewskiego. 25 cm, s. [4], III, [1], 609, [2], opr. z epoki: 
psk z tłocz. na grzbiecie. 

Warszawskie czasopismo założone przez Ignacego Ba-
ranowskiego, ukazujące się w latach 1876-1901. Redakto-
rami byli: Herman Benni, Włodzimierz Spasowicz, Piotr 
Chmielowski, Stanisław Wydżga i Ignacy Chrzanowski. 
Zamieszczano artykuły poświęcone historii, literaturze, 
naukom społecznym i politycznym, beletrystyce, podró-
żom, sztuce oraz recenzje i sprawy bieżące. M.in. Polska 
i Polacy w poezji ludowej Słowian Zadunajskich; Powie-
ści historyczne J. I. Kraszewskiego; Narodowość i prawo 
publiczne; Wystawa sztuk pięknych w Paryżu w roku 
1879; Nauka zachowania zdrowia i zdolności do pracy. 
Otarcia krawędzi oprawy, blok po konserwacji, stan do-
bry.

180

BIBLIOTEKA POLSKA. 818 Pamiętnik umiejętno-
ściom, historyi, literaturze i rzeczom kraiowym poświęco-
ny. Warszawa, drukiem N. Glücksberga [wydawca: Franci-
szek Salezy Dmochowski]. Wychodzi dwa razy na miesiąc 
[ukazywał się w l. 1825-1826]. 

Tom IV, 1825 – październik, listopad, grudzień. 
19,5 cm, s. [6], 270, VII, opr. psk z epoki, z szyldzika-
mi. Zawiera m.in. rozprawy tłumaczone: O udoskonale-
niu moralnem Człowieka (J. M. Degérando); Podróże do 
Anglii (K. Dupin); O teraźniejszym stanie Państwa Turec-
kiego (F. A. Reider). Recenzje m.in. Marii Malczewskiego; 
„Uwagi nad Romantycznością”, zapewne F. S. Dmochow-
skiego. E. 2 II, 277-278.

400

CHIMERA – legendarne czasopismo Młodej Pol-
ski propagujące nowe kierunki w literaturze i sztuce. 
Wychodziło w latach 1901-1907 (łącznie 30 zeszytów 
w 10 tomach), w nakładzie ok. 620 egz. Piękny przykład 
secesyjnej sztuki wydawniczej i typografi cznej. Stworzone 
i redagowane przez Zenona Przesmyckiego (1861-1944). 
Współpracowało z wieloma wybitnymi grafi kami i mala-
rzami.

TOM II819 , kwiecień – maj 1901, zeszyty 4-5 i 6 
[współoprawne pł. z szyldzikiem; przednie okł. oryginalne 
zachowane]. 22,5 cm, s. [4], 526. Okładki Edwarda OKU-
NIA (z. 4 – 5) i Mariana WAWRZENIECKIEGO (z. 6). 

Pierwodruki: Próchna W. Berenta [c.d. w t. III], J. Ka-
sprowicza Salve Regina, J. Słowackiego odnalezionych wa-
riantów Króla – Ducha, St. Przybyszewskiego Synów ziemi, 
wierszy Br. Ostrowskiej, L. Staffa, K. Zawistowskiej. Ilu-
stracje, rysunki, winiety, inicjały E. Okunia, J. Mehoffe-
ra, St. Dębickiego, J. Stanisławskiego, a także Gustawa 
KLIMTA, Kolo MOSERA, Feliksa VALLOTONA.

500

TOM III,820  lipiec – wrzesień 1901, zeszyty 7-8 
i 9 [współoprawne pł. ze złoc. napisami na grzbiecie]. 
23,5 cm, s. 494. Brak oryg. okładek obu zeszytów. Brak 
reprodukcji A. Beardsleya Powrót Tannhäusera… Dalszy 
ciąg Próchna W. Berenta. Pierwodruk J. Kasprowicza 
Hymnu św. Franciszka z Asyżu. Przekłady Krucjaty dziecięcej 
M. Schwoba i Filokteta A. Gide’a. Barwna autolitografi a 
Jana STANISŁAWSKIEGO Topole (sygn. na kamieniu 
„JS”; prawy margines przycięty, bez szkody dla grafi ki). 
Stan dobry.

1 200

TOM IV821 , październik – grudzień 1901, zeszyt 10 
– 11 – 12. 24 cm, s. [4], 476, opr. wtórna: tekt. z szyldzi-
kiem, oryg. okł. zeszytu zachowana. Pierwodruki: Wandy 
Cypriana K. NORWIDA, Judasza J. Kasprowicza, opowia-
dania T. Micińskiego Historia dwojga kochanków; przekłady 
Prometeusza źle spętanego A. Gide’a i fragmentów Zaratustry 
Nietzschego. Rysunki, inicjały St. Dębickiego, Hokusai, 
F. Khnopffa, J. Mehoffera, E. Okunia, J. Stanisławskiego. 
Dwa rysunki z Apokalipsy Dürera na osobnych tablicach. 
Brak autolitografi i J. Stanisławskiego „Villa d’Este”. Stan 
dobry, oprawy bardzo dobry.

800

TOM. V822 , lipiec – wrzesień 1902, zeszyty 13 – 14 
– 15. 24 cm, s. 508, opr. wtórna: ppł. z napisami złoc. 
na grzbiecie. Zachowana okładka Józefa Mehoffera do 
z. 13. Pierwodruki: Milczenia Cypriana K. NORWIDA, 
W mroku gwiazd T. Micińskiego. Poezje M. Komornickiej, 
B. Leśmiana, K. Zawistowskiej. Przekłady G. d’Annunzia, 
Ch. Baudelaire’a, J. Zayera. Rysunki A. Beardsleya, J. Me-
hoffera, E. Okunia, M. Wawrzenieckiego. Stab bardzo do-
bry.

800

Czasopisma
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TOM VI823 , październik – grudzień 1902, zeszy-
ty 16 – 17 – 18 [współoprawne plast., złocony napis na 
grzbiecie]. 25 cm, s. 488. Zachowane okladki z. 16 i 18 
w litografi i J. Mehoffera, z. 17 w rys. E. Okunia. Pierwo-
druki: Cypriana K. NORWIDA (Tajemnica Lorda Singel-
worth i Ostatnia z bajek), Tadeusza MICIŃSKIEGO Dolina 
mroku, Berenta przekład Z psychologii sztuki Nietzschego. 
Rysunki E. Burne-Jonesa, Dębickiego, Mehoffera, Okunia, 
F. Ropsa, Stanisławskiego. Brak światłodruku wg akwafor-
ty Norwida; reprodukcja L. Della Robbi (po s. 374) odbita 
kserografi cznie. Egz. nieobcięty, stan dobry.

800

ECHO Muzyczne i Teatralne 824 [od nr 66 z r. 1885 
– Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne]. Tygodnik 
(z dwutygodniowym dodatkiem nut). Warszawa 1883 – 
1907. Wydawcy i redaktorzy: Aleksander Rajchman i Jan 
Kleczyński. 

R. II: 1884./5, od nr 54 z 29 września do nr 77 z 9 mar-
ca 1885. Opr. ppł.; naklejka introligatora: „Aless. Giolli /
Legatore di Libri /Firenze”. Liczne drzeworyty w tekście; 
litografowane dodatki z nutami.

300

283
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JEŹDZIEC i HODOWCA. Organ Tow. Zachęty do 
Hodowli Koni w Polsce, Tow. Hodowli Konia Arabskiego, 
Polskiego Związku Jeździeckiego, Naczelnej Organizacji 
Związków Hodowców Koni w Polsce. Warszawa 1922-
1939. Naczelny redaktor i wydawca: inż. Jan Grabowski.

R. XVIII825 : 1939, nr 4, 1 lutego
150

R. XVIII826 : 1939, nr 5, 10 lutego
150

R. XVIII827 : 1939, nr 13, 1 maja
150

KRONIKA 828 ruchu rewolucyjnego w Polsce. Organ 
Stow. B. Więźniów Politycznych. Kwartalnik poświęco-
ny dziejom walk o niepodległość i socjalizm. Warszawa 
1935 -1939. Redaktorzy: Jan Krzesławski, Adam Próch-
nik. Tomy I-V, nr 1-19 [komplet]. 24,5 cm, ca s. 64, ta-
blice ilustr. W każdym numerze zamieszczano, z odrębną 
paginacją, „Ksiegę życiorysów działaczy rewolucyjnych”, 
objętości arkusza druk. W nr. 18 rozpoczęto druk tomu 
drugiego „Księgi życiorysów…”. Wydawnictwo źródłowe 
do dziejów ruchu socjalistycznego w Polsce. Rzadkie w ca-
łości.

900

KURJER WARSZAWSKI. 829 Dziennik. 1821-1939. 
R. 1851 N˚ 1 (1 stycznia) – N˚ 168 (30 czerwca). Pół-
rocznik. 24,5 cm, s. 876 [właściwie 896], współopr. pł. 
z szyldzikiem. Liczne inseraty w formie rozkł. tablic, ta-
bele wygranych loteryjnych. Nieaktualne piecz. Biblioteki 
Ośrodka Szkolenia Dziennikarskiego.

500

MISSYE katolickie. Czasopismo miesięczne ilustro-
wane. Kraków 1882-1936.

R. II: 1883830 . 30 cm, s. 344. Ilustracje w tekście 
– 144 drzeworyty. Opr. wtórna: psk. Przetarcia grzbietu 
oprawy; narożniki uszkodzone. Wewnątrz kilkanaście 
kart przybrudzonych.

300

R. XXX: 1911831 . Odpowiedzialny redaktor i wy-
dawca: X. Marcin Czermiński T. J. 30 cm, s. 340. Zawiera 
również  Spis rzeczy zawartych w „Missyach katolickich” 
od r. 1902 do r. 1912 wraz ze Spisem rycin…, s. 38. Opr. 
wydawnicza: pł. tłocz., złoc. lica i grzbietu; grzbiet repe-
rowany.

400

PRZEDŚWIT.832  Miesięcznik polityczno-społecz-
ny, organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. R. XXV. Nr 1-8 
(styczeń-sierpień). Kraków 1905 Drukarnia Władysława 
Teodorczuka. 23,5 cm, s. 344, opr. wtórna: ppł. ze złoc. 
na grzbiecie, brzegi kart marmoryzowane, zachowane 
wszystkie okł. brosz. wyd. 

Czasopismo zdominowane wydarzeniami związany-
mi z rewolucją 1905 r., następstwami „krwawej niedzie-
li” w Petersburgu (22 I 1905). M.in. Dni rewolucyjne 
w Warszawie; Opis gwałtów i morderstw, popełnianych 
przez żołnierzy rosyjskich w Warszawie; Rola młodzieży 
i „Bundu” podczas strajku; Nasze zadania na wsi; Zdoby-
cze proletariatu; Pamięci Stefana Okrzei; Przegląd pism; 
Wydawnictwa PPS. 

Otarcia oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry.          
500 

ROCZNIK KRAKOWSKI833 . Tom IV – 1900. Re-
daktor: Stanisław Krzyżanowski. Wydawnictwo Tow. 
Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa. 21 tablic 
w cynkografi i, 7 światłodruków, il. 54. „Okładka niniej-
szego Rocznika wykonana została według rysunku p. Sta-
nisława Wyspiańskiego” [w litografi i]. M.in. rozprawy: 
St. Krzyżanowskiego Poselstwo Kazimierza Wielkiego do Avi-
nionu i pierwsze uniwersyteckie przywileje; Leonarda Lepszego  
Pergameniści i papiernicy krakowscy w ubiegłych wiekach i ich 
wyroby. Opr. wtórna, ppł. ze złoc. napisem na grzbiecie, 
wyklejki marmoryzowane.

400

831
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ROCZNIKI834  Towarzystwa Warszawskiego Przyja-
ciół Nauk. Tom szósty. Warszawa 1810 w Drukarni Xięży 
Piarów. 19 cm, s. [4], 330, [1], tablica rozkł. w miedzio-
rycie 30 x 38 cm, opr. psk z epoki. Nieaktualne piecz. 
„Biblioteka Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk” oraz „dublet 
Bibl. Racz.[yńskich]”. Zawiera Pierwodruk rozprawy 
Stanisława Staszica „O Ziemiorództwie gór, dawniey Sar-
macyi, a późniey Polski” (s. 1-85 i 93-147). Ponadto Ksa-
werego Bohusza „O początkach Narodu i ięzyka Litew-
skiego” (s. 148-291), J. K. Arnolda „O Monecie Polskiey” 
(s. 292-307), Jana Woronicza „O Pieśniach Narodowych” 
(s. 308-330). 

1 500

TYGODNIK Illustrowany – warszawskie czasopismo 
kulturalno-społeczne, wydawane w latach 1859-1939, 
założone przez Józefa Ungera. Pismo nie było związane 
z żadną opcją polityczną, publikowało wiele materiałów 
historycznych i utworów literackich, zamieszczało rów-
nież reprodukcje dzieł plastycznych. Z pismem współpra-
cowało wielu pisarzy, m.in. Henryk Sienkiewicz, Eliza 
Orzeszkowa, Bolesław Prus. 

W okresie pozytywizmu był to najbardziej popular-
ny tygodnik ilustrowany w Polsce, dzięki m.in. zastoso-
waniu pionierskiej wtedy, na terenach polskich, techniki 
drzeworytniczej. Wydawca założył własną drzeworytnię 
na potrzeby pisma, co pozwoliło publikować w „Tygodni-

ku…” liczne reprodukcje malarstwa (m.in. obrazów Ma-
tejki, Chełmońskiego, Stanisława Witkiewicza czy Gie-
rymskich). Zamieszczano również humorystyczne szkice 
Franciszka Kostrzewskiego, a z inicjatywy Juliusza Kossa-
ka (kierownika artystycznego pisma w latach 1862-1868) 
wprowadzono stałą rubrykę Dawne ubiory i uzbrojenie, po-
szerzając i tak obszerny dział historyczny. Pismo wyróżniał 
również nietypowy jak na owe czasy format (35 x 27 cm). 
W „Tygodniku Illustrowanym” ukazywały się w odcin-
kach m.in. Ogniem i mieczem, Nad Niemnem, Faraon.

W 1858 roku liczba prenumeratorów wynosiła 3000, 
natomiast pod koniec wieku zbliżała się do 11000. Przez 
80 lat ukazywania się „Tygodnik…” był głównym pismem 
polskiej inteligencji. Wiele uwagi poświęcał kształtowaniu 
świadomości historycznej i zjawiskom nowoczesnej cywi-
lizacji, postępowi technicznemu, podróżom i odkryciom.

R. 1862.835  Kompletny, zachowany w bardzo dobrym 
stanie rocznik, współopr.: tekt., pieczątki wł. „Tomasz Cis-
sowski Tomkowo”.

Rocznik Juliusza Kossaka: „zebrał i rysował” dawne 
ubiory i uzbrojenia [w odcinkach], ponadto wiele in-
nych rycin, m.in. zilustrował K. Wł. Wójcickiego Podanie 
o czarno księżniku Twardowskim, wreszcie – został kierowni-
kiem artystycznym tygodnika.

833

834

www.portolan.pl


286

Piszą: J. Bartoszewicz, F. Faleński, K. Wł. Wójcicki, 
Wł. L. Anczyc (Obrazy krakowskie). Stałe rubryki: Kro-
nika sztuk pięknych; Przegląd polityki zagranicznej; Ży-
ciorysy; Opisy miejscowości, zamków, kościołów.

2 000

R. 1872.836  Kompletny rocznik, współopr. psk. 
Powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego – Morituri, 

T. T. Jeża – Narzeczona Harambaszy. Przekłady Goethe-
go: Herman i Dorota – „polskim heksametrem” przełożył 
Ludwik Janike, Wiktora Hugo poematu Straszny rok. Kro-
nika zagraniczna Józefa Ignacego Kraszewskiego. Rysunki 
Franciszka Kostrzewskiego, Ksawerego Pillatiego, Jana Ma-
tejki. Drzeworyty wg obrazów Maksymiliana Gierymskie-
go „Pochód Kawalerii…” i „Stadnina”, Juliusza Kossaka 
„O koniku żołnierskim”. Cykl „Z teki ś.p. Grottgera”, nu-
mery specjalne:moniuszkowski i poświęcony Wincentemu 
Polowi. Świetne, drzeworytnicze widoki miast, a w nich 
zabytków: Wilna, Odessy, Kamieńca Podolskiego, Pińska, 
Monachium, Skierniewic; „Sceny i obrazki z Saskiej Kępy 
pod Warszawą”, rysował z natury Henryk Pilati. 

Kilka kart oprawionych nie w kolejności; część nr 251 
wszyta w oprawę dwukrotnie. Grzbiet z drobnymi ubytka-
mi; narożniki oprawy podniszczone; kilka pierwszych kart 
z zagnieceniami; poza tym stan rocznika bardzo dobry.

2 000

R. 1874.837  Kompletny rocznik, współopr. psk z epo-
ki, stan bardzo dobry.

Proza: E. Orzeszkowej „Eli Makower”; T. T. Jeża „Ko-
mysznik”; Wł. Maleszewskiego „Wieczory nad Tamizą”. 
Kronika zagraniczna J. I. Kraszewskiego. relacje i ryciny 
z Wystawy rolniczo-przemysłowej w Warszawie. Rysują: 
Andriolli (12 dużych drzew.), Juliusz Kossak, Jan Matejko. 
W tym roku rozpoczyna wielką karierę Wojciech Kossak 
(„rysował na drzewie 16-letni…”). Stałe działy j.w.

2 000

R. 1876.838  Opr. psk podniszczony, reperowany.
Powieść Deotymy „Na rozdrożu”, Sewera „Listy z Lon-

dynu”, kronika zagraniczna Kraszewskiego. Dużo o woj-
nie turecko-serbskiej, także ryciny („Z widowni wojny”). 
O wystawie powszechnej w Filadelfi i. O Brandcie artykuł 
i piękny drzeworyt – widok jego pracowni w Monachium. 
Z ciekawostek: „Plan Warszawy z oznaczeniem kierunku 
projektowanych tramway’ów”.

1 800

R. 1894.839  Rocznik kompletny. Opr. w 2 wol., pierw-
sze półrocze: ppł., 2.: psk. Brak 1 k. (s. 123-124). 

Poezje K. Tetmajera, Sonety włoskie M. Konopnickiej, 
A. Podczaskiego Listy z Paryża, E. Orzeszkowej Pieśń 
przerwana. Piszą Dygasiński, Wiktor Gomulicki, Rodzie-
wiczówna. Henryk Rodakowski (tuż przed śmiercią) ogła-
sza uwagi i malarstwie XIX w. Rysują m.in. Józef Rapacki 
(Z teki humorystycznej), Piotr Stachiewicz  (Nowy Rok), 
M. E. Andriolli (Kazimierz Dolny). Obrazy w wersji drze-
worytniczej: A. Wierusza-Kowalskiego Napad wilków; 

F. Żmurki Pieśń wieczorna, Przebudzenie, Natchnienie; 
Fałata Powrót z łowów. Japonka, Siemiradzkiego Sąd 
Parysa i Święto Bachusa, Wyczółkowskiego  Druid ska-
mieniały. Pojawiają się liczne fotografi e, a nawet pierwsze 
fotoreportaże: z uroczystości poświęcenia pomnika Cho-
pina w Żelazowej Woli. Z zagranicy: aeroplan Maxima nie 
wzbił się w powietrze, niestety…

1 800

R. 1898.840  Kompletny rocznik (ponad 1000 stron 
tekstów i ilustracji) opr. psk, stan całości bardzo dobry. 

Pierwodruki: „Krzyżaków” Sienkiewicza, W. Siero-
szewskiego „Risztau”, wierszy Konopnickiej, „Cieniów” 
Żeromskiego. Z teki pośmiertnej Matejki. Sylwetki i re-
produkcje malarzy: Wł. Czachórskiego, J. Mehoffera, 
J. Stanisławskiego. Z notatek myśliwskich Józefa hr. Po-
tockiego z il. P. Stachiewicza.

1 500

R. 1908. 841 Rocznik, psk z epoki, złoc. i tłocz. napisy 
na grzbiecie, lekkie przetarcia dolnej krawędzi grzbietu, 
grzbiet poluzowany, kilka kart luźnych, poza tym stan do-
bry.

Zawiera m.in. powieści Bolesława Prusa, Wł. St. Rey-
monta (Chłopi); poezje Leopolda Staffa, Jana Kasprowi-
cza; reprodukcje obrazów Józefa Rapackiego, Alfreda Wie-
rusza Kowalskiego, Wojciecha Kossaka. 

1 000

R. 1926.842  Kompletny rocznik w 2. wol.: ppł. M.in. 
fotoreportaż z ulic Warszawy w dniach zamachu majowe-
go. 

800

R. 1930.843  Kompletny rocznik w 2. wol.: ppł. 
Nr. specjalne: o Gdyni, polskich uzdrowiskach, o Wilnie, 
automobilowy. Braki: s. 531-532, 553-554.

800

ZBIÓR postanowień 844 Rządu Królestwa Polskie-
go, Dziennikiem Praw nieogłoszonych. [Tom dodatkowy 
DZIENNIKA PRAW]. Warszawa 1838 w Drukarni Rzą-
dowéy. 17 cm, s. 304, [8], opr. psk z epoki, złoc. grzbietu, 
szyldziki. Brak k. przedtyt., poza tym stan dobry.

300
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CENNIK GŁÓWNY845 . Jesień 1937 – wiosna 1938. 
G. Hentschel. Gospodarstwo ogrodnicze. Toruń Mokre 
1937 G. Hentschel. 23 cm, s. 112, liczne ilustr. Brosz. wyd. 
Podpis własnościowy z epoki: „Dębska Anna”. Katalog to-
ruńskiej fi rmy ogrodniczej istniejącej od 1893 r. zawiera-
jący byliny, rośliny wrzosowe, drzewa i krzewy ozdobne 
oraz owocowe, rośliny cebulkowe i bulwiaste oraz rośliny 
doniczkowe. Stan bardzo dobry. Zob. też poz. 846-850.

120

CENNIK846  ilustrowany drzew i krzewów owoco-
wych, parkowych, leśnych i bylin szkółek podzameckich 
Franciszka hr. Zamoyskiego w Podzamczu. Jesień 1937 
– wiosna 1938. Podzamcze 1937. Szkółki Podzameckie. 
28 cm, s. 61, [1] s. tabl. [8]. Brosz. wyd. Podpis własno-
ściowy z epoki: „Dębska Anna”. Katalog cenowy szkółek 
ogrodniczych majątku Podzamcze koło Maciejowic hr. 
Franciszka Zamoyskiego. Zaznaczenia kredką na kilku 
kartach, poza tym stan dobry.

180

CENNIK847  jesienny 1937. Toruń 1937 B. Hożakow-
ski. 26,5 cm, s. 32, liczne ilustr., opr. wydawn.: karton. 
Katalog nasion ogrodowych i rolnych słynnej toruńskiej 
fi rmy ogrodniczej B. Hożakowskiego. Karty okł. kolor. 
Zob. też poz. 845-850. 

120

CENNIK848  nasion polnych, leśnych, okopowych 
i ogrodowych specjalnego składu nasion Telesfor Otmia-
nowski. Rocznik 65: wiosna 1938. Poznań [ok. 1937] 
K. Otmianowski. 24 cm, s. 5, [1], s. tabl.[4]. Brosz. wyd. 
Katalog nasion poznańskiej  fi rmy ogrodniczej Kazimie-
rza Otmianowskiego założonej w latach 70. XIX w. przez 
Telesfora Otmianowskiego (1850-99), kupca nasiennego 
i działacza społecznego. Stan dobry.

60

[CENNIK GŁÓWNY]849  HAUPT-Prisliste Herbst 
1931 – Frühling 1932 G. Hentschel Gartenbaubetrieb 
Toruń-Mokre. Toruń 1931 G. Hentschel. 24 cm, s. 99, 
[1], k. tabl. [2] (kolor.), liczne ilustr. Brosz. wyd. Podpis 
własnościowy z epoki: „Dębska Anna”. Cennik jesienno-
wiosenny roślin gospodarstwa ogrodniczego spod Torunia 
specjalizującego się m.in. w begoniach, chryzantemach, 
cyklamenach, daliach, gladiolach, hortensjach i krzewach 
ozdobnych. Język niemiecki. Okł. brosz. kolor. Drobne 
naddarcie okł., wewnątrz stan bardzo dobry.

180

[CENNIK]850  GŁÓWNY  nasion fi rmy Emil Freege. 
Wł. Maria Freege-Turetschkowa i M. Kambersk w Kra-
kowie. Kraków [ok. 1938]. E. Freege. 25,5 cm, s. 128. 
Opr. karton wyd. Podpis własnościowy z epoki: „Dębska 

Anna”. Cennik na rok 1939 hodowli i składu nasion Za-
kładów Ogrodniczych egzystujących od 1869 r. Okł. kolo-
rowe. Stan dobry. 

180

CHOISNARD Paweł851  – Św. Tomasz z Akwinu 
i astrologia. Przełożył z francuskiego dr Stanisław Kostka. 
Warszawa 1939 Nakładem Polskiego Tow. Astrologiczne-
go w Bydgoszczy. Wydawca Franciszek Prengel. 24 cm, 
s. 135, [3], tabl. ilustr. 1 [fot. portretu Akwinaty], brosz. 
wydawnicza. 

Okładki przybrudzone, poza tym stan dobry. 
120

CIESIELSKI T[eofi l]852  – Miodosytnictwo czyli 
sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyda-
nie trzecie powiększone. Lwów 1898 Nakładem autora. 
18 cm, s. VIII, 143, opr. wtórna: ppł. z naklejoną na lico 
przednią okł. brosz. wyd.  

Cieszące się dużą popularnością sposoby robienia 
miodów, win, piwa, autorstwa Teofi la Ciesielskiego (1846-
1916), botanika, pszczelarza praktyka, wydawcy i redak-
tora Bartnika Postępowego. M.in. recepta na miód kasztelań-
ski, bernardyński, kapucyński, polski, korzenny, czysty. Po 
tekście (od s. 143) i na dwóch następnych czystych stro-
nach dopisano piórem indeks. Pieczątka: „Główny skład 
w księgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie”. 

W kilku miejscach podkreślenia i dopiski kredką, stan 
dobry.

200
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CZECHOWSKA Julia853  – 48 obiadów bezmięsnych 
i dań kolacjowych na sezon letni i zimowy. [Warszawa 
1934] Nakład autorki. 22 cm, s. 96, opr. współczesna: 
ppł. ze złoc. na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. 
wyd.

Wydanie 1. Odbito 3000 egz. numerowanych (egz. nr 
1724). Przepisy kulinarne kuchni jarskiej. Oprawa współ-
czesna z odtworzoną na licu kartą tytułową. Konserwacja 
okładki broszurowej, stan dobry. Rzadkie.

150

[DUBROWSKI] Dokładny słownik854  języka ru-
skiego i polskiego ułożony przez P. Dubrowskiego. Część 
Rusko-Polska. Warszawa 1883 Nakład Ferdynanda Hösic-
ka. 23 cm, s. [6], 863, IX, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. 
na grzbiecie, brzegi kart marmoryzowane. 

Egzemplarz Bolesława z Uryska Habdank Duni-
kowskiego (ekslibris). Wielokrotnie wznawiany słownik 
z autografem autora. Od s. 855 zamieszczono wyrazy 
opuszczone w słowniku polsko-ruskim. Tytuł równolegle 
w języku polskim i rosyjskim. Otarcia oprawy, stan dobry.

360 

ENCYKLOPEDYJA855  Powszechna. T. 1-28. Warsza-
wa 1859-1868. Nakład, druk i własność S. Orgelbranda. 
24 cm, opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. tytułem, numerem 
tomu i monogramem W.P. na grzbiecie.  

Grzegorczyk 2585: „Jedna z najlepszych oryginalnych 
polskich encyklopedii, do dziś nie pozbawiona wartości”. 
Najważniejsze dzieło księgarza i drukarza Samuela Orgel-
branda (1810-1868), wydawcy około 600 tytułów, w tym 
ponad stu w języku hebrajskim. Przy jej opracowaniu za-
angażowanych było przeszło stu wybitnych naukowców, 
pisarzy i artystów. Współpracownikami byli m.in.: Wła-
dysław Ludwik Anczyc, Michał Baliński, Julian Bartosze-
wicz, Władysław Bentkowski, Ignacy Chodźko, Karol Es-
treicher, Adam Jocher, Kazimierz Kalinka, Adam Kirkor, 
Oskar Kolberg, Józef Ignacy Kraszewski, Józef Kremer, 
Aleksander Lesser, Jan Feliks Piwarski, Hipolit Skimboro-
wicz, Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Franciszek 
Wężyk, Kazimierz Władysław Wójcicki. Początkowa liczba 
subskrybentów wynosiła około trzech tysięcy, po powsta-
niu styczniowym ich liczba spadła do około 500. Mimo 
ogromnych trudności dzieło doprowadzono do końca. Po-
wszechnie nazywana Encyklopedią Orgelbranda, jest naj-
obszerniejszą i jedyną, którą udało się doprowadzić do koń-
ca w XIX w. Każdy z tomów Encyklopedii liczy blisko 1000 
stron. Wiele haseł do dziś zachwyca opracowaniem, na 
próżno ich szukać w innych encyklopediach – bezsprzecz-
nie niedościgniony wzór dla współcześnie ukazujących się 
publikacji tego rodzaju. Oprawa z epoki: półskórek koloru 
brązowego – jedynie t. 2 i 3 we współczesnej, również brą-
zowej oprawie półskórkowej z odtworzonymi fachowo tło-
czeniami i złoceniami z epoki. W tomie 4: karty przedtyt. 
i tyt. uzupełnione; grzbiety t. 1 i 26 po niewielkiej konser-
wacji, ślady bladego zalania w t. 1, 2, 5, 7; bardzo spora-
dyczne zażółcenia, ogólnie stan dobry. 

9 600 

GOLDENE Bibliothek856  der Bildung und des Wis-
sens. Zum Selbstunterricht in den wichtigsten, prakti-
schen und allgemeinen Wissenszweigen. T. 1-3. Leipzig / 
Dresden-Radebeul ok. 1910 F. E. Bilz. 27 cm, ponad 2000 
stron, ilustr. w tekście, tabl. (w tym rozkł.), opr. wydaw-
nicza: pł. 

Wyjątki z poradników dla samouków m.in. do nauki 
prawa, księgowości, rachunków, geometrii, języka angiel-
skiego, francuskiego, pisania listów, stenografi i, rysunku, 
astronomii, geologii, historii kultury i literatury niemiec-
kiej. Stan dobry.

400

GUMPLOWICZ Ludwik857  – Filozofi a społeczna 
w przekładzie Stanisława Posnera. (Biblioteka Naukowa 
Wendego). Warszawa-Lwów [po 1912] Nakładem Księ-
garni E. Wende i Ska. 15,6 cm, s. [4], 180, [2], opr. wy-
dawnicza: pł. z tłocz. na licu i grzbiecie. 

Na k. przedtyt. napis wł.: „ex libris Lechosławy-Janiny 
Poraj-Czerniahowskiej A. D. 1944”. Ludwik Gumplowicz 
(1838-1909), uczony i publicysta, wydawca dziennika 
„Kraj” (1869-1874), profesor Uniwersytetu w Grazu, 
piszący po niemiecku. Wybitny przedstawiciel pozytywi-
zmu w socjologii. Stan dobry. 

100 

JAKUBOWSKI Wojciech (ur. 1929), grafi k; inspi-
rator i od 1963 r. komisarz Międzynarodowego Bien-
nale Exlibribu Współczesnego w Muzeum Zamkowym 
w Malborku. Uprawia głównie miedziorytową miniaturę 
grafi czną. Dorobek artysty to ponad 1000 rycin, głównie 
ekslibrisów, wydanych w 20 tekach bibliofi lskich. Wielo-
krotnie nagradzany, wyróżniony nagrodą Fundacji im. Al-
freda Jurzykowskiego, Nowy York 1968 oraz w 1998 r. 
uhonorowany przez Deutsche Exlibris-Gesellschaft na in-
dywidualnej wystawie w Muzeum Gutenberga w Mogun-
cji „jako światowej rangi miedziorytnik za całość dzieła 
ekslibrisowego”. 

60 ekslibrisów858  rytował w miedzi… Słowo wstęp-
ne Gianni Mantero. Malbork 1966, s. [16], k. 60 (mie-
dzioryty), w tece pł. 20 x 16 cm. 

Odbito 100 egz. numerowanych (egz. nr 53). Ryciny 
sygnowane ołówkiem. Odręczna dedykacja autora. Na 
okładce: „Exlibrisów teka szósta…”.

1 000 

50 exlibrisów rytował w miedzi…859  Słowo wstęp-
ne Tadeusz Przypkowski. Gdynia 1979, s. [16], k. 50 
(miedzioryty), w tece pł. 20 x 16 cm.

Odbito 100 egz. numerowanych (egz. nr 10). Ryciny 
sygnowane ołówkiem. Odręczna dedykacja autora.

900 

289

www.portolan.pl


290

KALENDARZ Drukarni860  W.L. Anczyca i Spółki 
w Krakowie na rok pański 1939. 18,5 cm, k. 16, ilustr. 
w tekście, opr. wydawnicza: karton. 

Kalendarz z reprodukcjami rycin fl amandzkiego szty-
charza Justusa Sadelera (1583-ok. 1620). Stan dobry.

40

KATALOG861  główny na rok 1938 nasion ogrodo-
wych i rolnych, narzędzi ogrodniczych, preparatów che-
micznych, cebulek i kłączy kwiatowych, róż, drzewek, 
krzewów i t.p. Toruń [ok. 1937] B. Hożakowski. 27 cm, 
s.164, tabl. kolor. [4], liczne ilustr., inseraty w tekście i za-
łączniki fi rmowe. Opr. karton wyd. Podpis własnościowy 
z epoki: „Dębska Anna”. Katalog specjalnego składu i ho-
dowli nasion – Zakładów Ogrodniczych egzystujących od 
1885 r. zawierający różnorodny asortyment ogrodniczych 
w tysiącach produktów. Barwne okł. Stan dobry. Zob. poz. 
845-850.

180

[KOLĘDY] 862 Lulajże Jezuniu… Zbiór kolęd. Zebrał 
Zb. Konar. Sosnowiec b.r. Księgarnia Wydawnicza „Po-
stęp” E. Bobrowski. 18 cm, s. 23, brosz. wydawnicza. 

Rzadki zbiór najpopularniejszych kolęd. Tytuł okład-
kowy. Stan dobry.

100 

KOLĘDY polskie. 863 Średniowiecze i wiek XVI. Pod 
redakcją Juliusza Nowak-Dłużewskiego. T. 1-2. Warszawa 
1966 Instytut Wydawniczy Pax. 29 cm, s. XLV, [3], 298, 
[2], tabl. ilustr. 6 (kolor.); 526, [1], nuty i liczne fi naliki 
w tekście, opr. wydawnicza: pł. z barwieniami na okładzi-
nach i grzbiecie, obwoluty. 

Jedno z najobszerniejszych opracowań tego tematu. 
T. 1 zawiera teksty, t. 2 nuty. Obwoluta po konserwacji, 
stan bardzo dobry.

200

[KOMITET Obywatelski864  miasta (stołecznego) 
Warszawy] Opaska organizacyjna czerwono-biała [!] z na-
klejoną i przyszytą złotą syrenką warszawską i czerwonym 
krzyżem, z lat 1914-1915.  6,0 x 39,0 cm. Wykonana ma-
szynowo w warunkach domowych z płótna czerwonego 
i białego, z czarnym napisem według szablonu z literami: 
„K. O. m. W.”.

Organizacja społeczno-gospodarcza utworzona 
3 VIII 1914 r.  za zgodą władz rosyjskich, z inicjatywy 
Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego i Stronnictwa 
Polityki Realnej, która skupiała działaczy Centralnego 
Towarzystwa Rolniczego, Towarzystwa Przemysłowców 
Guberni Królestwa Polskiego, Towarzystwa Kredytowe-
go Ziemskiego oraz Towarzystwa Popierania Przemysłu 
i Handlu. Na czele jej stanął ks. Zdzisław Lubomirski. Ce-
lem miało być niesienie pomocy poszkodowanym przez 
wojnę. W praktyce Komitet zaczął dublować działalność 
administracji rosyjskiej, wkrótce przekształcony w Cen-
tralny Komitet Obywatelski składający się z sieci lokal-
nych komitetów w Królestwie Polskim. Istniał do roz-

wiązania przez okupacyjne władze niemieckie na terenie 
okupowanego Królestwa Polskiego.  Syrenka warszawska 
wyblakła, poza tym stan bardzo dobry. Cenna pamiątka 
narodowa z czasów I wojny światowej.

200 

KONONOW Aleksander865  – Opowiadania o Leni-
nie. Warszawa 1950 Nasza Księgarnia. 26,5 cm, s. 143, 
liczne ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. 

Wydanie 1. Opowiadania w duchu socrealizmu przy-
wołujące postać wodza rewolucji. Tłumaczył z rosyjskiego 
Andrzej Miłosz, ilustracje A. Dawydowej. Grzbiet po kon-
serwacji, miejscowe zbrązowienia okładki, stan dobry.       

90 

KOSMETYKA866  postępowa. Pielęgnowanie urody. 
Sposoby higienicznego pielęgnowania piękności twarzy, 
włosów, zębów, i rąk. Okładkę projektował G. Lewiński. 
[Warszawa] 1937 „Perfection”. 14 cm, s. 29, [3], brosz. 
wydawn. Stan bardzo dobry.

60
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KRISHNAMURTI J.(iddu)867  – Droga. [Tłum. Je-
rzy Bohdan Rychliński]. Warszawa 1930 Nakł. Księgarni 
F. Hoesicka. 19 cm, s. 93, [1]. Opr. skóra z tłocz. zło-
tem tyt. na grzbiecie i licu, sygn. „Taska” [Eduard Taska]. 
Pisma hinduskiego fi lozofa (1895-1986), głoszącego po-
chwałę indywidualizmu i pełnej niezależności duchowej 
jednostki, z okresu, kiedy już zerwał z teozofi ą. Oprawa 
ozdobna estońskiego introligatora Eduarda Taska (1890-
1942), znanego w zachodniej Europie: skromna i prosta, 
a zarazem wykwintna wykonana na specjalne zamówienie 
z Polski z charakterystyczną dla artysty techniką cięcia 
w skórze wzdłuż krawędzi książki. Otarcia i odbarwienia 
opr., poza tym stan dobry, wewnątrz czysty egz.

120

KRISHNAMURTI J.(iddu)868  – Jezioro mądrości. 
Przemówienia w Ommen. Sierpień 1926 r. [Tłum. Jerzy 
Bohdan Rychliński]. Warszawa 1929 Nakł. Księgarni 
F. Hoesicka. 19 cm, s. 83, [1]. Opr. skóra z tłocz. złotem 
tyt. na grzbiecie i licu, sygn. „Taska” [Eduard TASKA]. 
Zob. opis powyżej. Otarcia i niewielkie odbarwienia opr., 
poza tym stan dobry, wewnątrz czysty egz.

120

KRISHNAMURTI J.(iddu)869  – Teraz. Przemówie-
nie w Ommen. Sierpień 1929 r. [Tłum. Helena Potulic-
ka]. Warszawa 1930 Nakł. Księgarni F. Hoesicka. 19 cm, 
s. 136, [1]. Opr. skóra z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie 
i licu, sygn. „Taska” [Eduard TASKA]. Otarcia i niewielkie 
odbarwienia opr., poza tym stan dobry, wewnątrz czysty 
egz.

100

MAJEWSKI Erazm 870 – O grzybach jadowitych kra-
jowych. Napisał… Dla otrzymania stopnia doktora medy-
cyny. (Wyciąg z rozprawy uwieńczonej nagrodą przez wy-
dział lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kraków 1839 
Drukiem D. F. Friedleina. 20,5 cm, s. [6], 56, [2], opr. póź-
niejsza: tekt. oklejona pap., zachowane okł. brosz. wyd. 

Stary wpis własnościowy piórem na karcie tyt. Stan 
dobry. Ładna okładka broszurowa z 1. poł. XIX w. 
Rzadkie.

600 

MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław871  – 
Wolnomularstwo polskie a muzyka. Materjały. (Bibljo-
teka „Wiadomości Muzycznych” pod redakcją Edwarda 
Wrockiego). Warszawa 1926 Zakłady Grafi czne „Nasza 
Drukarnia”. 30,5 cm, s. 11, okł. wydawnicza: karton. 

Nakład 500 egz. (egz. nr 344). Odbitka z nr. 7-go 
(październik 1925 r.) miesięcznika „Wiadomości Muzycz-
ne”. Na końcu spis wolnomularzy związanych z muzyką, 
w nim m.in. nauczyciel Fryderyka Chopina – Józef Elsner 
oraz kompozytor Karol Kurpiński. Tytuł równolegle w ję-
zyku polskim i francuskim. Doklejony na karcie tyt. pasek 
papieru z rokiem wydania. Niewielki ślad zalania na mar-
ginesie, stan dobry. Rzadkie. 

120

[NUMIZMATYKA]872  Harry ROSENBERG – Die 
Banknoten des deutschen Reiches ab 1871. Nettokatalog. 
4. durchgesehene und erweiterte Aufl age. Berlin 1976 Ver-
lag Erich Pröh. 21 cm, s. [2], 11-133, [15], liczne ilustr. 
w tekście, brosz. wydawnicza. 

Katalog banknotów niemieckich wydawanych do ok. 
1970 r., w tym ukazujących się w czasie pierwszej wojny 
światowej na terenie Polski (s. 108-109) oraz w Gene-
ralnym Gubernatorstwie (s. 119-122). Stan dobry.

150 

[OGÓLNOROSYJSKI Ziemski Związek]873  Opa-
ska organizacyjna z czerwonym krzyżem z lat 1916-1917.  
13,8 x 49 cm. Wykonana w warunkach domowych z ma-
teriału białego, z naszytym maszynowo czerwonym krzy-
żem (nierówno) i napisem na czerwono według szablonu: 
„Wszechrosyjski Ziemski Sojuz”. Język rosyjski. Na odwrocie 
pieczęć okrągła tuszowa z nazwą organizacji „Biuro Medycz-
ne. Komitet Zachodniego Frontu”. Wszechrosyjski Ziemski 
Związek Pomocy Chorym i Rannym w Wojnie organizacja 
społeczno-polityczna, powstała w VIII 1914 r., na czele któ-
rej stał ks. G. E. Lwow (1861-1925), późniejszy (po rewolu-
cji lutowej) pierwszy szef liberalnego Rządu Tymczasowego. 
Związek zajmował się m.in. organizacją szpitali, sanitarnych 
pociągów, punktów żywienia, robieniem zapasów bielizny 
i medykamentów, szkoleniem personelu medycznego itp. 
Od 1915 r. brał również udział w mobilizacji chałupniczego 
przemysłu do zaopatrzenia wojska w ekwipunek i uzbroje-
nie. Drobne przybrudzenia, poza tym stan dobry. Oryginal-
na opaska organizacyjna z czasów I wojny światowej. 

200

866

www.portolan.pl


292

OKO.874  Obyczaje, kultura, osobliwości. Kraków 
1975 Wydawnictwo Literackie. 22 x 24 cm, s. 192, liczne 
ilustr. w tekście (w tym kolor.), okładka karton. 

Ciekawe rozważania o kolekcjonerstwie. M.in. o or-
derze Virtuti Militari, karetach, starych pocztówkach, 
romansach, autografach, grach w wojnę, okularach, wi-
nie, pudełkach od zapałek, krzesiwach, erotyzmie. Całość 
zredagował Lech Pijanowski. Wśród autorów m.in. Janusz 
Dunin, Andrzej Banach, Lech Pijanowski, Piotr Witt. Pro-
jekt okładki Franciszek Starowieyski i Jerzy Skarżyń-
ski. Stan bardzo dobry.

120 

[PORADNIK]875  J.S. [krypt.] – Pranie, prasowa-
nie, czyszczenie. Oprac. … Warszawa [1927]. Tow. Wyd. 
„Bluszcz”. 25 cm, s. 30, ilustr., brosz. wyd. Seria: Życie 
Praktyczne. Wyd. poświęcone sprawom prowadzenia 
domu i gospodarstwa kobiecego. Projekt kolorowej okł. 
Bogdan Nowakowski. Praktyczny poradnik prania i pra-
sowania oraz wybawiania plam. Drobne przybrudzenia 
i naddarcia, poza tym stan więcej niż dobry.

90

POLAŃSKI Włodzimierz876  – Jak przewożono 
pocztę polską w dawnych czasach. Szkic historyczny 
z ilustracjami. Toruń 1925 Dom Filatelistyczno-Wydawni-
czy Henryka Kamińskiego. 23 cm, s. [6], 116, tabl. ilustr. 
1, ilustr. w tekście, opr. wtórna: ppł. 

Wydanie 1. Szkic historyczny o poczcie polskiej wy-
dany jako dodatek do „Ilustrowanego Przeglądu Filateli-
stycznego”. Tłoczono 1000 egz. numerowanych na papie-
rze ilustracyjnym (egz. 624). Liczne ilustracje ukazujące 
m.in. znaczki, pieczęcie, powozy pocztowe. Interesują-
ca proweniencja: „Związek Pracowników Poczt. Telegr. 
i Telef. Rzpl. P. / Koło miejscowe / Wilno” (pieczątka). 
Stan dobry.

140 

POLSKA twórcza877 . Dzieło zbiorowe pod redakcją 
Ferdynanda Goetla. Warszawa [1932-1933] Wydawnic-
two „Świat przez radjo”. 23,5 cm, s. [1], 328, liczne tabl. 
ilustr. w ramach paginacji, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. 
na licu i grzbiecie.  

Odczyty transmitowane przez Polskie Radio. M.in. 
Wawel odnowiony (Adolf Szyszko-Bohusz), Ginąca Afry-
ka (Walery Goetel), Paradoksy rabinistyczne (Lech Nie-
mojewski), Odwodnienie Polesia (Józef Pruchnik), Ame-
rykanizm (Roman Dybowski), Wspomnienia z Legjonów 
(Bolesław Wieniawa-Długoszowski), Parki przyrody 
w Polsce (Władysław Szafer), Pod Ostrą Bramą (Mieczy-
sław Limanowski), Warszawa przyszłości (Adam Paproc-
ki), Polska fl ota handlowa (Feliks Hilchen), Polskie lot-
nictwo cywilne (Czesław Filipowicz), 11 listopada 1918 
(Edward Rydz-Śmigły), Na szlakach eteru (Władysław 
Heller), Stanisław Wyspiański (Wacław Husarski), O tu-
rystyce (Jerzy Grabiański). 302 ilustracje rotograwiuro-
we wykonane wg fotografi i m.in. Jana Bułhaka, Walerego 
Goetla, Stanisława Szalaya (na tablicach; w większości 

w ramach paginacji). Brak karty przedtyt., niewielkie otar-
cia oprawy, stan dobry. 

180

POLSKA twórcza878 . Dzieło zbiorowe pod redak-
cją Ferdynanda Goetla. Zeszyt 1-5. Warszawa [1932-
1933] Wydawnictwo „Świat przez radjo”. 25 cm, s. 72; 
73-136; 137-200; 201-264; 265-328, liczne ilustr. w ra-
mach paginacji, zachowane okł. brosz. wyd., teka karton.  

Odczyty transmitowane przez Polskie Radio (patrz po-
zycja poprzednia). Tekst i ilustracje włożone w broszuro-
we okładki wydawnicze. Całość umieszczono w kartono-
wej tece wydawniczej z naklejonym na lico tytułem. Nieco 
inny tytuł na broszurowych okładkach: „Wydawnictwo 
Świat przez radjo. Ilustrowana encyklopedja monografi cz-
na w odczytach przez Polskie Radjo”. Niewielki ubytek 
dolnego narożnika, oprócz tego stan bardzo dobry. 

160 

PRASA – Reklama.879  PAT 1935/6. Warszawa. Wy-
dawnictwo Polskiej Agencji Telegrafi cznej. 22,5 x 20,5 cm, 
s. [2], XIV, [2], 173, [5], k. [10], liczne ilustr. i ogłoszenia 
w tekście, opr. wydawnicza: karton. 

Książka poświęcona zagadnieniom reklamy. Wydana 
przez przodującą pod tym względem, Polską Agencję Tele-
grafi czną (PAT). M.in. Projekt przepisów ogłoszeniowych, 
skorowidz pism wychodzących w Polsce (w tym pism spe-
cjalnych i zawodowych), cennik ogłoszeń, prasa polska 
zagranicą. Liczne ogłoszenia, adresy drukarni, introliga-
torni, fotomontaże. Ekslibris Władysława Chojnackiego. 
Stan dobry.

180

PRAWO wekslowe i czekowe. 880 Opracował dr. 
Antoni Górski. Warszawa 1925 Nakładem Księgarni
F. Hoesicka. 15 cm, s. [4], 386, opr. wydawnicza: pł. ze 
złoc. na grzbiecie i licu. 

Opracował Antoni Górski, członek Komisji Kodyfi -
kacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej. Pieczątka: „Zdzisław 
Linderman / Adwokat / w Radomiu / ul. Długa No 23”. 
Spłowienie oprawy, stan dobry.

120

RELIGIE wschodu881 . Z 44 ilustracjami. (Bibliote-
ka Wiedzy; t. 39). Warszawa [1938] Nakładem Wydaw-
nictwa „Biblioteki Wiedzy” Trzaska, Evert i Michalski. 
22 cm, s. VIII, 460, [4], tabl. ilustr. 32, opr. z epoki: psk 
ze ze złoc. na grzbiecie, brzegi kart nakrapiane. Praca 
zbiorowa zawierająca dziewięć szkiców poświęconych reli-
giom bliskiego i dalekiego Wschodu. M.in. religie Japonii 
i Chin, braminizm, buddyzm, religie irańskie, asyro-babi-
lońskie, hetyckie i egipska. Zwrócono również uwagę na 
elementy wschodnie w religiach świata antycznego. Stan 
bardzo dobry. Ładny egzemplarz. 
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ROGOSZÓWNA882  Zofja – Piosenki dziecięce. 
Muzykę na tle motywów ludowych napisał Stanisław Co-
lonna-Walewski. Zeszyt grafi cznie zdobił E[dmund] Bar-
tłomiejczyk, nuty pisał A. Kraiński. Odbito w Drukarni 
Wł. Łazarskiego. Warszawa-Kraków 1924 Nakład i wła-
sność Gebethnera i Wolffa. 30 cm, s. 60, [2], ozdobne 
ornamentowe ramki do tekstów i nut oraz rysunek na 
k. tytułowej i okładce wg projektu E. Bartłomiejczyka. 
Opr. wydawnicza: karton. Okł. i grzbiet reperowane, nie-
wielkie ślady zalania w górnej części kilku kart, ogólnie 
stan dobry.

180

[STRONNICTWO NARODOWE]883  INSTRUK-
CJA dla mężów zaufania listy narodowej Nr. 4 w obwo-
dowych komisjach wyborczych. [Warszawa 1930 B.w.]. 
19 cm, s. 14, [1]. Omówienie praw i obowiązków mężów 
zaufania w komisjach wyborczych wraz z wyciągiem z or-
dynacji wyborczej. Poradnik dla mężów zaufania Stron-
nictwa Narodowego zasiadających w komisjach wybor-
czych podczas wyborów parlamentarnych w 1930 r. (tzw. 
„wybory brzeskie”).  Zbrązowienia na pierwszej i ostatniej 
karcie, poza tym stan dobry.

50

SCHLEYER A[ugust] 884 – Świat minerałów. Atlas 
zawierający 170 rysunków barwnych na 30 tablicach 
i 75 rysunków w tekście. Przełożyła z niemieckiego i uzu-
pełniła Wanda Strokowska. Warszawa [lata 20.] Wy-
dawnictwo M. Arcta. 23,5 cm, s. 86, [1], tabl. ryc. 30 

879 882
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(chromolitografi e), liczne ilustr. w tekście, opr. wydaw-
nicza: pł. z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie. 

Tłumaczenie z niemieckiego podręcznika o minerałach. 
Efektownych 30 chromolitografi i, na których przedsta-
wiono 170 minerałów. Oprawa wydawnicza wykonana 
przez introligatora warszawskiego Bolesława Zjawińskie-
go (1886-1947) – płótno niebieskie (sygn. suchym tłokiem 
na tylnej okładzinie: „B. Zjawiński / Zakłady Introligator-
skie / Warszawa”). Większość bloku luzem (w czterech 
składkach), oprócz tego stan dobry. Bardzo rzadkie.

480 

SURZYŃSKI Stefan885  – „Harfi arz”. Zbiór pieśni pa-
tryotycznych i narodowych na cztery męskie głosy. Zebr. i uło-
żył… Tarnów 1890 Nakładem Księg. K. Raschki. 17 x 12 cm, 
s. XVI, 176, opr. wtórna: imitacja płótna, umocowana w skó-
rzanej XIX w. opr. i złączona z nią metalową nakrętką podtrzy-
mującą od wewnątrz na przednim licu plakietę pamiątkową 
z Janem III Sobieskim, o średnicy 6,8 cm, na której popiersie 
króla i napis: „JAN III SOBIESKI OSWOBODZIŁ WIEDEŃ 
i CHRZEŚCIJAŃSTWO W 1683 ROKU”. Plakieta wybita 
z miedzi srebrzonej, sygnowana BELOW. Fryderyk Wilhelm 
Below (1822-1895), pieczętarz i medalier związany z Po-
znaniem i Berlinem. W czasie Powstania Styczniowego brał 
udział w pracy konspiracyjnej wykonując m.in. pieczęcie dla 
Komitetu Narodowego; więziony w Berlinie. Różne komitety 
polskie zlecały mu wykonanie medali patriotycznych. Stan 
bardzo dobry. Zbiór 80 polskich pieśni narodowo-patriotycz-
nych na chór z nutami. Dedykowane w druku księciu Roma-
nowi Lubartowiczowi-Sanguszce.

500

ŚWITKOWSKI Józef886  – Okultyzm i magia w świetle 
parapsychologji. (Bibljoteka Lotosu; tom 14). Lwów – Wi-
sła 1939 Nakładem redakcji miesięcznika „Lotos”. 25 cm, 
s. VIII, 431, [1], ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: karton.  

Dzieło Józefa Świtkowskiego (1876-1942), wybitnego 
parapsychologa, teoretyka fotografi i, prezesa Towarzystwa 
Parapsychicznego im. J. Ochorowicza we Lwowie. Omówio-
no zagadnienia związane z podświadomością, marzeniami 
sennymi, sugestią, telepatią, widzeniem w czasie, magnety-
zmem, okultyzmem, jogą, reinkarnacją, satanizmem, spi-
rytyzmem, alchemią, wróżbiarstwem, astrologią, teozofi ą, 
reinkarnacją, magią, czarami. Grzbiet po konserwacji, nie-
wielkie otarcia i przybrudzenia okładki, stan dobry. 

240 

TATWICZNY zegar887  szczęścia. Wydanie drugie. 
Bydgoszcz b.r. Nakładem Polskiego Kalendarza Astrolo-
gicznego, Fr. A. Prengel. 19 cm, k. [2], zegar z ruchomą 
tarczą, karton.

Przedwojenny prospekt opisujący wpływ na nasze 
zachowanie promieniowania pochodzenia kosmicznego, 
które przedostaje się na ziemię w postaci tajemniczych 
rytmicznych wibracji (tatw). Zamieszczono tabelę miej-
scowości i zegar z ruchomą tarczą pozwalającą sprawdzać 
odpowiednią tatwę. Stan bardzo dobry. Rzadkie. 

120 
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[THIEME, BECKER]888  Ulrich Thieme, Felix Beck-
er – Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der 
Antike bis zur Gegenwart. Unter Mitwirkung von 300 Fach-
gelehrten des in- und Auslandes. T. 1-37. Leipzig 1907-1950 
Verlag von Wilhelm Engelmann; Verlag von E.A. Seemann. 
26,5 cm, opr. wydawnicza: psk ze złoc. na grzbiecie; adl: 

VOLLMER Hans – Allgemeines Lexikon der Bilden-
den Künstler des XX. Jahrhunderts. T. 1-6. Leipzig 1953-
1962 E. A. Seemann Verlag. 26,5 cm, opr. wydawnicza: 
psk ze złoc. na grzbiecie. 

Komplet monumentalnego dzieła leksykografi cznego, 
najobszerniejszego z dotychczasowych. 43 tomy w znako-
mitej, oryginalnej oprawie.

3 000

ULJANOWA Anna889  – Dziecięce i szkolne lata Le-
nina. Warszawa 1949 Nasza Księgarnia. 26,5 cm, s. 29, 
[1], tabl. ilustr. 4 (kolor.), brosz. wydawnicza. 

Opowiadania propagandowe z życia Lenina. Przełoży-
ła z rosyjskiego Irena Gefon. Ilustracje B. Diechtieriewa. 
Stan dobry.

90

VAUBAN Marja i KURCEWICZ Michał890  – Pod-
stawy życia towarzyskiego opracowane podług zwyczajów 
nowoczesnych. Warszawa 1935 Wydawnictwo M. Arcta. 
19,5 cm, s. 443, [1], opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu 
i grzbiecie. 

Niewielkie przetarcia krawędzi grzbietu oprawy, poza 
tym stan dobry.

150

[WARSZAWA] 891 Państwowe Zakłady Lotnicze w War-
szawie. Wytwórnia płatowców Okęcie Paluch. Wytwórnia 
silników Okęcie. [Warszawa po 1934] PZL. 29,5 x 20,5 cm, 
s. [2]. Trójkolorowa reklama Polskich Zakładów Lotniczych 
produkujących silniki i samoloty. Na odwrocie reklama samo-
lotów RWD konstruowanych w okresie międzywojennym 
prze zespół konstruktorów lotniczych: Stanisława Rogalskie-
go, Stanisława Wigurę i Jerzego Drzewieckiego działających 
w ramach spółki Doświadczalne Warsztaty Lotnicze na Okę-
ciu oraz wyszczególnienie ich osiągnięć międzynarodowych. 
Drobne odbarwieniana na obrzeżach, poza tym stan bardzo 
dobry.

120

WIADOMOŚCI 892 IWP nr 7 /1960. /obuwie jesien-
no – zimowe/. Warszawa 1960 Instytut Wzornictwa Prze-
mysłowego; Omnipress. 22,5 cm, s. [24], liczne ilustr., 
brosz. wydawnicza.  

Maszynopis powielany. Nakład 2500 egz. Na prawach 
rękopisu. 

120 

[WIELOPOLSKA Maria Jehanne]893  Maria z Co-
lonna Walewskich Wielopolska – Obyczaje towarzyskie. 
Lwów 1938 Państwowe Wydawnictwo Książek Szkol-
nych. 20 cm, s. [2], 207, ilustr. w tekście, opr. wtórna: 
ppł., zachowana przednia okł. brosz. wyd.  

Wydanie 1. Podręcznik dobrych manier Marii Jehan-
ne Wielopolskiej (1882-1940), pisarki, publicystki, zna-
nej z głośnych polemik i paszkwilów literacko-politycz-
nych. Jedną z publikacji Silni, zwarci, gotowi, ale i... czujni 
skierowała przeciwko obłudzie pisarzy pacyfi stów A. Sło-
nimskiego i J. Tuwima. Kilka całostronicowych ilustracji 
rozpoczynających rozdziały. Miejscami zażółcenia w tek-
ście, ostatnia karta zdublowana (z niewielkimi ubytkami), 
oprócz tego stan dobry. 

100 

WIKTOR Józef894  – Naucz się sam tańczyć walca an-
gielskiego, tango, foxtrotta, slowfoxtrotta, walca wiedeń-
skiego. [B.m. 1946 B.w.]. 21 cm, s. 32, rys., brosz. wyd. 
Popularny podręcznik nauki tańca. Ślad po złożeniu, brak 
dolnego narożnika w tylnej części okł. i zaplamienia na 
okł., wewnątrz czysty egz.  

80

WILKOMM Maurycy 895 – Atlas państwa roślinnego 
zawierający 124 tablice kolorowane z 700 rysunkami ro-
ślin oraz 165 drzeworytów wśród tekstu szczegółowego, 
opracowanego przez Wł. M. Kozłowskiego. 

Warszawa 1900 Nakład Michała Arcta. 26 cm, s. [4], 
II, 185, [2], tabl. ryc. 124 (chromolitografi e), liczne 
drzeworyty w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na 
licu i grzbiecie z naklejoną na przednią okładzinę chromo-
litografi ą, brzegi kart barwione. 

895
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Wydanie 1. Systematyka świata roślinnego wg nie-
mieckiego botanika Maurycego Wilkomma (1821-1895). 
Zawiera wiadomości z zakresu morfologii ogólnej i szcze-
gółowej, charakterystykę jednostek systematycznych 
i poszczególnych gatunków. Wartościowe i cenne dzieło 
ilustrowane 124 chromolitografi ami oraz drzeworyta-
mi w tekście. Zamieszczono również słowniczek objaśnia-
jący ważniejsze terminy botaniczne oraz skorowidz nazw 
polskich i łacińskich. Niewielkie otarcia i zabrudzenia 
oprawy, wewnątrz stan bardzo dobry. Ładna oprawa wy-
dawnicza.

400 

WOLBERG Ludwik896  – Budowa ciała ludzkiego 
przedstawiona w 5 ruchomych kolorowych obrazach; 
tekst objaśniający podług Esta napisał … Warszawa 1901 
M. Arct. 35 x 21 cm, szpalt 30, k. tabl. [1] (kolor.). Opr. 
karton wyd. Opis budowy ciała ludzkiego z kolorową roz-
kładaną tablicą ilustrującą układ kostny, nerwowy, krwio-
nośny, mięśniowy i narządów wewnętrznych. Grzbiet nad-
pęknięty, poza tym stan więcej niż dobry. 

240

 897 [WZORNIK wydawniczy Nowej Biblioteki Pi-
sarzy Polskich]. Zamieszczono fragmenty czterech utwo-
rów. Poz. 1: [Poezye Adama Mickiewicza], s. III-XVI (bez 
karty tyt.); Poz. 2: Poezye Juliusza Słowackiego ogłoszone 
za życia poety. Wydanie drugie… T. 1. (Nowa Biblioteka 
Pisarzy Polskich. T. 5). Mikołów-Warszawa 1911; s. XIV, 
portret; Poz. 3: Poezye Ludwika Kondratowicza… T. 1. 
(Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich. T. 13). Mikołów-War-
szawa [1908] Nakładem Karola Miarki; s. XVI, tabl. ilustr. 
4 (w tym portret); Poz. 4: [Adam Mickiewicz] – Ballady 
i romanse, s. 16, 145-160, tabl. ilustr. 3; 

16 cm, współopr., opr. wydawnicza: pł. koloru czarnego.
Przed tekstem na wyklejce umieszczono przednie lico 

i grzbiet oryginalnej oprawy wydawniczej – płótno sta-
lowo-niebieskie, tłoczone i złocone z centralnie umiesz-
czonym medalionem Słowackiego otoczonym kompozy-
cją z kwiatów. Na grzbiecie motyw roślinny oraz napisy 
(Biblioteka Pisarzy Polskich XXIII-XXIV / Słowacki 9-10 
/ Mikołów Karol Miarka). Brak karty tyt. do pierwsze-
go utworu Mickiewicza. Otarcia oprawy, ubytek kawałka 
s. 151-152 (z niewielką stratą tekstu). Przykład dobrze 
zachowanego wzornika wydawniczego. Bardzo rzadkie. 

200

ZEISS OPTON898 . Oberkochen 1950-1953 Zeiss 
-Opton. 22,5 cm, s. [2], 29, [2]; [4], 15, [1]; 42, [1]; 15, 
[1]; 15, [1]; 10, [2]; [4]; 3, [1]; 5, [3]; 11, [1]; [4]; [4]; 
[4]; [14]; [14]; 16, [2]; [4]; [6]; 17, [1], liczne ilustr., 
brosz. wydawnicza. 

Zbiór prospektów w języku niemieckim renomowanej 
fi rmy optycznej, obejmujący mikroskopy, niwelatory, fi l-
try i szkła polaryzacyjne, spektrofotometry, refraktome-
try, kamery do mikrofotografi i, sprzęt do badania oczu, 
uszu. Zawartość: Stereo-Mikroskop; Nivellier Ni2; Arbe-
its- und Forschungs-Mikroskop Stativ W; Aufsetzkame-
ras; Nivellier Ni 3; Polarisaionsbrille; Polarisaionsfi lter; 
Spektral-Photometer; Wepho Wechsellicht-Photometr; 
Abbe-Refraktometer; Handleuchte; Spaltlampengerät; 
Zwillingsleuchte; Augenärztliches Besteck; Otoskop; Uni-
versal Kamera für Mikrofotografi e; Mikro Projektions 
Einrichtung; Zeichengeräte; Ophthalmometer. Prospekty 
włożono w skoroszytową okładkę wydawniczą. Stan bar-
dzo dobry. 

200 
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Erotyka
AKT.899  Album fotografi czny. Warszawa 1984 Wy-

dawnictwa Artystyczne i Filmowe. 22,5 x 23 cm, s. 10, 
[2], tabl. ilustr. 177 (fotografi e), [4], opr. wydawnicza: 
karton. 

Album aktów kobiecych z wystaw organizowanych 
w Polsce od 1970 r. Prezentowane wydawnictwo „jest, 
być może, pierwszym ważkim krokiem dla opracowania 
w przyszłości albumu polskiej erotycznej sztuki” (ze wstę-
pu). Interesujące artystyczne ujęcia, na owe czasy spore 
wydarzenie. Stan dobry.

200 

[BAYROS Marquis de] 900 Bayros Erotische Graphik. 
Wstęp Wilhelm M. Busch.  Biografi ę spisał Johann Pilz. 
B.m. [1978] Bertelsmann. 30,5 cm, s. 208, opr. wydawni-
cza: karton laminowany. Otarcia oprawy, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 

Ilustracje erotyczne klasyka gatunku, wybitnego au-
striackiego ilustratora Marquisa de Bayrosa (1866-1924). 
Wybór ilustracji do utworów: Fleurettens Purpurschnecke, 
Die Geschichte der Manon Lescaut…, Die Memoiren der 
Fanny Hill, Die geschwätzigen Kleinodien, Die Bohème, 
Die Bonbonnière, Geschichten aus Aretino, Das schöne 
Mädchen von Pao, Das Dekamerone.

200

BILBO Jack901  - Famous Nudes by Famous Artists. 
130 Reproductions. Also including the earliest known 
forms of art, African primitive art, sculpture by unknown 
Greek and Roman masters, and some promising mo-
dern newcomers. London 1946 The Modern Art Gallery. 
31 cm, s. 23, [3], tabl. ilustr. 64 (w tym 13 kolor.), [1], 
opr. wydawnicza: pł., obwoluta. 

Nagość jako motyw w sztuce – od Venus z Willendorf 
poprzez rzeźby greckie oraz obszerny dział malarstwa. 
M.in. prace Lucasa Cranacha, Rubensa, Corota, Delacroix, 
Velasqueza, Rembrandta, Cezanne’a, Moneta, Gauguina, 
Renoira, Picassa oraz Jacka Bilbo. Obwoluta po konser-
wacji (z niewielkimi ubytkami), oprócz tego stan bardzo 
dobry.

180 

[CASANOVA] 902 Der Deutsche Casanova. Fahrten 
und Liebesabenteuer nach den Memoiren eines deutschen 
Offi ziers im französischen Heere Napoleons I. Mit 32 Il-
lustrationen von Hans Speidel und Max-Erich Nicolas. 
Herausgegeben von Max Bauer. Berlin ok. 1930 Eigen-
brödler Verlag. 27 cm, s. 315, [1], tabl. ilustr. 16 (kolor); 
319, [2], tabl. ilustr. 16, opr. wydawnicza: pł. z bogatymi 
tłocz. i złoc. na okładzinach i grzbiecie, górny brzeg kart 
barwiony. 

Opis podróży i pikantnych przygód miłosnych za-
czerpniętych ze wspomnień ofi cera niemieckiego we 
francuskim wojsku Napoleona I. 32 subtelnie erotyczne 
ilustracje. Niemiecki wpis własnościowy na przedniej wy-
klejce (1942), sporadyczne niewielkie zabrudzenia, ogól-
nie stan bardzo dobry. Ładny, dekoracyjny egzemplarz.
 200

EROTIC Art in China903 . Dreams of Spring. From 
the Bertholet Collection. [Amsterdam 1998] The Pepin 
Press. 31 cm, s. [1], 207, [1], liczne il. i tabl. ilustr. w pagi-
nacji, opr. wydawn.: pł. z obwolutą. Stan bardzo dobry. 

Prezentacja imponującej kolekcji prywatnej obejmują-
cej dzieła od XIV do XX wieku.

240

EROTIC Art of Japan.904  The Pillow Poem. [b.m. 
b.r.] Leon Amiel Publisher. 30 cm, s. [1], 275, [1], tabl. 
ilustr. 140, w tym 40 barwnych, opr. wydawnicza: tekt. 
z obwolutą. Stan bardzo dobry. 

Antologia erotycznej literatury japońskiej zilustrowa-
na głównie grafi kami typu „ukiyo-e”.

240

899

www.portolan.pl


298

GABELENTZ Georg von der 905 – Die Nacht des 
Inqvisitors. Mit 10 Radierungen von Max Schenke. Le-
ipzig 1924 Staackmann. 27,5 cm, s. 52, [3], tabl. ryc. 
10 (miedzioryty), opr. wydawnicza: pperg. ze złoc. na 
grzbiecie, zakładka pł., górny brzeg kart złoc. 

Wydanie 1. Nakład 230 egz. numerowanych (egz. 
nr 46 sygn. przez autora). Powieść Georga von der Ga-
belentza (1868-1940), osadzona w realiach hiszpańskiego 
miasta Toledo. Opowiada o czasach hiszpańskiej inkwizy-
cji. Opisy kobiet uznawanych za czarownice i mnichów 
walczących z erotycznymi pokusami. Luksusowy druk 
na papierze czerpanym. 10 miedziorytów Maxa Schenke 
– z czego 8 całostronicowych (z bibułką ochronną) i dwa 
w tekście. Mocne odbitki na grubym papierze. Niewielkie 
zabrudzenia okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.

480

LO DUCA [Joseph-Marie] – 906 Érotique de l’art. Pa-
ris 1966 La Jeune Parque. 26 cm, s. 531, [4], 809 ilustr. 
barwnych i czarno-białych w tekście, opr. wydawnicza 
z imitacji marokinu w kolorze bordo z tłocz. złotem ram-
kami na licu i grzbiecie, górne obcięcie złocone, futerał 
wydawniczy.

Wydane jako druk prywatny, poza obiegiem księgar-
skim. Znakomita, niezwykle bogato ilustrowana monogra-
fi a sztuki erotycznej od paleolitu po współczesność. Stan 
bardzo dobry. 

800

LO DUCA [Joseph Marie] – 907 A History of Eroti-
cism. Paris 1961 Jean-Jacque Pauvert. 18 cm, s. 237, [14], 
liczne ilustr. [w paginacji]: reprodukcje obrazów, rzeźb, 
grafi k, fotografi i o tematyce erotycznej, opr. wydawnicza: 
karton z obwolutą.

300

MALLEFILLE Felicien908  – Don Juan. Der Held der 
Liebe. Die Liebesabenteuer des edlen Ritters Juan Tenorio 
von Marana nach seinen Memoiren wie sie der spanische 
Mönch Frater Augustinus in Sevilla in fünfundzwanzig 
Jahren sammelte. Mit 32 farbigen, montierten Tafeln von 
E. Linge. Berlin [ok. 1930] Eigenbrödler Verlag. 27 cm, 
s. 323, [1], ilustracje, tabl. ilustr. 17 (kolor., winno być 
18); 321, [3], 14, opr. wydawnicza: pł. z tłocz. i złoc. na 
okładzinach i grzbiecie, górny brzeg kart barwiony.  

Mistrzowsko opowiedziana historia wiecznie żywego 
Don Juana. Edycja luksusowa wydana na papierze czer-
panym. 31 delikatnie erotycznych, kolorowych ilustracji 
ujętych w ozdobną ramkę. Dekoracyjna oprawa płócienna 
koloru czerwonego z bogatymi złoceniami. Brak jednej 
ilustracji (w. t. 1 na s. 65), oprócz tego stan bardzo dobry. 
Efektowny egzemplarz.

400
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NERVAL Gerard de909  – Poèmes Corilla. Petits 
Châteaux de Bohême. Burins Originaux Albert Decaris. 
Paris (Paryż) 1983 Nakład: Les bibliophiles du Palais, 
34 x 26,5 cm, s. 78, [12], w ramach paginacji 9 ryc. (mie-
dzioryty), opr. wydawnicza: karton z futerałem. 

Wydanie bibliofi lskie w nakładzie 200 egz.; egz. nr 
86, imienny dla Pierre’a lsbecque’a. Odbito na pap. czer-
panym Moulin de Laroque. Dzieło ilustrowane 9 mie-
dziorytami m.in. o tematyce erotycznej Alberta Deca-
risa (1901-1988), grafi ka i ilustratora francuskiego. Przed 
kartą tyt. całostronicowy portret autora. Druk bibliofi lski 
w stanie wydawniczym: tekst w składkach włożonych lu-
zem w oprawę, całość w oryginalnym pudełku z tłocze-
niami. Dzieła poetyckie Gerarda de Nervala (wł. Labru-
nie, 1808-1855), francuskiego pisarza inspirującego się 
niemiecką literaturą romantyczną, aktywnego uczestnika 
życia paryskiej cyganerii artystycznej. Jego twórczość wy-
warła silny wpływ na rozwój poezji francuskiej i stała się 
prekursorką surrealizmu. Stan bardzo dobry. Efektowna 
edycja.

1 100

NYMPHEN und Satyrn. 910 Geschichten und Bege-
benheiten aus Amors Reich, getreu der Wahrheit nache-
rzählt im Jahre 2438. (Cythere. Bd. 2). T. 2 (z 2). [Mün-
chen 1908 Privatdruck]. 19 cm, s. 247, [1], tabl. ilustr. 1, 
opr. wydawnicza: psk ze złoc. monogramem „F.B.” na 
grzbiecie. 

Zbiór krótkich opowiadań erotycznych. Ilustrował 
Franz von Bayros (1866-1924), austriacki artysta, cenio-
ny twórca ekslibrisów i subtelnych ilustracji erotycznych. 
Grzbiet po niewielkiej konserwacji, otarcia krawędzi opra-
wy, stan dobry. Ładna oprawa secesyjna.

300

PAWELEC W[ładysław] 911 – Privat 1-5. Special 
Collection 24 Photo Lithos. (Imagena, Lulu, Frivol, Ro-
mantic, Silvia). Nürnberg (Norymberga) 1983-1984 
DMK Verlag. 39,5 cm, k. [4], tabl. 24; [4], tabl. 24; [4], 
tabl. 24; [4], tabl. ilustr. 24; [4], tabl. ilustr. 24 (kolor.), 
opr. wydawnicza: karton., obwoluta.

Wydanie 1. Pięknie wydane albumy zdjęć erotycz-
nych Władysława Pawelca (1923-2004), pioniera pol-
skiej fotografi i erotycznej, specjalizującego się przez 30 lat 
w portrecie kobiecym i akcie, autora pierwszego polskiego 
kalendarza erotycznego, wydanego w 1983 r. w imponują-
cym nakładzie 200 000 egz. Artystyczne zdjęcia odsłania-
jące piękno kobiecego ciała z mistrzowskim wykorzysta-
niem gry światła i dekoracji. Tom 1-4 zawiera fotografi e 
czarno-białe, tom 5 kolorowe. Stan bardzo dobry. Rzad-
kie w komplecie.

2 400
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PAWELEC Władysław912  – Friends of Zofi a. Wstęp 
Jeff Dunas. Los Angeles 1985 Melrose Publishing Compa-
ny. 27 x 24,5 cm, k. [47], liczne ilustr., opr. wydawnicza: 
pł. z tłocz. na licu i grzbiecie, obwoluta. 

Album fotografi i erotycznych pełen zmysłowości 
i intymnej fascynacji kobiecym ciałem. 

Artystyczne czarno-białe ujęcia Władysława Pawelca 
(1923-2004), nestora polskiej fotografi i erotycznej. Wy-
dany w Ameryce na fali międzynarodowej popularności, 
jaką zdobył autor organizując w latach 70. wystawy foto-
grafi czne. Stan bardzo dobry.

500

[PILAŘ Zdeněk, ŘEZÁČ Jan] – 913 Akty a akty. Fo-
tografi e a kresy. Bratislava 1968 Tatran. 33 cm, s. [6], 125, 
[7], liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł., obwolu-
ta. 

Wydanie 1. Album artystycznych, czarno-białych ak-
tów czeskich i słowackich malarzy i fotografów, m.in. Jan 
Bauch, Vilém Boháč, Josef Ehm, Josef Sudek, Miro Gre-
gor. Obwoluta po konserwacji, oprócz tego stan bardzo 
dobry. 

200 

PRÉVOST Marcel914  – Les Demi-vierges. Illustra-
tions en deux tons, noir et sanguine par Joseph–Marius 
Avy, gravées à l’eau-forte par Delzers, Pennequin et Théve-
nin. Paris (Paryż) 1909 Librairie de la Collection des Dix 
– A. Romagnol. 30,5 cm, s. [8], IV, 261, [12], tabl. ryc. 
79 (akwaforty w dwóch tonach), oprawa sygnowana, 
pełna skóra, czerwony marokin ze złoc. na pięciopolowym 
grzbiecie, brzegi k. złoc., wyklejki ze skóry, czerwonej je-
dwabnej mory i ręcznie barwionego papieru; zach. okł. 
brosz. wyd., dublura tłoczona radełkiem i złoc.; futerał 
oklejany skórą i tym samym pap. co wyklejki. Stan bardzo 
dobry. 

Druk bibliofi lski w nakładzie 300 egzemplarzy. Ofero-
wany nosi numer 46 i zawiera dwa stany wszystkich ry-
cin odbitych na welinowym papierze japońskim. Do egz. 
dołączono prospekt wydawnictwa. 

Eugène Marcel Prévost (Paris 1862 – Wiedeń 1941), 
członek Akademii Francuskiej od 1909 roku. Prawdziwy 
tryumf odnosi w 1894 roku po opublikowaniu oferowane-
go tutaj dzieła: Les Demi-vierges. Opisuje, lekko koloryzu-
jąc, spustoszenia jakich może dokonać w duszach panie-
nek z dobrych domów życie paryskie oraz nowoczesne 
wychowanie. 

911 912
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Sam termin pół-dziewica [demi-vierge], który wszedł na-
stępnie do mowy potocznej, określa młodą, wyzwoloną od 
przesądów moralnych panienkę, która nie ośmiela się ze-
rwać ze społecznym tabu, jakim jest jeszcze w tym okresie 
dziewictwo. Chociaż autor piętnuje występki kobiet uda-
jących cnotę, to ukazuje środowisko, w którym rozgrywa 
się akcja, z taktem i elegancją wybitnego pisarza.

Sygnowana oprawa wielkich paryskich introliga-
torów przełomu XIX i XX wieku: Marcellina Semeta 
i Georgesa Plumelle’a. Stan bardzo dobry. Efektowny 
egzemplarz słynnego dzieła literackiego.

8 000

RICHTER Stefan – 915 The Art of the Daguerreoty-
pe. With an Introduction by Helmut Gernsheim. [Lon-
don 1989 Viking Penguin Books Ltd]. 25 cm, s. [8], 138, 
tabl. ilustr. w paginacji, opr.: tekt. wydawnicza z obwolu-
tą. Stan bardzo dobry.

Na stronach 74-107 zdjęcia erotyczne (głównie akty).
300

STEINER André (Andor)916  – Études de nus. Paris 
(Paryż 1952) Éditions Tiranty. 30 cm, k. [26], tabl. fot. 
18 (heliograwiury, w tym cztery kolorowe), brosz. wyd., 
teka ochronna karton.

André (Andor) Steiner (1901-1978), urodzony na Wę-
grzech francuski artysta fotografi k. W 1934 roku otwiera 
studio fotografi czne w Paryżu. Regularnie wystawia we 
Francji, Niemczech, Austrii i innych państwach europej-
skich. Dzieła Steinera znajdują się w najbardziej prestiżo-
wych kolekcjach fotografi cznych świata, a jego twórczość 
jest obiektem badań historyków fotografi i. 

240

THORN Mark – 917 Taboo No More. The Phallus in 
Fact, Fiction and Fantasy. Foreword by Ashley Montagu. 
New York [1990]. 29 cm, s. 124, [4], liczne ilustr. w tek-
ście, opr. wydawnicza: tekt. z obwolutą.

280 

WAGNER Peter – 918 Lust & Liebe im Rokoko. Lust 
& love in the Rococo period. Delphi [1986] Verlagt bei 
Franz Greno. 22,5 cm, s. [1], 235, [7], ilustr. 200, w tym 
wiele całostronicowych, czarnobiałych i kolorowych, opr. 
wydawnicza: karton z obwolutą. Tekst w języku niemiec-
kim i angielskim.

Erotyka w osiemnastowiecznej grafi ce francuskiej, an-
gielskiej i niemieckiej.

200

VOLTAIRE919  [François-Marie AROUET] – Candi-
de ou l’optimisme. Illustrations originales en couleurs de 
Berthommé Saint-André. Paris (Paryż) 1939 Rombaldi, 
Éditeur. 20 cm, s. [6], 181, [3], tabl. ilustr. 5 (kolorowe), 
brosz. wyd.

Edycja bibliofi lska w nakładzie 3000; egz numer 2860. 
Autorem 5 ilustracji (w tym 4 erotyków) był Louis Ber-
thommé Saint-André (1905-1977). Stan bardzo dobry.

400
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VOLTAIRE920  [François-Marie AROUET] – Candi-
de ou l’optimisme. Illustrations de Brunelleschi. Paris (Pa-
ryż) 1933 Gibert jeune, Librairie d’Amateurs, 26,5 cm, 
s. [10], 163, [5], tabl. ilustr. 16, winietki, 23 ilustr. w tek-
ście (winietki, inicjały i fi naliki), opr. wtórna psk z  epo-
ki z dekoracyjną intarsją wielobarwną i tłoczoną złotem 
skórą (zach. okładki brosz. wyd.), grzbiet wtórnie uzupeł-
niony.

Edycja bibliofi lska, 2500 egz. numerowanych; egz. 
nr 1622. Ilustrowany erotykami Umberto Brunelleschiego 
(1879-1949), malarza, ilustratora i plakacisty włoskiego, 
od 1900 roku w Paryżu. W latach dwudziestych projekto-
wał kostiumy dla rewii Folies Bergère, Casino de Paris oraz 
dla teatrów w Paryżu, Nowym Jorku, Italii i w Niemczech; 
projektował również kostiumy dla Józefi ny Baker. Pozostał 
jednak głównie ilustratorem książkowym, inspirowanym 
przez dzieła XVIII wieku. Luc Monod rejestruje ponad 
30 dzieł zilustrowanych przez Brunelleschiego. Oryginal-
ne gwasze z jego ilustracjami do książek były regularnie 
wystawiane w Paryżu i na Biennale w Wenecji. 

Oprawa z epoki sygnowana przez M. Gibeauda. 
Grzbiet reperowany, wzmocniony płótnem. Egzemplarz 
przycięty u góry, poza tym pozostawione szerokie margi-
nesy. Stan dobry. Niezwykle efektowna oprawa.

800

UNIECHOWSKI Antoni – 921 W POLU. Rysunek 
tuszem i piórkiem. 30 x 20,5 cm. Sygnowany p.d. mono-
gramem „AU”. Na odwrocie potwierdzenie autentyczno-
ści przez Krystynę Uniechowską, córkę artysty.

550

UNIECHOWSKI Antoni – 922 ZA MUNDUREM…   
Rysunek tuszem i piórkiem. 30 x 20,5 cm. Sygnowany 
p.d. monogramem „AU”. Proweniencja j.w.

550

UNIECHOWSKI Antoni – 923 NA POPASIE. Rysu-
nek tuszem i piórkiem. 30 x 20,5 cm. Sygnowany p.d. 
monogramem „AU”. Proweniencja j.w.

550

NÓŻ do papieru924 , l. 20. XX w., z rękojeścą w formie 
leżącej postaci kobiecej wspartej na ręce. Cyna ze śladami 
złocenia. 29 cm. Na odwrocie wygrawerowana dedykacja: 
„PANU CZESŁ. O. /W DNIU IMIENIN /1927 /W. N.”.

360
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1 półka – 439, 104 (2 wol.), 503, 487, 54, 444 (3 wol.), 494, 492, 806 
2 półka – 278 (2 wol.), 283, 50 (2 wol.), 129, 55, 90 (3 wol.), 345 (12 wol.) 
3 półka – 241 (2 wol.), 257 (3 wol.), 91, 314, 313, 383, 274 (3 wol.), 49, 9, 465 (2 wol.)
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1 półka – 502, 441, 30, 490, 309, 484, 505, 323 (2 wol.), 268, 344 (2 wol.), 491, 302, 19, 725, 831, 914
2 półka – 445 (4 wol.), 454 (3 wol.), 67, 292 (3 wol.), 108, 17, 261 (2 wol.), 769 (3 wol.)
3 półka –  42 (2 wol.), 398, 109, 264 (2 wol.), 93 (2 wol.), 58, 123, 124, 75, 82, 120 (3 wol.), 107 (2 wol.),

99 (2 wol.), 72, 273, 5, 308, 370, 371 
4 półka – 250, 365 (3 wol.), 399, 498, 128, 312, 360, 64 (8 wol.), 727, 374, 818, 131, 106, 219, 813, 174, 318 
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Streszczenie

W pierwszej części opracowania opisałem dzieje pol-
skiej okładki od chwili jej narodzin do początku lat czter-
dziestych dziewiętnastego wieku; odnotowałem pojawie-
nie się pierwszych okładek typografi cznych, ich rozwój; 
opisałem początki okładki artystycznej, nawiązującej 
w ilustracji – początkowo bardzo nieśmiało – do treści 
książki. Pokazałem, jak miękka okładka broszurowa prze-
kształca się w kartonową oprawę wydawniczą. 

Zamiast wstępu

 Okładki w książkach wydawanych w Polsce po roku 
1840 stają się zjawiskiem powszechnym. Coraz trudniej 
napotkać książkę, w wydaniu broszurowym, wyposażo-
ną jedynie w niezadrukowaną okładkę ochronną. Naj-
częściej spotykane okładki to jednak kompozycje czysto 
typografi czne, bez winiet, z tytułem w mniej lub więcej 
ozdobnych ramkach, drukowane lub litografowane, zu-
pełnie anonimowe. Okładkami takimi nie będę się dalej 
zajmować. Interesuje nas bowiem tutaj, zasygnalizowane 
w pierwszej części opracowania zjawisko postępujące-
go powiązania okładki z treścią książki – dalszy rozwój 
okładki artystycznej. W latach czterdziestych XIX wieku 
pojawiają się pierwsze polskie okładki sygnowane nazwi-
skiem konkretnego artysty – okładki autorskie – a nie, 
jak poprzednio się to już zdarzało, tylko na wpół anoni-
mową nazwą pracowni litografi cznej1. To właśnie okład-
ki autorskie i dominujące w drugiej połowie XIX wieku 
wydawnicze oprawy płócienne, będą głównym tematem 
niniejszego szkicu. 

Źródła 

Trudno napisać historię polskiej okładki odwołując 
się tylko do własnych zbiorów. Co i rusz będę Cię więc 
odsyłał, Czytelniku, do zbiorów innych kolekcjonerów 
lub ich publikacji. Należy do nich świetnie zilustrowa-
ne Empireum Waldemara Łysiaka2. Korzystałem również 
częściej niż poprzednio z monumentalnego opracowania 
A. Banacha Polska książka ilustrowana 1800-1900. Banach3 
okładkami i oprawami wydawniczymi w zasadzie się nie 
interesował, a szkoda! Są one przecież  po dziś dzień nie-
jednokrotnie jedyną, choć nietypową, formą ilustracji 
większości książek. To co dalej napiszę jest więc jedynie 
skromnym przyczynkiem do dzieła Banacha. W tekście 
czytelnik znajdzie częste odwołania do pracy habilitacyj-
nej Janusza Dunina4 oraz do książek Janiny Wiercińskiej5 
i Ireny Tessaro-Kosimowej6. Na kolejnych fotografi ach po-
kazuję książki z własnej biblioteki, korzystałem również 
z zasobów archiwalnych domów aukcyjnych Lamus i Rara 
Avis. Odwołuję się do katalogów dotychczasowych wy-

staw poświęconych historii introligatorstwa polskiego, co 
każdorazowo zaznaczam w tekście. Bywa, że korzystam 
z zasobów allegro.        

Trochę teorii

Rozpoczynając opracowanie poświęcone dziejom  
okładki i oprawy wydawniczej w Polsce, myślałem, że pi-
szę o rzeczach intuicyjnie dla wszystkich kolekcjonerów 
zabytkowej książki oczywistych. Okładka jaka jest każdy 
widzi – napisałby być może w kolejnym tomie swojej wie-
kopomnej encyklopedii – Nowych Aten – ksiądz Benedykt 
Chmielowski. Jednak dyskusja, którą wywołała pierwsza 
część mojego eseju spowodowała, że drugą część postano-
wiłem poprzedzić paroma uwagami wstępnymi, mającymi 
na celu przybliżenie czytelnikowi używanych przeze mnie 
pojęć. Na początek trochę bibliologii.

W Encyklopedii Wiedzy o Książce (EWOK), wydanej 
w 1971 roku we Wrocławiu, wśród licznych haseł rozpo-
czynających się od słowa oprawa – próżno szukać hasła: 
oprawa wydawnicza. W encyklopedii tej dociekliwy czy-
telnik niniejszej rozprawki napotka za to bardzo zbliżone 
pojęcie: oprawa nakładowa. Według  EWOK jest to:

jednakowa oprawa dla egzemplarzy jednego wydania, spo-
rządzona na zlecenie i koszt nakładcy. Oprawa nakładowa ma 
charakter masowy, wykonana jest maszynowo. Zazwyczaj używa 
się do tego typu oprawy płótna lub półpłótna i papieru. Znacznie 
tańsza jest broszura* nakładowa.

Czemu więc, nie korzystając z dorobku ofi cjalnej na-
uki o książce, w treści niniejszego szkicu miast: oprawa na-
kładowa używam „nie zalegalizowanej” przez współczesną 
bibliologię nazwy: oprawa wydawnicza?

W języku polskim słowa: nakład – wydanie oraz wy-
dawca – nakładca to wyrazy bardzo bliskoznaczne i nie 
przypadkowo oba pojawiły się we fragmencie powyżej 
przytoczonej defi nicji. Można by więc powiedzieć: nie 
ma sprawy, chodzi o to samo. Nie kłóćmy się o słowa. 
Mój wybór był jednak świadomy. O użyciu przeze mnie 
terminu oprawa wydawnicza w miejsce nakładowa zadecy-
dowały przede wszystkim względy praktyczne. We współ-
czesnych katalogach aukcyjnych, w zawartych w nich 
opisach bibliografi cznych, dominuje określenie - oprawa 
wydawnicza. Ukuta przez uczonych bibliologów nazwa 
oprawa nakładowa nie zagościła na stałe w codziennym ję-
zyku antykwariuszy i kolekcjonerów zabytkowej książki, 
a z myślą o nich powstawał niniejszy esej. Nie były to 
względy jedyne. Sformułowanie oprawa wydawnicza jest 
precyzyjniejsze. Zdarza się bowiem, że ten sam nakład 
książki – to samo wydanie – posiadało dwie całkowicie 
różne oprawy wydawnicze. Bywało tak w przypadku, gdy 
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oprawa, na zlecenie tego samego nakładcy, była realizo-
wana bądź przez dwu różnych introligatorów, bądź – dla 
części nakładu – przez tego samego introligatora w innej 
formie. 

Kapitalnego przykładu dwu całkowicie różnych opraw 
wydawniczych, wykonanych przez tego samego intro-
ligatora, na zlecenie tego samego nakładcy, do tej samej 
książki, dostarcza drugi tom Empireum Waldemara Ły-
siaka. Mam tutaj na myśli lwowskie wydanie Pana Tade-
usza z 1892 roku, które ukazało się nakładem Altenberga 
i Richtera we Lwowie. Lipska introligatornia Hűbel & 
Denck wykonała do tego wydawnictwa dwie całkowicie 
różne oprawy: jedna z nich – skrywa pełny tekst poematu, 
w drugiej – znajduje się wersja okaleczona przez cenzurę, 
przeznaczona do rozpowszechniania na terenie zaboru ro-
syjskiego7. Działanie wydawcy było więc celowe. Przy re-
alizacji zamówień płynących z różnych stron dawnej Pol-
ski, nie sposób było się pomylić i narazić fi rmę na straty 
fi nansowe związane z zatrzymaniem na komorze celnej, 
na granicy z Rosją, nieocenzurowanych egzemplarzy Pana 
Tadeusza.  

Pojęcie oprawa nakładowa sugeruje tożsamość 
oprawy z nakładem, pojęcie oprawa wydawnicza wią-
że nazwę oprawy jedynie ze zleceniem wydawcy, do-
puszczając możliwość jej różnorodności  w ramach 
jednego nakładu i dlatego świadomie postanowiłem 
posługiwać się dalej tą ostatnią nazwą.

W przytoczonej defi nicji EWOK moje kontrowersje 
budzi również sformułowanie:

 oprawa nakładowa …wykonana jest maszynowo – co su-
geruje w pełni zmechanizowany proces jej produkcji. Ma-
szyn w introligatorstwie używano jednak chyba jeszcze 
przed pojawieniem się typowej oprawy wydawniczej. Pra-
sa Gutenberga to maszyna, a przecież najprawdopodob-
niej już w XVI wieku introligatorzy używali do tłoczenia 
ornamentów w skórze pras zbliżonych konstrukcją do pras 
drukarskich.  Określenie jest więc nieprecyzyjne i mylące. 
Moim zdaniem, istotą  oprawy wydawniczej jest  nie to, 
że jest ona wykonywana maszynowo, lecz że jest wyko-
nywana na zlecenie wydawcy – nie właścicieli książki 
– w wielu identycznych egzemplarzach. 

Przy produkcji seryjnej musiało być zatrudnianych 
więcej osób, często o bardzo różnych kwalifi kacjach. Kto 
inny szył książkę, kto inny formował okładkę, a jeszcze 
kto inny wykonywał złocenia i tylko złocenia. Istotny 
przy realizacji oprawy wydawniczej stawał się więc proces 
technologiczny, zgoda, z czasem – ze względu na koszty 
robocizny i czas realizacji – coraz bardziej mechanizowa-
ny. Jednak wiele czynności w introligatorniach wykonu-
jących oprawy wydawnicze, było wykonywanych ręcznie 
i to przez osoby niewykwalifi kowane, czasowo przyuczo-
ne do realizacji poszczególnych czynności. Widać to wy-
raźnie na rycince przedstawiającej introligatornię w dzie-
więtnastowiecznej drukarni warszawskiej Józefa Ungra. 
Na zreprodukowanym w publikacji Introligatorstwo war-
szawskie8 drzeworycie z 1874 roku widoczne są siedzące 
za stołami kobiety, wykonujące ręcznie proste czynności 
introligatorskie. Oprawy maszynowe? Dopiero pod sam 
koniec drugiej połowy dziewiętnastego wieku – w bardzo 

dużych na owe czasy introligatorniach – oprawy wydaw-
nicze były wykonywane prawie całkowicie maszynowo. 
Rygorystyczne zaakceptowanie defi nicji EWOK  oznacza-
łoby więc skrócenie historii oprawy wydawniczej o prawie 
sto lat. Dla przypomnienia: przy oprawach tradycyjnych 
wszystkie czynności wykonywał zasadniczo jeden czło-
wiek – introligator. 

Takie, jak powyżej opisane, rozumienie pojęcia oprawa 
wydawnicza spowodowało, że za pierwsze polskie oprawy 
wydawnicze uznałem sztywne oprawy typu „paperback”  
(tektura oklejana papierem), których polskie narodziny 
opisałem w poprzednim katalogu Okien Sztuki.

Na użytek dyskusji, którą wywołała pierwsza część 
niniejszego szkicu poświęcona narodzinom okładki i oprawy 
wydawniczej w Polsce warto przytoczyć jeszcze inny frag-
ment hasła oprawa nakładowa z EWOK  mówiący, że:

okładka nakładowa, a raczej księgarska – podkreślenie 
moje – zdarzała się również w okresie, gdy była wyłącznie ręko-
dziełem, np. w wielkim przedsiębiorstwie drukarsko – wydawni-
czym A. Kolbergera w Norymberdze pracowali introligatorzy, któ-
rzy na zlecenie oprawiali egzemplarze druków według ustalonego 
wzoru i oddanymi do ich dyspozycji narzędziami.

Twórcy hasła oprawa nakładowa w EWOK nie precyzują 
dalej co mają na myśli używając nazwy oprawa księgarska. 
Nazwa ta nie fi guruje w spisie haseł cytowanej przeze 
mnie Encyklopedii. W dalszym rozwinięciu hasła oprawa 
nakładowa podano w skrócie najważniejsze fakty z historii 
wydawniczej oprawy europejskiej, nie wspominając jed-
nak ani słowa o jej dziejach w naszym kraju. Czy istniała 
w dawnej Polsce owa „oprawa księgarska” trudno dzisiaj 
powiedzieć.

Encyklopedii Wiedzy o Książce nie czytają na co dzień, 
tacy jak ja, przeciętni zjadacze antykwarskiego chleba, ale 
nie czytają chyba również i bibliolodzy. Pomysł napisa-
nia serii rozprawek o historii polskiej okładki narodził się 
w Warszawskim Towarzystwie Bibliofi lów Polskich i jest 
wynikiem prelekcji, które w Towarzystwie tym wygłasza-
łem. W tracie jednej z nich zwróciłem uwagę, że okład-
ka, będąca fragmentem oprawy broszurowej, jest niczym 
innym tylko częścią „miękkiej” oprawy wydawniczej i jej 
historia należy do historii oprawy wydawniczej. Obecni 
wtedy na spotkaniu przedstawiciele bibliologii roznieśli 
mnie wówczas w obronie niezawisłości pojęcia papierowej 
okładki na strzępy i temu zawdzięczacie Państwo rozbu-
dowany – o okładkę – tytuł niniejszej pracy. Nie obroniłem 
się wówczas przed atakami przedstawicieli nauki, bo nie 
miałem encyklopedii EWOK ani pod ręką, ani w pamięci. 
Dziś w Encyklopedię zbrojny swoją ówczesną tezę pod-
trzymuję. O broszurze między innymi czytamy w niej:

W potocznym znaczeniu introligatorskim broszurą nazywa się 
każdą książkę oprawioną w papierową lub kartonową okładkę.

Tutaj następuje odnośnik do hasła oprawa tymczasowa, 
które moim zdaniem niewiele już wnosi do samej defi nicji 
oprawy broszurowej.
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Jak Państwo się domyślacie, odnośników w encyklo-
pedii EWOK jest wiele. Jeden z nich, oznaczony*, pro-
wadzący w niniejszym artykule – Boże broń nie w ency-
klopedii9 – do nikąd, specjalnie, w zacytowanym powyżej 
tekście defi nicji oprawa nakładowa, pozostawiłem. Umiesz-
czony w encyklopedii po słowie broszura, poprzedza on 
słowo: nakładowa. Pozwala to przypuszczać, że autorzy 
hasła w EWOK, a więc i ofi cjalna bibliologia, skłonni by-
liby uznać okładkę za element broszurowej oprawy wy-
dawniczej, o co do bibliologii, tej królowej nauk o książce, 
ofi cjalnie niniejszym wnoszę. 

Dzieje okładki – tak istotnego dla naszej kultury frag-
mentu oprawy wydawniczej, stają się interesujące z chwilą, 
kiedy została ona przez drukarza, na polecenie wydawcy 
specjalnie zadrukowana. I dalsze dzieje takiej „zadruko-
wanej” okładki postaram się Państwu przedstawić.

Istotą naszego języka jest to. że im prościej jest coś 
w nim powiedziane, tym wydaje się piękniejsze i jest zro-
zumialsze. Nie zawsze to do nas, Polaków dociera. Bywa, 
że w  nazewnictwie budujemy konstrukcje coraz bardziej 
złożone, trącące trochę nielubianą biurokracją. Dotyczy 
to również nazewnictwa w dziedzinie opraw. Ostatnio 
i tutaj pojawiła się w naszym języku hybryda – oprawa 
introligatorska. Sformułowanie to, będące tautologią, przy-
pomina wyśmiewane w kabaretach: pierwsze primo. 

Książki oprawiają introligatorzy, w introligatorniach. 
Oprawa introligatorska to więc nic innego, jak: masło 
maślane. Pozostańmy w nazewnictwie opraw, realizowa-
nych przez konkretnego introligatora na zlecenie indy-
widualne, przy nazwisku ich autora, bez żadnych dodat-
ków, pisząc i mówiąc tak jak dawniej, po prostu: oprawa 
Kantora, Jahody czy Recmanika; zaś w przypadku opraw 
wydawniczych: oprawa wydawnicza Pugeta czy Wójcika. 
Ktoś powie: nazwa „oprawa introligatorska” pozwala na 
określenie, że wykonał ją wykształcony, „dyplomowany” 
introligator, a nie osoba nieprzygotowana  profesjonalnie 
do zawodu. Dwie, znane wszystkim miłośnikom książki 
osoby oprawiające książki nie były introligatorami z za-
wodu lub wykształcenia. Są to: Irena Lorentowicz i Hele-
na Karpińska, Ta ostatnia zwana „poetką opraw” podobno 
tylko je zdobiła, właściwe prace introligatorskie powierza-
jąc komuś innemu. A skądinąd kuriozalnie by brzmiało: 
nieprofesjonalna, a może lepiej – nie introligatorska opra-
wa Ireny Lorentowicz. Z „przydomkami” w nazewnictwie 
opraw również nie przesadzajmy. Jak oprawa nie jest wy-
dawnicza, to po co pisać, że – skoro taka jest i być musi 
– indywidualna. 

Czy oprawa polska? – czy nie polska.

Historii naszej kultury nie sposób zrozumieć bez przy-
pomnienia naszych dziejów. Rozkwit polskiej książki – 
polskiego drukarstwa – w Królestwie Kongresowym został 
brutalnie przerwany w wyniku Powstania Listopadowego. 
Straty nie dotyczyły samej bazy. Jak twierdzi w swojej 
książce pani Irena Tessaro-Kosimowa10, pomimo ogrom-
nego ubytku wykształconych rytowników większość war-
szawskich drukarni i zakładów litografi cznych przetrwała 
wojnę 1831 roku. Nawet słynna ze swoich patriotycznych 
wydawnictw księgarnia Gałęzowskiego i Kompanii po 

upadku powstania nie została zamknięta. Zabrakło nato-
miast ludzi: autorów i czytelników, na długie lata w za-
borze rosyjskim zabrakło pieniędzy na piękne wydaw-
nictwa. Dosłownie zubożona kultura polska znalazła się 
w diasporze. Paryż,  Lipsk, a potem o dziwo i Petersburg, 
miejsce zatrudnienia wielu wykształconych Polaków, to 
centra, w których książka polska się odradza, docierając 
pomału  z nowinkami do „nadwiślańskiego” kraju i na Li-
twę. Szczęściem w nieszczęściu mieliśmy trzech zaborców. 
Ich zmienna polityka w stosunku do Polaków sprawiała, 
że czasami to, czego nie można było opublikować w War-
szawie, a na co nie było odbiorców lub pieniędzy w Pary-
żu, można było wydać wcześniej w Poznaniu, a później 
w Krakowie czy we Lwowie. Historia polskiej oprawy wy-
dawniczej zapisana jest więc często w książkach wydanych 
poza etnografi cznymi granicami naszego kraju. Będę pisał 
o nich wtedy, gdy drukarz lub introligator, wykonujący 
oprawę wydawniczą byli Polakami, bo za takich się uwa-
żali, lub gdy druk lub oprawę, które zostały zrealizowane 
obcymi rękoma, wykonano według polskiego projektu.  

Z tego punktu widzenia za mało interesujące uważam 
tak zwane oprawy wydawnicze niemieckie11, kulturowo 
nam obce, pełne bogato wyzłoconych, fl orystycznych  
wzorów. Niestety, tak oprawne książki wkrótce zagościły 
i w polskich domach.  Popularne ze względu na patrio-
tyczne treści, ze względów technicznych tłoczone były 
najczęściej poza krajem. W Polsce najwięcej ich wydawa-
no w zaborze austriackim. Anonimowe ozdobniki: tłoki 
i całe matryce do takiego typu opraw były produkowane 
seryjnie i kupowane przez introligatornie z dostępnych 
na międzynarodowym rynku księgarskim katalogów. 
W środek „fabrycznej” ramki wstawiało się dowolną treść 
i oprawa wydawnicza była gotowa! Polska lub niemiecka. 
W zależności od autora i języka, w jakim dzieło zostało 
w ramce na oprawie uwiecznione12. Do tego typu opraw 
należy najprawdopodobniej, przywołane powyżej, opisa-
ne przez Waldemara Łysiaka lwowskie wydanie Pana Ta-
deusza.

Wydawca tegoż Pana Tadeusza – Henryk Altenberg  
oszczędzał jak umiał, również przy zakupie nowych pro-
jektów opraw. W 1890 roku wydał w identycznej oprawie 
Konrada Wallenroda i Grażynę Mickiewicza, tworząc w ten 
sposób z oszczędności mini serię wydawniczą. Wykorzy-
stywanie opraw gotowych, nie sporządzanych z myślą 
o wydaniu konkretnego dzieła, sprawiało, że w tzw. opra-
wach niemieckich dochodziło czasami do kuriozalnego 
wręcz rozminięcia  treści książki z „treścią” oprawy. Grot-
tgerowska Wojna, wydana w 1889 roku nakładem F. Bon-
dyego we Wiedniu jest tego najlepszym przykładem.

Co wspólnego z rycinami Grottgera, upamiętniającymi 
tragedię powstania styczniowego mają, widniejące na licu 
wyżej wymienionej oprawy: palma, operetkowa halabarda 
i turecki postument z wazonem – może domyślać się tyl-
ko „luźno zwisający kutas” od purpurowej kotary, stano-
wiącej tło do sztalug z napisem: Album Grottgera. I. Padół 
płaczu (Wojna), II. Polonia, III. Lituania. Chyba specjalnie 
dobrano tak kretyńską scenografi ę, by carski żandarm na 
granicy nie mógł się połapać, o co w Albumie Grottgera 
– poza malarstwem (tytułowe sztalugi) – chodzi. Format 
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dzieła Grottgera – jego prawie metrowe rozmiary – nie 
pozwalał bowiem w żaden sposób na jego ukrycie, choćby 
w największej karecie. Interpretację tę szczególnie pole-
cam miłośnikom opraw niemieckich i czytelnikom Empi-
reum Waldemara Łysiaka.

Dygresje na temat kaliko i nie tylko 

Płótno introligatorskie, tak zwane angielskie, popu-
larne „kaliko”, pierwsi – jak sami nazwa wskazuje – wy-
produkowali około 1820 roku Anglicy. Jako trwalsze od 
papieru, a tańsze od skóry, którą początkowo dość sku-
tecznie imitowało, kaliko szybko dotarło na kontynent 
i zagościło w introligatorniach całej Europy. Kiedy do-
tarło do Polski? Przejrzałem całą swoją ubogą bibliotekę 
w poszukiwaniu opraw płóciennych, wykonanych u progu 
lat trzydziestych. Nie miałem nadziei na znalezienie płó-
ciennych opraw wydawniczych – bo ich prawdopodobnie 
wówczas jeszcze w naszym kraju nie wykonywano: szu-
kałem opraw płóciennych w ogóle. Najstarsze „angielskie 
płócienko”, jakie znalazłem w mojej kolekcji, posłużyło 
nieznanemu mi introligatorowi do skromnego przyoble-
czenia warszawskiej edycji Poezji Adama Mickiewicza. To 
trzytomowe wydanie ukazało się w 1834 roku nakładem 
księgarni Ludwika Merzbacha. Czy tomiki „moich” Poezji 
oprawił introligator polski? Chyba tak. Wskazują na to 
pieczątki własnościowe. Moja książka pochodzi z kujaw-
skiej biblioteki zaprzyjaźnionego z Mickiewiczem rodu 
Orpiszewskich, osiadłego we dworze w pod włocławskiej 
wsi Kłóbka.

Przeglądając katalog wystawy13 Oprawy polskie zorgani-
zowanej w 1987 roku wspólnymi siłami bibliofi lów war-
szawskich i Biblioteki Narodowej znalazłem w nim, pod 
numerem kat. 70, opis oprawy półpłóciennej, starszej od 
mojej, zaczynający się od słów:

Półpłótno czerwone oklejane papierem czerwonym lakierowanym o 
fakturze romboidalnej…. 

W półpłótno to został oprawiony wydany w 1823 roku 
w Warszawie nakładem Gluecksberga Rys historyczny lite-
ratury rossyyskiey  autorstwa J. N. Greća. Sporządzający 
powyższy opis Jakub Z. Licheński (BN) zaznaczył dalej, 
że oprawa została sporządzona w epoce, na indywidualne 
zamówienie klienta. 

Na pierwsze drukowane wzmianki o polskich książ-
kach, w płóciennych – i nie tylko – oprawach wydawni-
czych natrafi łem studiując posiadane katalogi księgarskie. 
Ciekawe informacje znalazłem w Katalogu Książek Polskich 
wyszłych nakładem i drukiem Breitkopfa i Haertla w Lipsku. 
Katalożek ten, acz nie datowany, zawierający skrócony 
opis bibliografi czny ponad kilkudziesięciu polskich ksią-
żek, miłosierna osoba współoprawiła z Opisem przejazdu 
przez Niemcy – w listach Wacława do siostry swojej Jadwigi Kle-
mentyny z Tańskich  Hofmanowej, wydanym przez tego 
samego księgarza w 1844 roku. Nasz wydawca reklamuje 
w nim, uparcie z tym samym błędem ortografi cznym – 
jedno f w nazwisku Hoffmanowa, inną pozycję tejże au-
torki. Jest nią:

Książka do modlitwy dla dzieci. Nowe przez Autorkę po-
prawne i powiększone wydanie. Z obrazkiem. 16. 1839. 
Oprawna w płótno Angielskie nov14. gr. 25; z futerałem 
i złotemi brzegami Tal. 1. nov. gr. 5; w Safi an z futerałem 
i złotemi brzegami. Tal. 2.

Z przytoczonego powyżej opisu bibliografi cznego wy-
nika, że Książka do modlitwy, poza ordynaryjną, zapewne 
broszurową wersją, posiadała dwie inne oprawy wydaw-
nicze: skromniejszą, choć elegancką – bo z wyzłoconymi 
brzegami i futerałem – oprawę płócienną i wykwintną 
oprawę safi anową.

Jeszcze jedna pozycja z katalogu Breitkopfa i Haertla 
zasługuje tutaj na przywołanie. Jest nią słynne wznowienie 
osiemnastowiecznego Herbarza polskiego Kaspra Niesiec-
kiego. Ukazanie się tej książki, najpełniejszego polskiego 
herbarza, było bardzo na czasie i dobrze świadczyło o 
zmyśle handlowym wydawcy: Jana Nepomucena Bobrowi-
cza, który, jak widzimy, przy pomocy Breitkopfa i Haertla 
przejął „obsługę” rynku polskiego po znamienitej ofi cynie 
wrocławskiej Kornów, rynku złaknionego nowych edycji 
narodowych klasyków: Naruszewicza, Kochanowskie-
go, Trembeckiego i wielu, wielu innych, zamieszczonych 
w specjalnie stworzonej Bibliotece Kieszonkowej Klasyków 
Polskich. Pierwsza to tego typu nazwa serii wydawniczej 
w historii książki polskiej, posiadająca zresztą własną, 
skromną, typografi czną okładkę wydawniczą!

Na czym polegał zamysł handlowy obu Panów? Po 
upadku Powstania Listopadowego administracja car-
ska przystąpiła do „likwidacji” szlachty polskiej, przede 
wszystkim tej drobnej, zaściankowej, wspierającej po-
wstanie szczególnie silnie w tzw. prowincjach zabranych. 
Szlachcic w Rosji carskiej posiadał wiele przywilejów: zła-
pany na buncie przeciwko władzy cara, na Sybir podążał 
podwodą, a nie na piechotę, jak zwykły chłop, w trakcie 
tej podróży przysługiwały mu lepsze warunki związane 
z pieniędzmi, które carat przeznaczał na jego całodzienne 
w trakcie transportu utrzymanie. Po powstaniu potomko-
wie polskiej szlachty musieli więc udowadniać – pod groź-
bą utraty przynależności do klasy „dworiańskiej” – przed 
powołaną do tego celu instytucją Heroldii Królestwa Kon-
gresowego, swoje „dobre urodzenie”. Bywało to trudne, 
gdy poginęły papiery, a dobry herbarz ułatwiał bardzo 
robotę. Między innymi po to było to wydanie. W lipskim 
katalogu o herbarzu Niesieckiego czytamy:

Herbarz Polski, Kaspra Niesieckiego, powiększony dodatka-
mi z późniejszych Autorów, rękopisów, dowodów urzędowych i wy-
dany przez Jana Nep. Bobrowicza w 10 tomach z więcej jak 500. 
herbami nowo na drzewie rżniętemi i w tekście drukowanemi, in 
8 royal. 1839. 

Wydanie na pięknym welinowym papierze                                         
Tal. 33. gr. nov. 10

Wydanie wytworne na jak najpiękniejszym piśmien-
nym papierze, z świetną oprawą i wyzłacanemi brzegami                                                                                               
Tal. 66. gr. nov. 20

Toż wytworne wydanie z jak najpiękniej kolorowanemi her-
bami Tal. 100
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Przytaczam pełny opis katalogowy herbarza, bo – 
oprócz informacji, że dzieło owe posiadało interesującą 
nas, trudną dziś do odnalezienia, „świetną” oprawę wy-
dawniczą – opis ten rozwiewa antykwarski mit o wydaw-
niczej rzadkości ręcznie kolorowanej wersji tej książki. Na 
rynku antykwarskim istnieje bowiem przekonanie, że eg-
zemplarze herbarza Niesieckiego, z ręcznie kolorowanymi 
ilustracjami, były wykonywane jedynie na specjalne zamó-
wienie klienta, i że „nakład” tak kolorowanych egzempla-
rzy nie przekroczył liczby dwunastu sztuk. Przeczy temu 
ujawniona nam przez spółkę Breitkopf i Haertel informa-
cja o dostępności rynkowej dzieła. Z treści katalogu wyni-
ka bowiem, że po prawie pięciu latach od daty wydania, 
fi guruje ono jeszcze w katalogu księgarskim,  w interesu-
jącej nas wersji „najozdobniejszej”, jako pozycja dostępna 
- na składzie u wydawcy – od zaraz.

Książka rozchodziła się ciężko, bowiem jak na owe 
czasy była potwornie droga – 100 talarów stanowiło wów-
czas prawie 800 złotych polskich, a więc roczną pensję 
przeciętnego urzędnika15, wydano zaś ją – licząc na po-
tencjalnie dużą liczbę odbiorców – w sporym nakładzie. 
O wysokim nakładzie książki świadczą również ilustracje 
drzeworytnicze zdobiące książkę: owe 500 herbów „nowo 
na drzewie rżniętych”16.  Techniki drzeworytu nie stoso-
wano wówczas w Europie do dzieł niskonakładowych, 
używana była ona przede wszystkim do ilustracji czaso-
pism.    

Pojedyncze tomy kolorowanego herbarza pojawiały się 
w warszawskich antykwarniach jeszcze w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Czy były kolorowane wy-
dawniczo, czy w celach „handlowych”, później? Michał 
Hilchen, który bezskutecznie zabiegał, by część reprintu 
lipskiej edycji herbarza, przygotowywanego przez WAiF 
była kolorowana twierdził, że w jednej z warszawskich bi-
bliotek publicznych, bodajże w Uniwersytecie Warszaw-
skim, zachował się ładny, kompletny, kolorowany wy-
dawniczo egzemplarz. Nie był to z pewnością egzemplarz 
Waldemara Łysiaka. Stanowi on kolejną zagadkę lipskiej 
edycji herbarza, jest to bowiem ręcznie kolorowana wersja 
wydania broszurowego, a więc dalekiego od katalogowego 
opisu „świetna oprawa”, zaś zgodnie z katalogiem tylko 
wykwintnie oprawione egzemplarze jakoby były koloro-
wane. Wydawniczo kolorowany Niesiecki w wersji broszu-
rowej to z pewnością unikat. Ciekawe, na jakim papierze 
został wydrukowany: na welinie czy na „ jak najpiękniej-
szym piśmiennym”?

          Bawiąc się w tropienie zagadek lipskiego wydania 
Herbarza Niesieckiego trochę zapomniałem o celu głów-
nym niniejszej rozprawki. Sięgając po katalog Breitkopfa 
i Haertla miałem na celu skierowanie Państwa uwagi nie 
tyle na Niesieckiego, co na kraj, z którego dotarła do Pol-
ski moda na płócienne oprawy wydawnicze. Krajem tym 
była z pewnością nie Anglia, ale leżące po drodze z Lon-
dynu do Warszawy Niemcy.

Pierwsze polskie płócienne oprawy wydawnicze

W pierwszą płócienną polską oprawę wydawniczą, 
którą posiadam w swoich zbiorach, przyozdobiony został, 
wytłoczony w 1840 roku, w drukarni Banku Polskiego, 

popularny almanach 
religijny: Alleluja. Jest 
to pierwszy tom zna-
nego rocznika religijne-
go, który po czterech 
latach ukazywania 
się był wydawany da-
lej pod zmienionym 
tytułem: Pamiętnik 
religijno moralny. Wi-
śniowe płótno egzem-
plarza mojego Alleluja 
(fot. 1) imituje swoją 
fakturą skórę kozła. 
Na obu licach oprawy 
widnieją wyraźne od-
ciski dwu różniących 
się tylko detalami 
płyt, nawiązujących 
swoim rysunkiem do, 
charakterystycznego 
dla epoki romantyzmu, stylu katedralnego. Wykonanie 
oprawy w tej formie nie byłoby możliwe bez użycia prasy 
matrycowej, która wynaleziona została około 1830 roku. 
Pozwalała ona na ślepe tłoczenie – nie tylko w płótnie, ale 
i w skórze - dużych powierzchniowo i skomplikowanych 
kształtem ornamentów, odbijanych z wcześniej wykona-
nej metalowej matrycy. Pojawienie się prasy matrycowej 
oznacza koniec pracy ludzkich mięśni jako siły napędowej 
w warsztacie introligatora. Okładka omawianej oprawy 
nie jest złocona. Ręcznie złocone są za to obcięte brzegi 
kartek i wyciśnięty na grzbiecie tytuł: Alleluja oraz data 
wydania: 1840. Powyższy opis jakże dobrze korespon-
duje z opisem oprawy książki religijnej Hoffmanowej dla 
dzieci, zamieszczonym w cytowanym katalogu Breitkopfa 
i Haertla:

oprawa w płótno Angielskie ….. z futerałem i złoconemi brzegami

– tylko futerału do mojego Alleluja brak. 
Pojawienie się tak na owe czasy „nowoczesnej” oprawy, 

w książce sygnowanej: w drukarni Banku Polskiego nie dziwi. 
Drukarnia to była wówczas w Warszawie chyba najnowo-
cześniejsza. Wydany w 1840 roku rocznik Alleluja zapisał 
się do tej pory w historii polskiego drukarstwa jako naj-
wcześniejszy przykład użycia, do druku karty tytułowej, 
konkurencyjnej wobec litografi i techniki: cynkografi i. 
Bardzo efektowną w rysunku kartę tytułową odbito z dwu 
płyt, w kolorze złotym i srebrnym, i ręcznie pokolorowa-
no. Barwna jak ptak, błyszcząca karta tytułowa świetnie 
kontrastuje z matowym płótnem oprawy. Nad całością 
wykonania czuwał z pewnością Seweryn Oleszczyński.

Skromniejszą od opisanej, płócienną oprawę nosi wy-
tłoczony w 1847 roku, w drukarni Banku Polskiego Sko-
rowidz monet polskich z trzech ostatnich wieków, szeregiem lat 
wykazanych, znajdujących się w zbiorze należącym do …tu ręką 
właściciela zbioru nieczytelnie wpisane nazwisko, chy-
ba – Ludwika Lewita (?)17. Tytuł ten wytłoczony na ślepo, 

1
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umieszczony w prostokątnej ramce, widnieje na licu dziś 
szarej, płóciennej oprawy. 

Bank Polski, poza drukarnią, posiadał wspaniałą bi-
bliotekę i pracującą na jej potrzeby wyśmienitą intro-
ligatornię. To ona mogła wykonać płócienną oprawę do 
rocznika Alleluja i do Skorowidza monet. Oprawy nie są sy-
gnowane, ale wszak sygnaturą BP pod królewską koroną 
obdarzane były jedynie te księgi, które po oprawieniu tra-
fi ały na półki bankowej biblioteki. Wydaje się również, że 
na sygnatury płóciennych opraw jest jeszcze za wcześnie. 
Nie są one uważane za dzieła sztuki.

W dziesięcioleciu po roku 1840 na półce z płócienny-
mi oprawami wydawniczymi, którą stworzyłem w mojej 
wyobraźni jest dosyć pusto. Poustawiałem na tej półce 
wszystkie znane mi – z autopsji czy z literatury – książki 
polskie wyposażone w płócienny rodzaj oprawy. Pustka to 
pewnie pozorna, spowodowana brakiem niezbędnych ba-
dań w polskich bibliotekach – tak więc każda, zauważona 
przez Ciebie, mój Czytelniku, płócienna oprawa wydaw-
nicza z owej epoki będzie na tej hipotetycznej półce mile 
widziana. 

Oprawę płócienną wyglądającą na wydawniczą nosi 
z tego okresu jeszcze Historia obyczajów i zmyślności zwie-
rząt J. J. Vireya, wydana w Warszawie, w dwu tomach, 
w 184418. Oprawa ta, obleczona w niegdyś może czarne, 
a dziś ciemnoszare płótno, posiada bogato złocony grzbiet 
i ślepo wytłoczoną – na licu – ramkę. To rozwiązanie – śle-
pa ramka na szarym płótnie – i złocony grzbiet to jakby 
zapowiedź swoistego stylu, który zagościł w introligator-
stwie warszawskim na dobre w niecałe dwadzieścia lat 
później, i który opiszę przy omawianiu opraw z kręgu wy-
dawnictw Józefa Ungra.

Puste ramki na licu oprawy wytłaczano z pewnością 
nie bez kozery. Ślepa ramka wyciśnięta na licu oprawy, nie 
zawierająca w środku żadnego napisu ani ozdobnika sta-
nowiła na przykład doskonałe tło dla inicjałów właściciela 
książki, w sumie dając ładny superekslibris. W ten sposób 
uzupełniona została, bardzo skromna, płócienna opra-
wa wydawnicza, wydanego w 1858 roku w Warszawie, 
nakładem Henryka Natansona Życia, nauczania i śmierci 
Sokratesa – Michała Gliszczyńskiego19. Nie twierdzę, że 
uzupełnianie ślepych ramek superekslibrisem literowym 
to reguła, nie był to jednak wyjątek. Zdarzało się rów-
nież, że tak skonstruowane superekslibrisy umieszczano 
na tylnym licu okładki, zwłaszcza wtedy, gdy lico przed-
nie było już „fi rmowo” bogato ozdobione. Inicjały dobijał 
wtedy najprawdopodobniej inny introligator, na gotowej 
już książce.

Jak trwoga to do Boga, czyli rzecz o modlitewnikach
i oprawach wydawniczych w skórę

W przeciwieństwie do opraw płóciennych, opraw skó-
rzanych z lat czterdziestych XIX wieku, również tych 
z dużymi ślepymi tłokami – wykonanych na indywidu-
alne zamówienie, zachowało się sporo. Przypomnienie 
wielu z nich zawdzięczamy dr Elżbiecie Pokorzyńskiej, 
która opisała je szczegółowo w katalogu wystawy Intro-
ligatorstwo warszawskie. Wydawniczych opraw skórzanych 
zachowało się do dziś znacznie mniej, choć nie brakuje 

o nich wzmianek w ówczesnych księgarskich katalogach 
nakładowych. Sięgnijmy do jednego z nich, zatytułowane-
go Nakłady księgarni K. Jabłońskiego we Lwowie. Zachował się 
on na okładkach zacnej książeczki pióra księdza Ignacego 
Chodynickiego zatytułowanej Wiadomości historyczne o fun-
dacjach klasztorów zakonu karmelitańskiego, wydanej w 1846 
roku w mieście Lwa.  

Wśród książek wymienionych w katalogu znajdujemy:

Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga w Trójcy S. jedyne-
go, niepokalanie poczętej Panny Maryi i wszystkich świętych. 12. 
we Lwowie 1841. oprawne. Toż sam Bieg roku oprawny w safi an, 
z złoceniem brzegami.

Nabożeństwo, dla użytku bractwa Trójcy Przenajświętszej 
…..za dusze w czyscu cierpiące, niegdyś pod tytułem: Zegarek 
czyśćcowy wydane. 12. we Lwowie 1844, na zwyczajnym papie-
rze oprawne. Toż oprawne w safi anowy papier, w safi an ze złote-
mi brzegami.

Nowe abecadło polskie, z 16 kolorowanemi wizerunka-
mi zwierząt na ośmiu tablicach. 8. Lwów. Oprawne w ozdobnej 
okładce.

Starożytności galicyjskie, zebrał i wydał Żegota Pauli 
z 20 kamienioodciskami. 8. we Lwowie. Toż z odciskami koloro-
wanemi, ozdobnie oprawne20.

Wszystkie wymienione powyżej książki posiadają, 
zgodnie z przyjętą w tym szkicu defi nicją, oprawy wydaw-
nicze. Dwie z nich nawet po kilka. I tutaj dopiero jasno 
widać, że pojęcie oprawa wydawnicza lepiej oddaje isto-
tę sprawy od zaproponowanej w EWOK nazwy: oprawa 
nakładowa. Część nakładu Zegara czyscowego została opra-
wiona w safi an, część w papier safi anowy, a część miała 
najprawdopodobniej oprawę broszurową. W tym samym 
nakładzie mamy więc trzy różne oprawy, wykonane na 
zlecenie wydawcy.

Większość opisanych w ówczesnych katalogach ksią-
żek oprawnych to książki religijne – przede wszystkim 
do nabożeństwa, w dalszej zaś dopiero kolejności książki 
dziecięce. 

Siedzieć w ławce kolatorskiej i trzymać w rękach kiep-
sko oprawny modlitewnik było wstyd. Co by ludzie na 
to  powiedzieli. Na Panu Bogu nie wypadało oszczędzać.          
Pięknie oprawnych książek do nabożeństwa z drugiej po-
łowy XIX wieku zachowało się więc sporo. Dbano o nie. 
Oszczędniejsi i leniwsi kupowali je już oprawne, u księ-
garza lub wydawcy, ambitniejsi i najbogatsi dawali swoje 
książki do zbytkownej oprawy. Pod koniec dziewiętnaste-
go wieku bywało i tak, że można było u księgarza wybrać 
gotową, samą oprawę – jedną z kilku wykonanych do tej 
samej książki – z pluszu, z imitacji kości słoniowej lub 
w pełnej skórze. Potem introligator nakładał ją na zbro-
szurowany modlitewnik i dodawał np. ozdobne inicjały 
właścicielki. Moja babcia tak zrobiła. Oprawy kupowane 
i wykonywane indywidualnie niewiele się od siebie różni-
ły, szczególnie te najkosztowniejsze: safi anowe, aksamit-
ne, w pełnej skórze. Jak bez odpowiedniej dokumentacji 
powiedzieć dziś, czy trzymamy w ręku oprawę wydawni-
czą?
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Stając przed dylematem: oprawa wydawnicza, czy nie, 
kolekcjoner opraw zwykle tak kombinuje: oprawa bardzo 
skomplikowana, posiada bogate tłoki i tym podobne or-
namenty, zatem – wydawnicza, prostsza w ornamentyce 
– raczej wykonana została w jednym egzemplarzu. Rozu-
mowanie takie wydaje się poprawne. Przecież dawni in-
troligatorzy również liczyli koszty i nie zamawialiby kosz-
townej matrycy do wykonania zaledwie jednej – lub kilku 
– sztuk opraw. Jak jest złudne takie myślenie, pokazuje 
dopiero praktyka. 

Widoczny na zdjęciu nr 2 modlitewnik został opra-
wiony w ciemno zieloną skórę kozła i posiada bogate, 
wykonane złotem tłoczenia. Również brzegi kart ma zło-
cone. Superekslibris literowy umieszczony na tylnym licu 
zdradza nam inicjały właściciela i datę wykonania oprawy. 
Ta  bogata – wydawałoby się, wydawnicza oprawa skrywa 
jednak modlitewnik rękopiśmienny. Wybór nabożeństwa. 
Z różnych autorów. Napisane dnia 20 sierpnia 1856 – tak 
brzmi jego tytuł, zamieszczony na odręcznie wyrysowanej 
i pokolorowanej karcie tytułowej.  

Z ośmiu posiadanych, pięknie oprawnych, rękopi-
śmiennych modlitewników specjalnie wybrałem egzem-
plarz z superekslibrisem. Bowiem superekslibris wytłoczo-
ny później, przez innego introligatora, na bogatej oprawie 
skórzanej, może być jedyną wskazówką, że jest to właśnie 
oprawa wydawnicza. Przykładu dostarcza fot. 3. Przed-
stawiona na niej oprawa posiada na obu licach wytłoczo-
ne inną ręką, na gotowej już oprawie, psujące harmonijną 
całość napisy: superekslibris W.S. i napis skrywający nie-
znanego darczyńcę modlitewnika: od X. – pewnie księdza 
– P.T. z datą darowizny – 187721.

Do pokazanego na zdjęciu egzemplarza Wykładu litanii 
loretańskiej (Warszawa 1877), pani Elżbieta Pokorzyńska 
– przeglądając moje książki przygotowywane na wystawę 
Introligatorstwo warszawskie – wsadziła, i zapomniała wyjąć 
karteczkę z odręcznym, dotyczącym innej książki zapisem: 

ten sam tłok (ramka) na Morawskim (Kościół i cywilizacja).

No cóż, jak już powiedziałem wcześniej – introligato-
rzy warszawscy potrafi li liczyć pieniądze i tych samych 
matryc używali do różnych opraw wydawniczych. Krzy-
żyk czy kielich mszalny pasuje wszak do każdego modli-
tewnika. Dowody? Te z innej trochę beczki. 

W katalogu towarzyszącym wystawie Introligatorstwo 
warszawskie pokazano dwie oprawy do jubileuszowych wy-
dań dwu  różnych pisarzy: Lucjana Siemieńskiego i Karola 
Szajnochy. Obie ukazały się mniej więcej w tym samym 
czasie co Wykład litanii loretańskiej.  Oprawy są bliźniaczo 
podobne. Do wytłoczenia zdobiących je bogatych ram 
użyto bowiem identycznych matryc, zmieniając tylko 
w centrum wkładki z podobiznami pisarzy. 

Piszę to wszystko nie po to, by skomplikować sprawę, 
ale by unaocznić Państwu, jak trudne jest powiedzenie 
o luksusowej oprawie skórzanej – nie tylko religijnej – 
oprawa wydawnicza, bez odpowiedniej dokumentacji. 

W poszukiwaniu opraw wydawniczych studiujmy 
więc dawne zapowiedzi wydawnicze!

Kłopoty ze zidentyfi kowaniem opraw skórzanych 
jako wydawniczych nie dotyczą tylko książek religijnych; 
dotyczą wszystkich luksusowych wydawnictw dziewięt-
nastowiecznych. W jednym przypadku można mieć pra-
wie całkowitą pewność, że oprawa skórzana jest oprawą 
wydawniczą: gdy jest ona repliką zachowanej strony ty-
tułowej lub znanej okładki: papierowej albo płóciennej, 
książki, którą zdobi. 

Na fot. 4-7 pokazuję kilka opraw wydawniczych z mo-
jej kolekcji, wykonanych do książek religijnych w końcu 
XIX wieku. Duży wybór książek religijnych, oprawnych 
w przeciągu całego XIX wieku, pokazałem na wystawie23 
kolekcjonerów Ochoty, która miała miejsce w październi-
ku ubiegłego roku. 

Na fot. 4 widnieje wydane przez Gebethnera i Wolffa 
w Warszawie, w 1887 roku: Zdrowaś Marya, nabożeństwo 
dla młodego wieku, które ułożyła Maria Kamocka. Skrom-
ną skórzaną oprawę zdobi piękny monogram właścicielki, 
umieszczony ex post na licu oprawy. Na fot. 5 widzicie 
Państwo inny modlitewnik Bądź wola twoja tejże samej au-
torki, wydany w tym samym co poprzednio wydawnictwie, 
wielokrotnie wznawiany z jedną datą imprimatur 1895. 
Posiada on piękną oprawę, naśladującą stylem oprawy 
mszałów. Modlitewnik ten – z identyczną kartą tytułową 
– spotykałem w różnych wersjach oprawy wydawniczej. 
Obie opisane powyżej książki to 16˚, prawie liliputy.

Pokazany na fot. 6 Gesangbuch für evangelisch – luthe-
rische Kirche został wydany w 1895 roku w Warszawie, 
w ofi cynie Gustawa Ginsa, nakładem pastora Wittena, 
na potrzeby warszawskiej gminy ewangelickiej. Rozpro-
wadzany był wśród wiernych przez księgarnię Gustawa 
Sennewalda. Jest to prawdopodobnie luksusowa wersja 
oprawy wydawniczej wykonana specjalnie na użytek pa-
storów. Świadczą o tym chociażby znaki własnościowe, 
jak również odbity później na licu okładziny tylnej super-
ekslibris literowy.

Elegantka nie wędrowała do kościoła z modlitewni-
kiem w ręce. Trzymała go w specjalnej torebce, będącej 
jakby dodatkowym rodzajem oprawy „wydawniczej”, spe-
cjalnie dopasowanej rozmiarami do konkretnej książki 
do nabożeństwa. Pokazana na fot. 7 „całostka wydaw-
nicza” należała do prababki mojej żony, Heleny Łuko-
wicz z domu Urbanowskiej. „Treść” torebki to wydany 
w 1891 roku, w Warszawie, skromnie oprawiony modli-
tewnik dla kobiet – Życie katolickie autorstwa Cecylii Plater 
Zyberkówny24. Modlitewnik został nabyty przez panią 
Helenę w 1891 roku w księgarni Seyfartha i Czajkow-
skiego w Warszawie – o czym świadczy stempel księgarza 
– najprawdopodobniej razem z torebką. Na karcie tytuło-
wej, wydawca modlitewnika nie został ujawniony.  
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Wincenty Smokowski nie tylko ojcem chrzestnym
polskiego drzeworytu był

Warszawa opustoszała po powstaniu listopadowym. 
Życie kulturalne zamarło. Przeniosło się na emigrację. 
W Warszawie pozostali nieliczni, dawni członkowie Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk i zaledwie paru młodych pisarzy 
i poetów: wśród nich autor dwóch wspaniałych, wydanych 
w czasie powstania śpiewników narodowych: Kazimierz 

Władysław Wójcicki. 
W 1842 do Warszawy 
przybywa, po pobycie 
w Wilnie i w Łucku Jó-
zef Ignacy Kraszewski. 
Dzięki spotkaniu tych 
dwu wybitnych pisarzy 
z przybyłym również 
z Wilna Wincentym 
Smokowskim, ożywają 
karty polskich książek. 
W 1843 roku nakła-
dem G. Sennewalda 
ukazują się w Warsza-
wie, z jego ilustracjami, 
Obrazy starodawne Ka-
zimierza Władysława 
Wójcickiego. Posiadają 
one drzeworytniczą 
okładkę podpisaną 
Smokowski art. w War-
szawie.

Jest to jedna z pierwszych polskich książek 
z okładką autorską. 

Wincenty Smokowski, z wykształcenia malarz i le-
karz, powszechnie uznawany jest za odnowiciela i ojca 
polskiego dziewiętnastowiecznego drzeworytu. Jego ryci-
ny, świetnie oddające przedstawianą rzeczywistość, długo 
krytykowane za pewien prymitywizm, bliższe są naszym 
czasom, niż tak długo chwalone, trochę „przesłodzone” 
ryciny Gersona czy Andriolliego, dziś chwilami drażniące 
fotografi czną dosłownością. 

Smokowski był tytanem pracy. W latach 1843-1852 
ukazało się dwanaście książek z jego drzeworytami. Tak, 
lata czterdzieste dziewiętnastego wieku to – w polskiej 
książce ilustrowanej – zdecydowanie dekada Smokow-
skiego. W opracowaniach A. Banacha i Janusza Dunina25, 
poza Obrazami starodawnymi Smokowski wymieniany jest 
jeszcze jako autor okładek do trzech książek: do Bibliote-
ki starożytnej pisarzy polskich  K.W. Wójcickiego (Warszawa 
1843), do Ramot i ramotek literackich Augusta Wilkońskiego 
(Warszawa 1845) oraz do drugiego wydania Witoldoraudy 
Józefa Ignacego Kraszewskiego (Warszawa 1846). 

W XIX wieku okładki broszurowe drukowano zwy-
kle na papierze ciemniejszym, nierzadko nieco grubszym 
od papieru reszty książki, sporadycznie na kartonie. Pod 
tym względem znane do tej pory okładki Smokowskiego 
są nietypowe i w praktyce dość trudne do rozpoznania26. 

Bywają na tym samym popierze co reszta książki, robiąc 
wrażenie „dodatkowej” karty tytułowej. 

Czy okładek Smokowskiego było więcej niż wymie-
nione? Z pewnością tak. Nie zachowały się w pozostałych 
ilustrowanych przez niego książkach najprawdopodobniej 
dlatego, że były brutalnie usuwane przez introligatorów. 
W ostatnich latach na jednej z aukcji antykwariatu Rara 
Avis27 pojawił się oprawny egzemplarz dzieła Leona Ro-
galskiego Dzieje krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą 
i Prusami (Warszawa 1844-1846) z zachowanymi okład-
kami obu tomów – patrz fot. 8. Okładki te, jak i część 
polska sygnowanych przez Smokowskiego rycin, są nie-
wątpliwie jego dziełem. Wskazuje na to nie tylko ich styl 
ale i technika wykonania. Smokowski, litografując, nano-
sił na powierzchnię płyty wapiennej rysunek nie przy po-
mocy specjalnej kredki, lecz przy pomocy rylca. Okładka 
do książki Rogalskiego została sporządzona właśnie w ten 
sposób

Po 1852 roku nie słyszymy już o Smokowskim jako 
grafi ku. Może pochłonęła go całkowicie medycyna – żył 
przecie jeszcze długo – a może nie chciano już więcej jego 
rysunków, uznawanych przez współczesnych za zbyt pry-
mitywne. W Warszawie pojawiają się zręczniejsi od niego 
w „cięciu” w drzewie adepci specjalnych szkół drzeworyt-
niczych. 

Kajetan Kielisiński i złote „lato” książki poznańskiej

Kajetan Wincenty Kielisiński uchodził w swojej epoce 
za wybitniejszego artystę od swojego imiennika, Wincen-
tego Smokowskiego. O kilkanaście lat od niego młodszy, 
po studiach u Piwarskiego w Warszawie i pobycie w Galicji 
osiadł na stałe w Kórniku, biorąc udział jako bibliotekarz 
w edycji zbiorów najrozmaitszych starożytności polskich. 
Uprawiał, jak to się dzisiaj mawia, techniki miedziorytni-
cze i litografi ę. W Poznaniu zetknął się ze znakomitym 
wydawcą i księgarzem, synem osiadłego w Polsce Greka, 
Janem Konstantym Żupańskim i na jego zlecenie zrealizo-
wał dwa? a może nawet więcej, projekty opraw – okładek. 
Zacytuję Banacha:  

…w 1843 roku wydrukował Żupański pierwszą skromną i małą 
edycję Pieśni o ziemi naszej. Książka wewnątrz miała zaledwie winietki 
drzeworytowe, ale na okładkach doskonałą kompozycję Kielisińskiego, któ-
ry wtedy przeniósł się z Galicji do Kórnika.

Ta „skromna” – ale chyba tylko formatem - edycja, 
wyposażona we wspaniałe okładki, została wznowiona 
w 1852 roku. Tym razem otrzymała luksusową, skórza-
ną oprawę wydawniczą, z odbitymi na licach złotem re-
plikami drzeworytniczych (?) rycin zamieszczonych na 
okładkach wydania z 1843 roku. Obie edycje są bardzo 
rzadkie. Egzemplarz z papierowymi okładkami posiadał 
chyba  tylko Banach, egzemplarz przepysznie oprawny 
w skórę posiada Waldemar Łysiak i możecie go sobie Pań-
stwo obejrzeć w Empireum.       

Niezbadane są losy wielu polskich książek. Dlaczego 
drugi ze zrealizowanych w technice miedziorytu projek-
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tów oprawy autorstwa Kajetana Wincentego Kielisińskie-
go ukazał się dopiero po jego śmierci – Bóg jeden raczy 
wiedzieć. Kto z pewnością wiedział, to Jan Konstanty 
Żupański28, który również i ten projekt Kielisińskiego zre-
alizował. Tajemnicę zabrał ze sobą do grobu i stąd moje 
Pana Boskie rozważania. Historia jest jednak bardziej ta-
jemnicza.

Drugi projekt Kielisińskiego to oprawa wydawnicza do 
podobnej  rozmiarami, co Pieśń o ziemi naszej z 1843 roku 
– książeczki, której opis bibliografi czny brzmi następują-
co: Legendy historyczne przez Bronisławę Kamińską. Wydanie 
drugie przejrzane. Poznań. Nakład i własność J.K. Żupańskiego. 
1863 rok. Egzemplarz, który posiadam, ma równie efek-
towny, co arcydzieło Wincentego Pola, identycznie sygno-
wany, wytłoczony złotem na okładce frontispis. Widnieją 
na nim dwie wyraźnie odciśnięte sygnatury: invenit – czyli 
wymyślił – Kielisiński, fecit – wykonał – Below. Patrz fot. 9. 
Niestety – chyba z oszczędności – złoconym tłokiem 

ozdobiona jest tylko 
okładka przednia.

Sygnatury: Kie-
lisińskiego i Belowa 
wytłoczone w iden-
tyczny sposób na obu 
opisanych powyżej 
oprawach świadczą, że 
projekty do nich po-
wstały w tym samym 
mniej więcej czasie. 
Postanowiłem spraw-
dzić, czy zachowało się 
i jak wyglądało pierw-
sze wydanie Legend. 
W Estreicherze wyczy-
tałem, że ukazały się 
one w 1852 roku, na-
kładem Żupańskiego, 
w tym samym roku, 
co drugie wydanie po-
ematu Wincentego 

Pola i że ich prawdziwą autorką jest Zofi a Węgierska, pi-
sząca najprawdopodobniej pod pseudonimem Bronisława 
Kamińska. 

Idąc do Biblioteki Narodowej, by sprawdzić jak wy-
gląda jedyny dostępny w Warszawie egzemplarz  pierw-
szego wydania Legend, byłem przekonany, że ujrzę książkę 
zbliżoną przynajmniej formatem do posiadanego przeze 
mnie wydania. Zaskoczenie było ogromne, gdy na moje 
stanowisko czytelnicze w bibliotece trafi ła zupełnie inna 
książka niż się spodziewałem. Była bogato ilustrowana 
i sporych rozmiarów. Dwadzieścia trzy, nieznane Bana-
chowi całostronicowe ilustracje, po jednej do każdej z za-
wartych w książce opowieści, były sygnowane: rysował i li-
tografował Gumiński, Instytut Litografi i Królewskiej w Berlinie. 
Dość zniszczona oprawa nosiła cechy bibliotecznej. Nie 
zachowała się okładka broszurowa.
Że pokazana na fot. 9 oprawa projektu Kielisińskiego 

od samego początku była przeznaczona do Legend historycz-
nych nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Winiety wple-

cione w girlandy listowia, stanowiące nietypowe obramo-
wanie tytułowych LEGEND ilustrują osiem z dwudziestu 
trzech zamieszczonych w książce opowieści. Treść winiet 
jest zgodna z zawartością książki – wiem, bo przeczytałem 
Legendy. Czemu więc w pierwszym wydaniu Legend nie wy-
korzystano projektu okładki Kielisińskiego? wytłumacze-
nie wydaje się być proste, związane z odbiorcą, do którego 
tak w przedmowie zwraca się autorka: 

Do młodych dziewcząt! 
To com w myśli i czuciu miała najlepszego, to com z nauki dziejów 

i serca wyniosła, tom dla was dzisiaj w legendy uplotła.

Najprawdopodobniej, w zamierzeniu wydawcy, pierw-
sze wydanie Legend historycznych miało być bogatym 
i wspaniałym upominkiem dla dorastających dziewcząt. 
Niewielki rozmiarami projekt Kielisińskiego wydawał się 
więc może Żupańskiemu za skromny, stąd duży format 
i bogate ryciny Gumińskiego do pierwszego wydania. Po-
nieważ książka spotkała się z bardzo życzliwym odbio-
rem, wydawca pomyślał zapewne o wydaniu nieco skrom-
niejszym, dla osób mniej zamożnych i przypomniał sobie 
o pięknej rycinie Kielisińskiego. Przemawiałby za tym ma-
teriał, z którego wykonano posiadaną przeze mnie oprawę 
wydawniczą: zamiast skóry granatowe płótno! Stąd być 
może rezygnacja w oprawie z ryciny, z pewnością przygo-
towanej przez Kielisińskiego na okładkę tylną. 

Pięknie z ciemnym kolorem płóciennej oprawy kore-
sponduje zachowana w moim egzemplarzu Legend broszu-
rowa okładka wydawnicza. Jest ona skromna. Błękitny 
kartonik mieści jedynie tytułowy napis. 

Intuicja kolekcjonera podpowiada mi, że Kielisiński 
sporządził na zlecenie Żupańskiego jeszcze jeden projekt. 
Okładkę do wydanych w 1845 roku, w tej samej ofi cynie 
Wieczorów pod lipą Lucjana Siemińskiego, do owego – jak 
o tej  książce pięknie pisze  Banach – „biedermeierow-
skiego odpowiednika Śpiewów historycznych Niemcewicza”. 
Na pewno kiedyś ta okładka wypłynie. To będzie bardzo 
piękny komplet: Pieśń o ziemi naszej, Legendy historyczne, 
Wieczory pod lipą.

Kielisińskiemu zawdzięczamy, że tak wspaniale pre-
zentują się pierwsze polskie płócienne i skórzane 
oprawy wydawnicze. 

Odwdzięczył się Żupański Kielisińskiemu za jego usłu-
gi, wydając w 1858 roku tekę 36 jego miedziorytów zaty-
tułowaną Album, a później tej teki uzupełnienie w postaci 
Poszytu dodatkowego. 

Złote lata książki poznańskiej

O ogromie zasług Jana Konstantego Żupańskiego dla 
polskiej kultury i polskiej książki najlepiej świadczy bi-
bliografi a: Książki wydane nakładem J. K. Żupańskiego stano-
wiąca integralną część pracy: Jan Konstanty Żupański. Życie 
i dzieło29. Wśród wielu tytułów wydanych w latach 1861-
1867 nakładem Jana Konstantego Żupańskiego ukazało 
się kilka książek bogato ilustrowanych. Były to: trzy osob-
no wydane utwory Adama Mickiewicza: Konrad Wallenrod 
(1864), Grażyna (1864) i Pani Twardowska (1863), Zachwy-
cenie i Błogosławiona (1861) Teofi la Lenartowicza, wzno-
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wienie Pieśni o ziemi naszej (1865) Wincentego Pola oraz 
Maria (1867) Antoniego Malczewskiego30. Wszystkie te 
książki z wyjątkiem Pieśni o ziemi naszej zostały pięknie 
zilustrowane przez Antoniego Zaleskiego. J.K.Ż. był chy-
ba z owych edycji bardzo dumny, skoro – jako jedyny ze 
znanych mi wydawców – umieszczał w swoich książkach, 
centralnie pod rycinami, podpis: Żupański ex., dokładnie 
pośrodku zwyczajowych sygnatur: ilustratora i rytownika. 
W przypadku edytorskiej działalności Żupańskiego może-
my mówić, być może po raz pierwszy w historii polskiej 
książki, nie tylko o działalności wydawniczej ale i o świa-
domym mecenacie artystycznym. Dla nas jednak, spo-
śród wszystkich pięknie wydanych książek Żupańskiego, 
największe znaczenie ma, pokazany na fot. 10, dziś już 
nieco staroświecki utwór Lenartowicza Zachwycenie i Bło-
gosławiona.        

W kolejności wydania Zachwycenie i Błogosławiona to 
pierwsza wielkoformatowa, luksusowa edycja J. K. Ż. Mój 

egzemplarz posiada 
skórzaną oprawę wy-
dawniczą, ozdobioną 
wspaniałą, tłoczoną 
złotem ryciną. Pod 
osłoną aniołów i bo-
skiej opatrzności to-
czy się na niej zwy-
kłe, sielskie życie: 
bosonogi pastuszek 
pędzi gęsi, ktoś inny 
pasie krowy, dziew-
czyna zbiera jagód 
dzban. Sielanka czy 
raj na ziemi? – podob-
ny do tego, o którym 
opowiada córce „w 
zachwyceniu” nieży-
jąca już matka. Już 

pierwszy rzut oka na oprawę sprawia, że jej kształt i układ 
wydają nam się znajome. Czyżby rysował ją Kielisiński? 
Nie, w jej lewym, autorskim rogu, widnieje inny podpis: 
Antoni Zaleski. Podobiznę opraw wyjaśnia dopiero dru-
ga sygnatura, postawiona w rogu prawym ryciny: Below 
sculpsit. Postawił ją nasz Below, wierny towarzysz pracy 
Wincentego Kielisińskiego. 

Na stylistyczne podobieństwo trzech, ozdobionych 
matrycami sporządzonymi przez  Belowa ksiąg najwięk-
szy wpływ miał najprawdopodobniej jednak ich wydawca, 
mecenas pięknej książki: Jan Konstanty Żupański. Jeszcze 
jedno nazwisko powinno być może fi gurować na rycinie 
zdobiącej oprawę Zachwycenia: Cyprian Norwid. To on bo-
wiem wysztychował w miedzi przepiękną, zdobiącą dzie-
ło kartę tytułową, która posłużyła za wzór dla Belowa. 
W podpisie pod nią zaznaczał: CN dla A.Z. 1860. 

Czy sporządził ją z sympatii dla Antoniego Zaleskiego, 
czy na życzenie Teofi la Lenartowicza, z którym był bardzo 
zaprzyjaźniony – prośba którego z nich ważyła dla niego 
więcej? Tego już dzisiaj nie rozstrzygniemy. Jedno widzimy 
– piękno. Z porównania norwidowskiej ryciny z innymi 
jasno wynika, jak wspaniałym Norwid był rysownikiem 

i jak daleko do jego kunsztu Antoniemu Zaleskiemu et 
consortes, autorom reszty ilustracji do Błogosławionej.      

Jak słusznie zauważył Janusz Dunin, który umieścił 
Zachwycenie w swojej monografi i Książeczki dla grzecznych 
i niegrzecznych dzieci wydanej w 1991 roku przez Ossoli-
neum – Zachwycenie tak jak Legendy historyczne są to książki 
dla dziewcząt. Nie przypadkowo więc obie książki wyda-
no tak ozdobnie. 

Książki dziecięce – szczególnie te ilustrowane – zawsze 
osiągały znacznie większe nakłady od książek dla doro-
słych. Pozwalało to na pokrycie kosztów lepszej, trwal-
szej oprawy. Na atrakcyjność rynkową Zachwycenia miało 
wpływ również to, że była to książka na poły religijna. 
Za zwiększonym zainteresowaniem czytelniczym Legend 
przemawiał zaś patriotyczny charakter książki. „Mece-
nas” Żupański potrafi ł liczyć! 

Solidne oprawy wydawnicze nie obroniły obu książek 
przed niezawodnymi dziecięcymi łapkami: zaczytane, 
w wersji luksusowej stanowią wielką rzadkość na rynku 
antykwarycznym. 

Cyprian Norwid wykonał jeszcze jedną okładkę do 
książki z poznańskiej ofi cyny: wydanej w 1855 roku na-
kładem Żupańskiego 
Lirenki Teofi la Lenarto-
wicza.

Spod ręki Norwida 
wyszła nie tylko tytuło-
wa rycina, nawiązująca 
układem do rogu obfi -
tości, ale i bezpretensjo-
nalnie wysztychowany 
tytuł. Intrygujący jest 
podpis Norwida pod 
ryciną na okładce: prze-
rysował z poezyi Norwid. 
Z wydania lub rękopisu 
czyich poezji? Nie Le-
nartowicza, bo te, pod 
takim tytułem, zostały 
wydane wiele lat póź-
niej. Podpis ten brzmi 
tak, jakby Norwid nie 
był do końca pewien 
swojego autorstwa ry-
sunku. Całość kompo-
zycji do okładki Lirenki rytował w kamieniu litografi cznym 
niejaki J.B.D. Okładkę wykonano na lekko niebieskawym 
papierze. (fot. 11). 

Posiadany przeze mnie egzemplarz Lirenki jest współ-
oprawny z Nową Lirenką i Świętą Zofi ą Lenartowicza two-
rząc dość gruby, bogato ilustrowany klocek. W klocku tym 
kartę tytułową Nowej lirenki poprzedza strona ozdobiona 
kunsztowną w rysunku, zupełnie pustą, nie sygnowaną 
ramką. Najdziwniejsza to „karta przedtytułowa”, jaką wi-
działem. 

Norwid mógł mieć wpływ na wygląd jeszcze jednej, 
polskiej broszurowej okładki z tego okresu. Zdobi ona wy-
dany w 1858 roku zeszyt słynnego Albumu Wileńskiego wy-
dawanego w Paryżu przez Wilczyńskiego, zatytułowany: 

316

10

11

www.portolan.pl


317

Łapigrosz. Nor-
wid jest autorem 
rysunków do tej 
przypominają -
cej nieco komiks  
historyjki ob-
razkowej. Część 
z nich wyrysował 
własnoręcznie na 
kamieniu litogra-
fi cznym. Zwraca 
uwagę liternic-
two tej okładki – 

(fot. 12),  zupełnie odmienne od wszystkich znanych mi 
tytulatur z owej epoki.

Przyglądając się ilustracjom wykonanym przez An-
toniego Zaleskiego na zlecenie Żupańskiego do Konrada 
Wallenroda czy Grażyny Mickiewicza, zawsze zadaję sobie 
pytanie: w jakiej technice zostały wykonane zamieszczo-
ne w tych książkach odbitki. Odciśnięte na cieniusieńkiej, 
w kolorze tinty bibułce, zostały wklejone w ślepe lustra, 
chyba jedynie naśladując szlachetną technikę miedziory-
tu, w której, zdaniem Banacha, przez S. Łukomskiego zo-
stały jakoby wykonane.

Wątpliwości co do techniki wykonania rycin nie ma 
i być nie może w przypadku ostatniej wielkiej ilustrowanej 
książki wytłoczonej w ofi cynie Jana Konstantego Żupań-
skiego, trzeciego wydania Pieśni o ziemi naszej, które ukaza-
ło się w Poznaniu w 1865 roku. Ilustrowane przez Juliusza 
Kossaka dzieło, ozdobione zostało wspaniałym frontispi-
sem oraz siedmioma ilustracjami, z których pięć wykona-
no w stalorycie i tylko dwie, rytowane przez S. Łukom-
skiego, w miedziorycie. Ryciny odciśnięte są bezpośrednio 

w grubym, mięsistym 
papierze.

Rozmiary trzeciego 
wydania dzieła Win-
centego Pola to folio; 
niech to da do myślenia 
tym wszystkim, którym 
wydaje się, że kupując 
wznowienia tej książki, 
w efektownych oprawach 
Żenczykowskiego, mają 
do czynienia z książką 
ozdobioną oryginalnymi 
ilustracjami.

W 2009 roku, 
w XXIX katalogu anty-
kwariatu Lamus, pod nu-
merem 385, pojawił się 

przepięknie oprawny egzemplarz trzeciego wydania Pieśni 
o ziemi naszej – fot. 13 – którego opis poniżej przytaczam:

Oprawa artystyczna z epoki: skóra kozłowa w kolorze brą-
zowym, na obu okładkach ozdobne ramki wykonane techniką 
reliefową (tłoczenia wypukłego), w zwierciadle lica tłoczona ty-
tulatura umieszczona na tarczy, okładki ozdobione złoconymi 

ornamentami kwiatowymi, brzegi kart złocone, wyklejki z opali-
zującej mory… Efektowna oprawa z epoki.

Wykonanie oprawy z tak głębokimi i rozległymi tłocze-
niami stało się w Europie możliwe dopiero w roku 1857. 
Dokładnie wtedy pojawiła się w Niemczech pierwsza pra-
sa introligatorska do głębokiego tłoczenia, umożliwiająca 
wykonanie podobnego projektu. Jego realizacja wymagała 
przygotowania specjalnych matryc. Chyba żaden polski 
warsztat introligatorski nie był w stanie wykonać wówczas 
– w podobnej technice – samodzielnie tak dużej oprawy. 
Czy mogła to być obca oprawa wydawnicza? Do jej wy-
konania najprawdopodobniej użyto gotowych, może na-
wet dostępnych w handlu matryc. Wytłaczając w lustrze 
oprawy tylko tytuł: Pieśń o ziemi naszej uzyskano wspania-
ły efekt, który z pewnością spodobałby się Żupańskiemu. 
Całość kojarzy się z luksusową oprawą do tak wówczas 
modnych rodzinnych albumów fotografi cznych31. Wska-
zują na to guzy w narożach oprawy oraz brak odpowied-
niego miejsca w sercu 
oprawy na umiesz-
czenie imienia i na-
zwiska autora.  

W mniejszych 
pracowniach intro-
ligatorskich oprawa 
książek nie zawsze 
była głównym źró-
dłem utrzymania. 
Tak jest i dzisiaj. 
Oprawiano wówczas 
właśnie najrozmait-
sze albumy rodzinne, 
wykonywano  tecz-
ki na dokumenty, 
eleganckie etui, pu-
dełka itp. Książki, 
oprawą przywodzące 
na myśl album fo-
tografi czny częściej spotykamy nieco później, pod sam 
koniec XIX wieku. W ten właśnie sposób oprawiano pod 
koniec wieku pierwszy egzemplarz książki, przeznaczony 
dla autora, wręczany mu w podzięce własnoręcznie przez 
wydawcę. Podobnie oprawione książki, tak zresztą jak al-
bumy fotografi czne, nie były przystosowane do stawiania 
ich na półce – naturalnym miejscem do ich ekspozycji 
była gablota lub biurko w gabinecie pisarza. W Muzeum 
Literatury zachował się piękny zestaw tego typu książek 
należący do Elizy Orzeszkowej, Na fot. 14 widzicie Pań-
stwo podobny egzemplarz autorski, wręczony Michałowi 
Bałuckiemu w prezencie przez słowackiego wydawcę jego 
dzieł. Ma on nieco inny charakter niż oprawa poematu 
Wincentego Pola – oprawa jest znacznie późniejsza i rów-
nież nie nadaje się ustawienia na półce.    

Po 1865 roku Żupański mniej miejsca poświęca wy-
daniom luksusowym. Być może pod wpływem Kraszew-
skiego, z którym wówczas współpracuje, koncentruje się 
na wydawaniu źródeł do historii Polski, stając się najwięk-
szym wydawcą pamiętników jakiego zna nasza historia. 
Stara się, by jego wydawnictwa były szeroko dostępne 
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i tanie – drukuje je więc w sporych nakładach i na kiep-
skim papierze. Sprzedawane najczęściej w oprawach bro-
szurowych dotrwały do naszych czasów zachowując nie-
efektowne okładki wydawnicze. Ale i one miały oprawy 
dla wymagających klientów. Jedna z nich – fot. 15 – spo-
rządzona do największego do tej pory wyboru pism Mau-
rycego Mochnackiego zachowała się w mojej bibliotece. 
Jej opis przytaczam za wielokrotnie  już cytowanym kata-
logiem Oprawy polskie w całości, dla przykładu:

Skóra kozłowa jasno – bordo, tłoczenia maszynowe na grzbie-
cie żółtym metalem z kliszy mosiężnej z bogatym ornamentem; 
okładzina przednia – ramka tłoczona ślepo, tytuł w trzech kro-
jach czcionki introligatorskiej; okładzina tylna – ramka tłoczona 
ślepo. Oprawa wklejana, nakładowa, współczesna.

Kto dziś potrafi  tak opisać oprawę! 

Czy Kraszewski autorem okładek był.

Zatwardziałemu wilniukowi Januszowi Duninowi za-
wdzięczamy poniższe zdanie32:

W tym samym czasie J. I. Kraszewski i Placyd Jan-
kowski (John of Dycalp) wydali u Zawadzkiego w Wilnie 
żartobliwą Powieść składaną (1844) zaopatrzoną w litogra-
fowaną okładkę z karykaturą piszącego literata.

Janusz Dunin szczęśliwie zamieścił podobiznę tej 
okładki w swojej pracy zatytułowanej: Rozwój cech wydaw-
niczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku (Łódź 1982), 
do której nie raz już się odwoływałem. 

Powieść składana, jak sam tytuł wskazuje, miała dwóch, 
wymienionych przez Dunina ojców i samo to wystarcza, 
by weszła do Historii kuriozalnej literatury polskiej. Wielka 
to szkoda, że historii takiej jeszcze nie napisano. Pozycja 
Powieści składanej w tej Historii byłaby jeszcze mocniejsza, 
gdyby okazało się, że autorem okładki do niej był sam 
Józef Kraszewski. A bardzo to możliwe, bo Muzy szczo-
drze wyposażyły w talenta Pana Ignacego. Był nie tylko 
pisarzem i poetą, ale również rysownikiem i malarzem, 

a nawet niezłym muzykiem. O współpracy Smokowskie-
go z Kraszewskim, która zaowocowała Witoldoraudą już 
napisałem. A. Banach w części bibliografi cznej swojej 
monografi i33, w rozdziale „Książki”, będącym swoistym 
spisem polskich wydawnictw ilustrowanych XIX wie-
ku, przy opisie aż dwunastu książek wymienia nazwisko 
Kraszewskiego. Są to: książki Kraszewskiego ilustrowane 
przez różnych artystów (6 pozycji), książki różnych auto-
rów ilustrowane przez Kraszewskiego (2 pozycje) i książki 
Kraszewskiego ilustrowane przez niego samego. 

Władysław Syrokomla, a właściwie Ludwik Kondra-
towicz zwany lirnikiem wioskowym, był przyjacielem 
Kraszewskiego. Drzeworyt Kraszewskiego wykonany do 
okładki Starych wrót, wydanych w Wilnie w 1857 roku na-
kładem Orgelbranda był więc darem serca. Nie jest on mi 
znany, bo nigdy nie był reprodukowany. Może nie zasłu-
giwał na to, bo kopiujący „na drzewie” rysunek Kraszew-
skiego Michał Starkman był samoukiem i do najlepszych 
drzeworytników się nie zaliczał.

Ilustracja, bardziej frontispis do Starych wrót nie był 
pierwszą „grafi czną” pracą Kraszewskiego. Wykonał on 
wcześniej: ilustracje do dwu tomów swoich Obrazów z ży-
cia i podróży (Wilno 1843)34 oraz ilustrację do własnej po-
wieści Kościół Święto Michalski w Wilnie, której to powieści 
Banach w swojej pracy nie wymienia. 

Kolejną ilustrowaną przez autora Starej baśni książką 
są Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy. To książka sercu 
Kraszewskiemu może ze wszystkich najbliższa, bo zawie-
ra jego wspomnienia z podróży po stronach, w których 
spędził swoje młode lata. Miała dwa wydania. Wydanie 
pierwsze, wileńskie z 1840 roku ukazało się w dwu to-
mach i było już trudno dostępne w chwili, w której Kra-
szewski otrzymał od J. K. Wilczyńskiego, wydawcy słyn-
nego „Albumu Wileńskiego”, propozycję opracowania 
drugiego wydania. Nie wiemy, co spowodowało, że pro-
jekt nie został zakończony i że w 1860 roku w Paryżu, 
„nakładem i staraniem Wilczyńskiego” ukazała się tylko 
pierwsza część opublikowanych w Wilnie Wspomnień. Nie 
wiedzą o tym widocznie antykwariusze, bo w opisach au-
kcyjnych nie wspominają ani słowem o tym, że ilustrowa-
na edycja dzieła Kraszewskiego pod względem treści jest 
wysoce niekompletna – bibliofi le posiadający owo drugie 
wydanie czytając powyższe słowa mogą się więc poczuć 
srodze rozczarowani. 

Skrupulatne porównanie obu wydań wykazuje, że dru-
gie, paryskie wydanie Kraszewskiego jest zarazem skróco-
ną i rozszerzoną wersją wydania poprzedniego: skróconą, 
bo zawiera tylko piętnaście pierwszych rozdziałów wyda-
nia wileńskiego (wydawca pominął aż trzy rozdziały tomu 
pierwszego i cały tom drugi) i rozszerzoną, bo zamiesz-
czone rozdziały zostały powiększone o nowe, interesujące 
akapity. Ambitnym zalecam posiadanie obu wydań, zain-
teresowanym jedynie treścią – kupno dwudziestowieczne-
go wznowienia, które ukazało się w Bibliotece Pamiętników 
i Podróży wydawanej przez PIW. 

Wydanie paryskie Wspomnień jest – w porównaniu 
z poprzednimi książkami Kraszewskiego – najobfi ciej 
ilustrowane. Banach, słusznie przypisując autorstwo ilu-
stracji35 Kraszewskiemu nie zauważył, że kilka z nich jest 
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innego autorstwa36. Trzy są sygnowane trudnym do roz-
szyfrowania  monogramem F. G. – F. Greniot? – raz tylko 
rozwiniętym w formie trudnego do odczytania lustrzane-
go odbicia. Dokładna analiza prowadzi do jeszcze jedne-
go odkrycia: jedna z ilustracji nie jest drzeworytem lecz 
bardzo piękną, najprawdopodobniej kreskową litografi ą. 
Przedstawia ona wieśniaczkę w ludowym stroju z okolic 
Kobrynia. Litografi a ta, podpisana przez Kraszewskiego 
jako autora rysunku, sygnowana jest przez rytownika – 
Antoniego Oleszczyńskiego kryjącego się pod monogram 
A.O. Została odbita w innym zakładzie niż cała książka, 
a mianowicie w paryskiej drukarni Chardonaine. 

Posiadany przeze mnie egzemplarz paryskiego wydania 
Wspomnień zachował okładkę. W skromną, delikatną ram-
kę zostały wpisane: tytuł, nazwisko autora oraz – zaraz po 
słowie Paryż: „Nakładem i staraniem J. K. Wilczyńskie-
go, wydawcy Albumu Wileńskiego”. To kolejny przykład, że 
warto zachowywać okładki, bowiem wskazówki, kto był 
nakładcą dzieła, nie znajdziecie Państwo ani na stronie 
tytułowej książki, ani w bardzo ozdobnym frontispisie, 
zreprodukowanym przez W. Łysiaka w Empireum.

Brak informacji o nakładcy dzieła na stronie tytułowej 
i  we frontispisie niewątpliwie autorstwa Kraszewskiego 
przekonuje nas, że winą, iż zostało ono nieukończone 
należy obarczyć autora, który najprawdopodobniej nie 
zdążył na czas z wykonaniem ilustracji do drugiego tomu 
swoich Wspomnień.

Opus magnum ilustratorskiej działalności Kraszew-
skiego stanowi Album widoków rysowanych przez … część 
pierwsza. Podlasie. Dzieło to odbite w 1861 roku w litogra-
fi i Ceglińskiego, należy do wielkich rzadkości.

Po powstaniu 1863 roku Kraszewski osiada w Dreź-
nie. Tam pisze, ilustruje i wydaje książki. Zakłada własną, 
nieźle prosperującą drukarnię, niektóre własne nakłady 
realizuje w niej blisko współpracujący z Kraszewskim  
J. K. Żupański.

Największym dziełem Kraszewskiego jako edytora jest 
Wilija i jej brzegi – pośmiertne dzieło hrabiego Konstante-
go Tyszkiewicza, Drezno 1871. Jest to pamiętnik podróży, 
bardziej spływu, odbytego tą rzeką, od źródeł aż do uj-
ścia. Czy w gronie przyjaciół autora znajdował się wtedy 
Kraszewski? Nie mamy na ten temat żadnych informa-
cji. Bardzo to jednak prawdopodobne, bowiem większość 
wykonanych w drzeworycie widoków brzegów Wiliji za-
mieszczonych w książce jest podpisanych: rys. J.I.K. Tak 
mógł się podpisać tylko ich autor, nie sztycharz, najczę-
ściej podpisany obok. Był nim W. Werthmann, osoba 
wysoko ceniąca swoje usługi. Zdumiewają rozmiary jego 
autoportretu, umieszczonego zaraz po stronie tytułowej. 
Jest on trzykrotnie większy od widniejącej we frontispisie 
podobizny hrabiego Tyszkiewicza.

Wilija i jej brzegi została wyposażona przez wydawcę 
w miękką, broszurową okładkę. Można ją było podziwiać 
na ostatniej aukcji antykwariatu Lamus. Treściowo okład-
ka ta jest identyczna z frontispisem. W towarzystwie wie-
śniaków i sportretowanych członków wyprawy – jeden 
z nich, niestety nie jest to Kraszewski, notuje coś w grubej 
księdze – piękna dziewczyna, uchylając rąbka zasłony z ty-
tułem książki, wylewa do rzeki dzban wody. To tytułowa 

Wilija. Całości patronuje portret hrabiego Tyszkiewicza. 
Okładka sygnowana jest tylko przez rytownika. Możemy 
się tylko domyślać współautorstwa Kraszewskiego.

Nieco wcześniej nakładem Żupańskiego ukazało się 
Wieszcze oratorium Józefa Bohdana Zaleskiego. Na wykona-
nej techniką akwaforty okładce widnieje podpis: rysował 
i rytował Józef Ignacy Kraszewski. Informację tę powta-
rzam za Banachem37. Sam Wieszczego oratorium z okładką 
Kraszewskiego nigdy nie trzymałem w ręku. Najważniej-
sze jednak jest, że Kraszewski tej okładki – a może i in-
nych – autorem był. 

Z wileńskiego kręgu Kraszewskiego zachowała się 
jeszcze jedna książka w oprawie wydawniczej, sygnowana 
przez autora. Jest to Chatka w lesie Władysława Syrokom-
li, wydana w Wilnie w 1855. Była to jedyna wydawnicza 
oprawa tekturowa, pokazana na wystawie Oprawy polskie. 
Zamieszczam jej katalogowy opis:

Tektura oklejona papierem czerpanym, wcześniej litografowa-
nym; na grzbiecie gładkim tytuł drukowany czarną farbą wzdłuż 
grzbietu; okładzina przednia – litografi a przedstawiająca zagrodę 
wiejską w romantycznym krajobrazie, tytuł, autor i miejsce wy-
dania drukowane czcionkami o różnych krojach; okładzina tylna 
– litografi a przedstawiająca krzyż na tle chaty podkreślone moty-
wem splecionych cierni. Oprawa wklejana z grzbietem wolnym, 
wydawnicza. 

Autorem tej oprawy, a zarazem litografem był A. Klu-
kowski. Książka ta została również opisana przez Bana-
cha.

Nie ma, jak Lwów

Lwów swoje prosperity i w pewnych okresach przewa-
gę nad stołecznym Krakowem zawdzięczał w dużej mie-
rze Austriakom, a konkretnie Cesarzowej Marii Teresie 
i Franciszkowi Józefowi I, którzy postanowili, że właśnie 
to miasto otoczone „rusińskim morzem narodowym”, 
najlepiej nadaje się na centrum zarządzania Galicją Za-
chodnią. Dividae et impera – stara to prawda, najlepiej 
rządzić podległymi sobie narodami wygrywając panujące 
pomiędzy nimi niechęci. Kraków na stolicę Galicji się nie 
nadawał, był zbyt polski. Szybki rozwój Lwowa spowodo-
wał, że miasto to stało się w połowie XIX wieku  jedną ze 
stolic polskiej książki. Prym wiedli w niej spolonizowani 
wydawcy: Piller, Richter i Wild. Banach uważa nawet, że 
litografi a Pillera była w latach czterdziestych i pięćdziesią-
tych XIX wieku może najlepszym tego typu zakładem w Polsce.

Najstarszą lwowską płócienną oprawę wydawniczą 
zawdzięczamy spostrzegawczości kilkakrotnie przywoły-
wanego już profesora Janusza Dunina, który wypatrzył 
ją na półkach Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Jest to 
oprawa do wydanej w 1851 roku powieści sentymentalnej 
Bernardyna de Saint-Pierre’a Paweł i Wirginia, czyli histo-
ria dwojga kochanków. Lico oprawy zdobi wyciśnięta złotem 
scena rodzajowa, przedstawiająca dwójkę tytułowych bo-
haterów na łonie natury. Powyżej umieszczono nazwisko 
autora i tytuł powieści. Nie znamy nazwiska autora tej 
okładki. Być może do wytłoczenia zdobiącej ją ryciny 
użyto dostępnej w handlu płyty, nie jest ona bowiem – jak 
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to było wówczas w zwy-
czaju w przypadku płyt 
autorskich – sygnowana. 

Oprawa do Pawła 
i Wirginii jest aktualnie 
jedyną znaną, zachowaną 
lwowską oprawą wydaw-
niczą z lat pięćdziesiątych 
XIX wieku. Z lat sześćdzie-
siątych zachowało się ich 
już więcej. Dwie z nich to 
oprawy broszurowe, wypo-
sażone w bogate, litografo-
wane okładki, nawiązujące 
do treści książki. Pierwszą 
z nich, wykonaną w 1860 
roku w zakładzie litogra-
fi cznym Pillera, do Lisa 

Mykity J. W Goethego pokazał Waldemar Łysiak w swoim 
Empireum, ale zreprodukował tylko jej lico przednie. Na 
fot. 16 możecie Państwo obejrzeć resztę okładki skom-
ponowanej do tej słynnej książki. Okładka do Lisa Mykity 
zasługuje na przypomnienie w całości nie tylko dlatego, że 
jest to wyjątkowy w historii polskiej dziewiętnastowiecz-
nej ilustracji przykład grafi ki o charakterze groteskowym, 
ale również dlatego, że jest to kolejna bardzo wczesna pol-
ska okładka autorska – widnieje na niej bowiem sygnatura 
autora, P. Tomaszkiewicza. 

Znanych polskich okładek autorskich i opraw wy-
dawniczych przed 1870 rokiem jest ciągle bardzo nie-
wiele, są one wręcz nieliczne, każda więc zasługuje na 
baczną uwagę.

Jak wynika z wydanej w 2000 roku rodzinnej kore-
spondencji księgarzy Wildów, Karolowi Wildowi – wła-
ścicielowi największej galicyjskiej księgarni nakładowej, 
nie powodziło się zbyt dobrze. Wykształcenie i wydanie 
za mąż córek kosztowało, z trudem wiązano więc koniec 
z końcem. Podobny był los pozostałych lwowskich księ-
garzy. Próżno byłoby oczekiwać, by w mieście tym poja-
wiły się w latach sześćdziesiątych XIX wieku luksusowe 
wydawnictwa i oprawy. Te skromniejsze posiadają jednak 

wiele uroku.
Znany był romans 

Pani Karolowej Wildowej 
z poetą Kornelem Ujej-
skim. Nie dziwota więc, 
że w 1865 roku, nakła-
dem małżonka Pani Ka-
rolowej ukazały się Pieśni 
Proroków Adama Pajger-
ta, dedykowane twórcy 
Skarg Jeremiego. Posiadają 
one skromną płócienną 
oprawę wydawniczą, po-
kazaną na fot. 17. Kiedy 
po raz pierwszy ujrzałem 
tę oprawę na allegro 
myślałem, że zdobi ona 
książkę sporych rozmia-

rów, tak monumentalny ma wygląd. W rzeczywistości jest 
to książeczka maleńka.

Skarbniczka dziejów i rzeczy polskich pióra Lucjana Tatomira 
to w istocie rzeczy literatura popularna, historia Polski na-
pisana z myślą o odbiorcy wywodzącym się z warstw ludu. 
Książki podobne Skarbniczce dziejów, jak i cała ówczesna lite-
ratura przeznaczona dla warstw uboższych, nie wyłączając 
literatury religijnej i jarmarcznej, wydawane były bardzo 
skromnie, a jedyną wizualną zachętą do ich kupna bywała 
okładka. Broszurowe okładki do pierwszego tomu dziejów 
ojczystych Tatomira pokazuję na fot. 18. Widnieją  na nich 
Ostrów Tumski i posągi władców polskich Bolesława Krzy-
woustego i Mieszka z grobowej kaplicy królewskiej w po-
znańskiej katedrze. Okładki te dość wiernie oddają treść 
książki – pierwszy jej tom obejmuje bowiem nasze dzieje 
ojczyste od najdawniejszych czasów do zgonu Kazimierza Wiel-
kiego. Ukazał się on w 1866 roku, nakładem Karola Wilda, 
oczywiście we Lwowie.

Podobnie skromny charakter miały okładki do wy-
dawnictw rozpoczynającej właśnie swój żywot biblioteki 
„Mrówki”. Wydany w jej ramach Fragment powieści (Lwów 
1869) autorstwa Leonarda Sowińskiego, zdobi litografo-
wana przez Kornela Pillera okładka przedstawiająca mło-
dą dziewicę w ukwieconym kapeluszu, towarzyszącego jej 
młodzieńca oraz niezbędnego w takiej chwili Amora38.

Niewiele wiem o lwowskim wydawcy i księgarzu 
F. A. Richterze. Hasło z jego nazwiskiem nie fi guruje w żadnej 
polskiej encyklopedii. Czy miał coś wspólnego z Adrianem 
Ludwikiem Richterem, znakomitym grafi kiem drezdeńskim, 
autorem ilustracji do Reineke Fuchs Goethego czyli naszego 
Lisa Mykity, wydanego przez Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich z pokazaną na fot. 16 okładką w litografi i Kornela  
Pillera? Miłośnikom opraw niemieckich Richter kojarzy się 
z pewnością z lwowskim – z 1882 roku – monumentalnym 
wydaniem Pana Tadeusza z rycinami Andriolliego, w którym 
jego nazwisko – jako wydawcy – fi guruje obok Altenberga; 
miłośnikom Empireum – z piękną płócienną oprawą wydaw-
niczą miesięcznika Strzecha, zamieszczoną przez Waldemara 
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Łysiaka w tomie pierw-
szym tego wydawnictwa 
na stronie 78.

Złocąca okładzinę 
przednią Strzechy rycina 
jest ostatnią chronologicz-
nie polską ryciną okład-
kową nawiązującą stylowo 
do dzieła Kielisińskiego. 
W sumie, opraw wydaw-
niczych podobnie zdobio-
nych zachowało się w pol-
skich zbiorach zaledwie 
kilka. Wszystkie je Państwu 
przedstawiłem. Tłok do 
oprawy został wykonany 
w Polsce lub na polskie za-
mówienie. U przyzby cha-

łupiny krytej słomą widnieje bowiem wyraźny napis: Lwów. 
Bocian w gnieździe na dachu sprawia, że przedstawienie 
strzechy wydaje się jeszcze bardziej swojskie. Płyta, z której 
odbito rycinę nie jest sygnowana. Nie znamy również daty 
jej wykonania. Egzemplarz Łysiaka pochodzi z 1869 roku. 
Strzecha ukazywała się od roku 1868 do 1878.

Poza złotą ryciną, oprawa Strzechy ozdobiona jest ślepo 
tłoczoną, ozdobną ramką, okalającą oba lica oprawy. Przy-
kład innej oprawy Richtera, wyposażonej w podobną ram-
kę, pokazuję na fot. 19. Jest nią oprawa wydawnicza skom-
ponowana do serii dzieł patriotycznych, wydawanej pod 
nazwą Biblioteka Narodowa. W środku pokazanego na foto-
grafi i tomiku znajduje się pierwszy tom wydanych w 1870 
roku szkiców Agatona Gillera zatytułowanych Z wygnania, 
najrzadsza z pośród „syberyjskich” książek tego autora.

Omówione przed chwilą oprawy lwowskie są wyjątkowo 
eleganckie. Szkoda, że historia edytorstwa galicyjskiego po-
toczyła się inaczej i że księgarze lwowscy i krakowscy zaczęli 
do oprawy swych monumentalnych, pięknie ilustrowanych 
wydawnictw z lat osiemdziesiątych XIX wieku wykorzysty-
wać wzory zaczerpnięte z obcych nam stylowo wydawnictw 
austriackich i niemieckich, a co gorsza powielać je.

Kilka słów na zakończenie odcinka

Pierwsze polskie autorskie: okładka broszurowa i opra-
wa wydawnicza, podzielone tak jak i Polska zaborami, 
powstały mniej więcej w tym samym czasie, prawie jed-
nocześnie w kilku miejscach. Nie warto dyskutować, czy 
miejscem narodzin ich była Warszawa, Poznań, Wilno, czy 
Lwów. Nie znamy wielu faktów i być może wielu opraw 
i okładek, które jeszcze kiedyś wypłyną. Z końcem  lat 
pięćdziesiątych obie te formy książki zaczynają wchodzić 
w wiek dojrzały i o tym będzie w następnych odcinkach. 
Miejscami jednak, jak to Państwo z pewnością zauważy-
li, wybiegłem z historią okładki lub oprawy znacznie do 
przodu. Uczyniłem tak dla jasności dalszych wywodów 
lub by nie przerywać ciągłości myślowej, jak w przypadku 
działalności Józefa Ignacego Kraszewskiego jako ilustrato-
ra. Rozwoju polskiej okładki nie można jednak do końca 
podporządkować drabinie czasu.

Jan Straus
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go. Nie zdążyłem sprawdzić, na użytek niniejszego artykułu, 
czy sygnatury pod rycinami Żywilli mają jakikolwiek związek 
z imieniem Żupańskiego.

31  Zainteresowanych oprawami albumów fotografi cznych odsy-
łam do pracy doktorskiej pani Izy Zając: Historia zabytkowych 
albumów do fotografi i, praca doktorska wykonana pod kierun-
kiem pani prof. Ireny Huml, Instytut Sztuki PAN. Warszawa 
2010.

32  Janusz Dunin – Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literac-
kiej, Łódź 1982.

33  Andrzej Banach, j.w.
34  Bardzo ciekawą typografi czną okładkę do Obrazów z życia i po-

dróży zamieściłem w pierwszej części niniejszego szkicu. 
35  Wiele z nich jest sygnowane inicjałami lub całym nazwiskiem 

Kraszewskiego.
36  Patrz opis w: A. Banach. Książka ilustrowana…
37  Andrzej Banach, j.w.
38  Właścicielem omawianego egzemplarza Fragmentu opowieści jest 

warszawskie Muzeum Literatury.

Autor dziękuje wszystkim pracownikom Muzeum Li-
teratury w Warszawie, a szczególnie Pani Kustosz Graży-
nie Ryfce za umożliwienie mu szerszego, niż zwyczajowy, 
dostępu do zbiorów Muzeum, Domom aukcyjnym Lamus 
i Rara Avis za zgodę na publikację zdjęć i opisów ksią-
żek zawartych w ich katalogach, Paniom Elżbiecie Poko-
rzyńskiej i Izie Zając za możliwość wglądu do ich ciągle 
nieopublikowanych prac doktorskich, pracownikom Mu-
zeum Drukarstwa Warszawskiego za życzliwą chęć niesie-
nia pomocy, wszystkim zaś za krytyczne uwagi.

Szczególne słowa podzięki autor składa Państwu Marii 
i Andrzejowi Ochalskim, właścicielom domu aukcyjnego 
Okna Sztuki. 
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Ameisenowa Zofi a 798
Andersen Hans Christian 
132-135
Andriolli Michał Elwiro 
(ilustr.) 16, 17, 45, 54, 60
Arp Jean 764 
Askenazy Szymon 244
August II Mocny 501
Augustyn św. 5, 271 
Augustynowicz Aleksander 
742

Babicki Władysław
(introligator) 91
Bahdaj Adam 225
Baliński Michał 245
Banach Andrzej 724, 799 
Bandrowski Juliusz Kaden 
137, 395
Baran Stefan 138
Bartłomiejczyk Edmund 
(ilustr.) 159, 413, 759, 
882 
Bartoszewicz Julian 246
Barwiński Eugeniusz 548 
Batowski Kaczor Stani-
sław 526
Batowski Zygmunt 548, 
550 
Bayros Marquis de 900, 
910 
Baworowscy 550
Becker Felix 888 
Bella Stefano Della 654, 
655
Belloc Marc 247
Bełza Władysław 1, 2, 
138 
Bem Józef 267
Bentkowski Feliks 6
Berent Wacław 166, 819, 
823 
Berezowska Maja (ilustr.) 
9, 451, 756
Berlewi Henryk 506

Berman Mieczysław 760, 
764 
Berson Jan Otmar 7, 8
Beyer Karol 528 
Bieriozko Georgij 139
Bierut Bolesław 248
Bieżanowski Stanisław 
Józef 483
Bilbo Jack 901
Biliński Bazyli 509  
Birkenmajer Józef 140 
Blore Edward 725
Boccaccio Giovanni 9
Bodenehr Gabriel 716 
Bogucki Jan Feliks 136, 
687
Bogusławska Hanna 249
Boguszewska Helena 141 
Bonanni Philippus 484
Borowski Wacław (ilustr.) 
213 
Borysławska Dominika 
(introligator) 9, 49, 108, 
109
Boznańska Olga 726
Brandes Jerzy 250
Braniccy 558
Branicki Ksawery 558
Braun Georg 704 
Brecht Bertold 10 
Breton André 764 
Brodzki Wiktor 532
Broel-Plater Tadeusz 405 
Broniewski Władysław 
11, 12 
Brzeski Janusz Maria 139
Budnik Jerzy
(introligator) 439 
Bukowska Molly
(ilustr.) 190
Bukowski Jan 130, 350, 
417, 721  
Bukowski Kazimierz? 251
Bułhak Jan 479, 480, 877, 
878   

Burnett Frances Hodgson 
142 
Buyno-Arctowa Maria 
143, 186, 187 
Bütner Renata 144 
Bystroń Jan Stanisław 
252, 440, 727 

Caran d’Ache (właśc. Poiré 
Emmanuel) 253
Carr Johan 441
Carroll Lewis 146 
Cegliński Julian 615 
Cepnik Henryk 396
Cercha Maksymilian 456 
Cercha Stanisław 456
Cervantes Saavedra Migu-
el de 147, 148 
Chłędowski Kazimierz 
254, 255
Chmielewski Wiktor 688, 
689
Chmielowski Benedykt 13
Chmielowski Piotr 14, 15, 
36 
Cieślewski Tadeusz syn 
569
Chodkowski Wacław 686
Chodowiecki Daniel 488 
Chodźko Aleksander 61, 
62
Chodźko Ignacy 16, 256-
258 
Choisnard Paweł 851
Chopin Fryderyk 76, 79, 
81, 871
Chrostowski Stanisław 
Ostoja 401, 402, 451, 568 
Chrzanowski Bernard 442
Chwistek Leon 800 
Ciesielski Teofi l 852
Cieślewski Tadeusz syn 
569
Clark W.B. 714 
Cluver Philipp 486

Collin W. (introligator) 
273
Cooper James Fenimore 
17, 149 
Coronini Colette (właśc. 
Romolo Marescotti) 150 
Crepy Louis 705 
Crottolina Erasmo 151 
Cynarski Jan (zob. Krze-
sławski Jan) 293 
Cywiński Stanisław 126
Czajkowski Michał 389
Czarlińscy 527
Czarniecki Stefan 291
Czartkowski Adam 259
Czartoryska Izabela 393, 
640
Czartoryski Jerzy Adam 
393, 641
Czechowska Julia 853
Czermański Zdzisław 402, 
674 
Czerper Ernest 35 
Czerski Joseph 651 
Czyżewski Tytus 18, 800 
Czyżowski Kazimierz 
Andrzej 152 

Dante Alighieri 19, 20 
Dąbrowski Józef (Grabiec 
Józef, pseud.) 260
Decjusz Jost Ludwik 487 
Dembińska Barbara 520 
Gelbard I. (introligator) 
353 
Delisle Guillaume 709, 
711 
Deotyma (właśc. Jadwiga 
Łuszczewska) 21 
Derczyński Henryk 755
Dębicki Stanisław (ilustr.) 
74, 819, 821, 823  
Dietrich Fryderyk
Krzysztof (ilustr.) 280 
Długosz Jan 261, 528
Dmowski Roman 270 

Indeks osobowy
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Dołżycki Leon 811
Doré Gustaw (ilustr.) 179 
Doręgowski Edward 
(ilustr.) 182 
Dretler-Flin Stefania 467 
Dubrowski Piotr 854 
Duchamp Marcel 764 
Dulac Edmund (ilustr.) 
135 
Dunin-Sulgostowska An-
tonina (ilustr.) 221
Dunin-Wąsowicz Jerzy 
263
Durvand Lucien (introliga-
tor) 318 
Dümler Władysław 
(ilustr.) 215 
Dybczyński Tadeusz 443
D’ychyve Yves 22 
Dziekoński Tomasz 264
Dzieliński Kazimierz 605
Dzierzbicki Starża Jan 406 
Dzwonkowski Włodzi-
mierz 267

Eljasz-Radzikowski Walery 
370
Ellis William 439 
Elsner Erwin 811
Elsner Józef 871 
Eluard Paweł 801
Erazm z Rotterdamu 492, 
657
Ernst Marcin 719 
Ernst Max 764 

Fajans Maksymilian 593, 
596, 597, 599, 600, 602, 
604, 613, 614, 621, 623, 
627, 636   
Falconet Pierre-Étienne 
661 
Fau J. (introligator) 318 
Feliński Alojzy 23 
Ferry Gabriel (zob. Umiń-
ski Władysław) 154
Ferster Karol (ilustr.) 677 
Fijałkowska Zofi a (ilustr.) 
161
Finn Franciszek 155
Flawiusz Józef 417

Fletcher James 268
Flisak Jerzy (ilustr.) 225, 
690
Flittner Christian Gott-
fried 488
Frankowski Feliks 513
Fredro Aleksander Maksy-
milian 24, 86, 136 
Fritzsche G. (introligator) 
60 
Fülöp-Miller René 269

Gabelentz Georg 905
Gałczyński Konstanty 
Ildefons 25, 26, 27, 28, 29
Gałęzowski Józef 508 
Gawalewicz Marian 418
Gawiński Antoni (ilustr.) 
69, 143, 151, 158, 187, 
188, 189, 190, 209
Gelbard I. (introligator) 
353 
Gerhold R. (introligator) 
3, 54
Gerson Wojciech 455
Gibeaud M. (introligator) 
920 
Gide Andre 807, 821 
Giertych Jędrzej 270
Gierymski Aleksander 729
Gierymski Maksymilian 
728
Gładyszewicz Mateusz 
271
Głowacki Jan Nepomucen 
606-611
Goethe Johann Wolfgang 
30
Goethel Ferdynand 446, 
447
Golski Zbigniew Jerzy 804 
Gombrowicz Witold 31 
Gomulicki Wiktor 156, 
Gorlis-Gorskij Jurij 32 
Gorski Konstanty (ilustr.) 
156 
Gotlib Henryk 752
Gottlieb Maurycy 732
Górski Antoni 880
Górski Mikołaj (introliga-
tor) 74

Grabiec Józef (właśc. Dą-
browski Józef ) 260 
Grąbczewski Bronisław 
272
Green Valentine 661 
Groner Richard 448
Gronowski Tadeusz 
(ilustr.) 137, 451 
Grottger Artur 641, 733
Groza Aleksander 33 
Grubiński Wacław 34 
Gruell Witold de 285 
Gruszczyńska Wanda 157 
Gruszecka Aniela (Jan 
Powalski, pseud.) 158 
Grzegorzak Wojciech 419
Grzywa Piotr (introligator) 
67 
Gumowski Jan Kanty 
(ilustr.) 222
Gumplowicz Ludwik 857
Güssefeld Franz Ludwig 
713 

Habrik-Wiśniewska Jadwi-
ga 628
Habsburg-Lotaryński 
Karol Stefan 507
Halecki Oskar 288 
Hamann Ryszard 734, 
735
Hamsun Knut 35 
Hannytkiewicz Adam 811
Harland Zajączkowska 
Anna 442 
Hähn Johann Friedrich 
489
Heidrich Andrzej 37
Hemar Marian 105
Herbert Zbigniew 37 
Hertz-Barwiński Henryk 
675
Hertz Benedykt 159, 160
Hélyot Hippolyt 490, 491
Héroux Bruno (ilustr.) 312
Hieronim św. 492, 658
Hincza Stefan 398
Hiszpańska-Neumann 
Maria 363, 570 
Hoene-Wroński Józef 
Maria 529

Hoesick Ferdynand 38 
Hoffman-Tańska Klemen-
tyna 642
Hogenberg Frans 704 
Holewiński Józef (ilustr.) 
88
Hołownia Józef 514
Homann Johann Baptist 
708, 715
Hrynkowski Jan 800 
Hulewicz Jerzy 800 

Ilinicz-Zajdel Ludomir 
(ilustr.) 167

Jachowicz Stanisław 136 
Jacyna Jan 276
Jagodziński Lucjan 413
Jahoda Robert (introliga-
tor) 769
Jakubowski Wojciech 858, 
859
Jan II Kazimierz 483 
Januszewska Hanna 161, 
162 
Januszkiewicz Eustachy 
61, 62 
Jarocki Stanisław 450
Jarosławiecka- Gąsiorow-
ska Maria 802
Jarzębowski Józef 277
Jasienica Paweł 278
Jasiński Jakub 309 
Jasiński Kazimierz Julian 
39 
Jasnorzewska-Pawlikowska 
Maria 40, 41, 
Jastrzębowski Wojciech 
778 
Jeljaszewicz Janusz 90
Jezierski Zbigniew (ilustr.) 
197 
Jeż Teodor Tomasz 279
Joselewicz Berek 393

Kaczyńska Wanda 164
Kadzińska Hanna 164
Kandinski Wasili 800 
Kantor Tadeusz 765
Kantorowicz Serge 803
Kariejew Nikołaj 283
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Karny Alfons 778 
Karolak Jerzy 132
Karpińska Helena 804, 
805 
Karpiński Światopełk 453
Karwacki Janusz 638
Kasprowicz Jan 43, 819, 
820, 821    
Katarzyna II 259, 375, 
386
Kawałkowski Aleksander 
400
Kaźmierski Tadeusz 285 
Kenar Antoni 778 
Kielisiński Kajetan Win-
centy 643
Kingsley Charles 166 
Kircheisen Fryderyk 286
Kisling Mojżesz 806
Kleiner Juljusz 42 
Klimt Gustaw 819 
Knight Charles 454
Knothe Czesław 778 
Kobylański Wincenty 653 
Kobyliński Szymon 13
Kochanowski Jan 44 
Kokoschka Oskar 800 
Kolberg Oskar 455
Konarska-Słonimska Jani-
na 571, 572
Kondratowicz Ludwik 
(Syrokomla Władysław, 
pseud.) 45
Konieczny Włodzimierz 
(ilustr.) 109, 131
Konopczyński Władysław 
288
Konopnicka Maria 36, 
167, 168, 186
Kononow Aleksander 865
Konówna Zosia 169 
Kopczyński Bronisław 629
Kopera Feliks 456, 769
Kopernik Mikołaj 489 
Korczak Janusz 171 
KordeckI Augustyn 289
Korzeniowska Wanda 
(ilustr.) 199, 573
Korzeniowski Józef 526, 
540, 548, 550 
Kosiński Jan (290)

Kossak Juliusz 86, 87, 770
Kossowska Maria 47 
Kostrzewski Franciszek 
86, 741
Kościuszko Tadeusz 161 
Kotarbiński Janusz 48 
Kotarbiński Mieczysław 
574
Kotarbiński Miłosz 508
Kotula Rudolf 548, 550 
Kowalczewscy Ludwik i 
Regina 209 
Kownacka Maria 172 
Kozieradzka Jadwiga 173 
Krajewski Michał 291
Krakowowa Janina 174 
Krasicki Ignacy 49, 50, 
51, 78, 136, 175, 246 
Krasiński Zygmunt 38, 52, 
Krasnodębska-Gardowska 
Bogna 575
Kraszewski Józef Ignacy 
36, 53, 54, 176, 292, 457, 
510 (wiersz), 511 (list), 
512, 530, 808
Krauss Johann Urlich 494
Krishnamurti Jiddu 867-
869
Kritz F. (introligator) 75 
Krogulec (zob. Orłowski 
Antoni) 320 
Krokoszek Maciej 519 
Krol Abraham 807 
Krosnowski Walenty 653 
Krusiewicz Włodzimierz 
173
Kryłow Iwan 55 
Krzemieniecka Lucyna 
177 
Krzesławski Jan
(właśc. Jan Cynarski) 293
Krzyżanowski Józef 811
Księżarski Henryk 295
Kubala Ludwik 297
Kubašta Vojtĕch (ilustr.) 
163 
Kubicka Małgorzata 800 
Kubicki Józef 180 
Kubicki Stanisław 800 
Kubina Teodor 459
Kuglin Jan 64

Kuhn Włodzimierz 676
Kulikowski Jan 630
Kulisiewicz Tadeusz 10
Kurcewicz Michał 890
Kwiatkowski Eugeniusz 
298
Kwieciński Jan 299

La Fontaine Jan 179 
Lam Władysław 811
Landau Rom 300
Laskauer Piotr (introliga-
tor) 91
Laskowski Otton 301
Laszczka Konstanty 529
Laurent Paul Mathieu 302
Laurie Robert 712 
Lawson Robert (ilustr.) 
180
Leaf Munro 180
Lechoń Jan 105
Lelewel Joachim 295, 303, 
304, 393
Lemcke Karol 771
Lenartowicz Teofi l 56 
Lengren Zbigniew 181, 
677  
Lenica Jan 677, 757 
Lenin 865, 889  
Lepecki Mieczysław 402
Le Roy Julien David 495
Lerue Adam 615-618 
Leszczyńska Maria 318, 
497, 498 
Leśmian Bolesław 57
Leśniewski Józef 513 
Lewandowski Stanisław 
790
Lewicka Anna 182 
Linder Karol 170
Linke Bronisław 677 
Lint Jakub 509  
Lipiński Eryk 677, 691
Lipiński Tymoteusz 245
Lipiński Wacław 403, 404
Lipski Tadeusz (ilustr.) 
194 
Lis-Kula Leopold 415
Lo Duca Joseph-Marie 
906, 907
Lorentowicz Jan 58 

Ludwik XV 318, 497, 498 
Lyall Edna (właśc. Ada 
Ellen Bayly) 183 

Łobodowski Józef 809
Łoziński Walery 548 
Łubieński Władysław 
Aleksander 496
Łukomski Stanisław 65
Łuniński Ernest 305
Łuszczewska Jadwiga (zob. 
Deotyma) 21

Macfall Haldane 772
Mackiewicz Józef 306
Mackiewicz Kamil (ilustr.) 
34, 146, 159 
Majewski Erazm 870
Malczewski Antoni 60 
Malczewski Jacek 773
Mallefi lle Felicien 908
Małachowski Juliusz 647, 
648 
Małachowski Stanisław 
531
Małachowski-Łempicki 
Stanisław 871
Manteuffel Edward 451 
Mark Bernard 420
Marszak Samuel 184 
Matejko Jan 775, 776
Matuszewski Ignacy 59 
Mączyski Józef 460
Medwecka Zofi a 447 
Mehoffer Józef 819, 821, 
822, 823,     
Merian Mateusz 503, 624  
Mercator Gerard 720 
Méyet Leopold 99
Mękicki Rudolf 199
Miciński Tadeusz 821, 
822, 823   
Mickiewicz Adam 36, 61-
69, 78, 79, 113, 185, 532 
Mickiewiczówna Maria 
533
Mieses Mateusz 422
Mieszkowski Jan (ilustr.) 
201 
Miklaszewski Jan Samuel 
26
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Mikołajczyk Stanisław 
692
Miller Jerzy 631 
Minheimer Jan Salomon 
45
Młodożeniec Jan (ilustr.) 
31, 80
Mondalski Wiktor 405
Mondral Karol 576
Montgomery Florence 192 
Montrosier Eugène 777
Moraczewski Adam 476 
Morawski Zdzisław 308
Morstin Ludwik Hieronim 
70 
Mostowski Tadeusz 365 
Moszczeński Gustaw 534
Mościcki Henryk 309, 
310
Mrowiński Jan 545 
Mrożewski Stefan (ilustr.) 
19, 66, 95, 451, 577, 578
Mycielski Jerzy 783

Nabielak Ludwik 650 
Nagai Kazumasa 757 
Nagórski Zygmunt 311
Nałęcz Włodzimierz 461
Napoleon Bonaparte 247, 
253, 267, 274, 286, 302, 
305, 312, 313, 322, 344, 
346, 367, 378, 902
Nasierowski Walenty 650 
Nerval Gerard de 909
Niemcewicz Julian Ursyn 
71, 136, 314, 
Niemojewski Andrzej 73, 
74, 438 
Niemojewski Józef 525 
Nietzsche Fryderyk 72 
Niewiadomska Cecylia 
133
Nitowski Jan 317
Nitschmann Heinrich 75
Nitschowie 535
Niżyński Marian 76 
Nolhac Pierre 318
Norblin Jan Piotr 670, 
671, 672, 673
Norwid Cyprian Kamil 79, 
779, 821, 822, 823 

Nowaczyński Adolf 77, 
422
Nowak Jan 548

Ochabowicz Wojciech 497
Okuń Edward 819, 821, 
822, 823   
Oleszczyński Antoni 49 
Oleszczyński Władysław 
327, 328, 329 
Opałek Mieczysław 780, 
810
Opałka Ryszard 765 
Oppman Artur 81, 136, 
186, 193, 
Oppman Wacław (ilustr.) 
193
Orda Napoleon 593, 596, 
597, 599, 600, 602, 604, 
613, 614, 621, 623, 627, 
636  
Orgelbrand Samuel 855 
Orłowicz Mieczysław 463 
Orłowska-Gabryś Maria 
(ilustr.) 110, 198, 212, 
226 
Orłowski Aleksander 753
Orłowski Antoni 320
Orłowski Józef 321
Orpiszewski Ludwik 650 
Orsetti Józef 525 
Orzechowski Stanisław 
297 
Orzeszkowa Eliza 36 
Ossendowski Antoni 194, 
195, 462
Ostaszewski Spiridon 82 
Ostoja-Zagórski Juliusz 
405
Ostrowski Antoni Jan 652 
Oziębłowski Józef 603

Paczkowski Jerzy 83 
Paderewski Ignacy Jan 513
Pankiewicz Karol 653 
Papée Fryderyk 548 
Pawelec Władysław 911, 
912
Pągowski Andrzej (ilustr.) 
227
Pearlman Jakov 196 

Perkowski Wacław (ilustr.) 
173 
Perrault Charles 660
Philippoteaux Fé lix 322
Picard Bernard 499
Picasso Pablo 800, 801
Piechotkowie Maria i 
Kazimierz 424
Piekosiński Franciszek 323
Pieniążek Józef 466
Piętkówna Józefa (ilustr.) 
157 
Pilař Zdeněk 913
Piłsudski Józef 394-415, 
674, 675, 681, 877, 878 
Pinińska Franciszkowa 
Ksawerowa 542
Piotrowska-Głębocka 
Irena 811
Pius XI 299
Plumell George 914 
Płoński Michał 644 
Podhorska Halszka 197 
Podoski Wiktor 579
Pogonowski Jerzy 325
Poiré Emanuel (zob. Caran 
d’Ache) 253 
Pol Wincenty 87
Polaczkówna Maria 203 
Polański Włodzimierz 876
Poniatowski Józef 244, 
247, 253, 350, 393 
Popiel Tadeusz 781
Porazińska Janina 186, 
198, 199 
Potoccy 103
Potocki Antoni 733 
Potocki August „Gucio” 
678
Potworowski Tadeusz 811
Powalski Jan (właśc. Gru-
szecka Aniela) 158
Pöllnitz Karl Ludwik 501
Prévost Marcel 914
Procajłowicz Antoni 
(ilustr.) 199 
Pronaszko Zbigniew 
(ilustr.) 129, 800 
Pronaszko Andrzej 800 
Prus Bolesław 36, 88 

Przesmycki Zenon (Mi-
riam) 782, 819-823 
Przezdzieccy 103
Przybyszewski Stanisław 
88, 819  
Przyłuscy 103
Puffke Marian (ilustr.) 155 
Puget Jan Franciszek (in-
troligator) 81
Puszkin Aleksander 89 

Rabska Zuzanna 201, 406 
Rabski Władysław 335
Racinet Albert Charles 
Auguste 468
Raczyński Edward 635
Raczyński Stanisław 626, 
637 
Radziwiłł Jerzy (kardynał) 
514, 536
Radziwiłłówna Barbara 23
Radziszewski Franciszek 
Joachim (introligator) 5 
Rakowski W. (ilustr.) 218
Rasputin Grigorij 269
Raszanowicz Maria 645 
Raumer Fryderyk 336
Reipert Fritz 339
Rej Mikołaj 114, 136, 813
Rejcher Edward 522, 768
Rembowski Jan 208, 783
Reych Piotr 525 
Richter Stefan 915
Rogoszówna Zofi a 882
Roguska-Cybulska
Jadwiga 202 
Rolny Wilhelm 548 
Romer Eugeniusz 203
Romeykówna Wanda 
(ilustr.) 164, 187, 188, 
188, 189, 190
Rosa Salvator 662, 663
Rosenberg Harry 872
Rosinkiewicz Kazimierz 
204, 205 
Rossi Giacomo 667 
Rossowski Stanisław 199 
Roszkowski Janusz 506 
Rozwadowski Tadeusz 
generał 340
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Rożankowski Teodor 
(ilustr.) 142, 195, 375 
Rubin Icchah 425
Rundt Artur 341
Ruszczyc Ferdynand 784
Rychlicki Zbigniew 43
Rydel Lucjan 773
Rządkowski Jan 537
Rzepecki Kajetan 343
Rzewuscy 103
Rzewuski Henryk 90, 512 

Sałabaj Mieczysław Ma-
rian 679
Samuel Andrzej 376
Sanguszko Eustachy 103
Sanguszko Roman 554
Sawiczewski Stanisław 
(ilustr.) 204, 205
Schenk Peter 700 
Schleyer August 884
Schropp Simon 714 
Scipio del Campo Włodzi-
mierz 538
Schroeder Ader 524 
Scultori Giovanni Battista 
667 
Sebastian św. 666 
Segur Paul Philippe 344, 
345, 346
Seklucyan Jan 376 
Semet Marcellin 914 
Semkowicz Aleksander 
548 
Seutter Matthaeus  701, 
702, 703 
Sforza Carlo 349
Sichulski Kazimierz 680, 
681
Siedlecki Franciszek 
(ilustr.) 72 
Siemiątkowski Wacław 
(ilustr.) 407 
Siemiradzki Henryk  515, 
790
Sienkiewicz Henryk 92 
- 97
Siennicki Jerzy 470
Sieroszewski Wacław 207, 
208, 408

Sikorski Antoni S. 228, 
229 
Skałkowski Adam Mieczy-
sław 350
Skarżyński Jerzy (ilustr.) 
175
Składkowski Sławoj 409
Skoczylas Władysław 108, 
580-583, 778
Skrzypek Stanisław 351
Skwierczyński Zygmunt 
682
Słomczyński Adam 477 
Słonimski Antoni 98, 105, 
516
Słowacki Juliusz 36, 42, 
59, 78, 79, 99, 122, 209, 
819 
Służko Maria 586
Smoleński Józef 410
Smorczewski Adolf 392
Sobieski Jan III 301, 885 
Sokołowski August 352, 
353
Srokowski Jerzy (ilustr.) 
177
Staff Leopold 101 
Stalin 32
Stanisławska Zofi a (ilustr.) 
205 
Stanisławski Jan 819, 820, 
821  
Stankiewicz Zofi a 584, 
585
Stanny Janusz 230, 231
Stachowicz Michał (ilustr.) 
370, 371 
Stachurski Marian 693
Starker Juliusz 102
Starowieyski Franciszek 
694
Starowolski Szymon 357
Starzyński Julian 734, 735
Starża Dzierzbicki Jan 406 
Starzyński Stefan 358 
Staśko Józef 471
Stattler Wojciech Korneli 
517
Steiner André 916
Stempowski Stanisław 
359

Stowe-Becher Harriet 210 
Strachowski Jan B. 504  
Straszewicz Józef 645-653 
Strutyński Juliusz 103
Stryjeńska Zofi a (ilustr.) 
100, 207, 472, 473
Strynkiewicz Franciszek 
778 
Styczyński Jan 565,566, 
567
Stykowie Adam, Jan, Tade-
usz 737
Surzyński Stefan 885
Sygietyński Antoni 728 
Syrokomla Władysław 
(właść. Kondratowicz 
Ludwik) 45
Swiętosławski Aleksander 
653 
Swieykowski Emmanuel 
793
Swift Jonatan 211 
Swinarski Artur 800 
Szafjański Feliks Jan 426
Szajnocha Karol 360, 361
Szałas Roman 112
Szancer Jan Marcin 
(ilustr.) 84, 89, 134, 141, 
147, 161, 178, 185, 211, 
248
Szaniawski Klemens Juno-
sza 427
Szekspir William 104
Szelburg-Zarembina Ewa 
186, 187, 212, 213 
Szewczyk Franciszek 39 
Szmaja Stefan 800 
Szpilman Władysław 363
Szukalski Stanisław 758
Szulman Boruch 73 
Szwajcer Jerzy (Jotes) 683
Szyk Artur 428-433
Szymanowska Felicja 214 
Szymanowski Józef 106, 
Szymanowski Wacław 
215, 539, 540
Szymański Jan (introliga-
tor) 15 
Szyszkowski Marcin 502

Śliwiński Artur 364

Świdwiński Aleksander 
(ilustr.) 152 
Świerzyński Saturnin 518
Świtkowski Józef 886

Tacyt 365
Tanaka Hiroshi 757 
Taranczewski Wacław 811
Taska Eduard 867 - 869
Tasso Torquato 107 
Taylor Bayard 444 
Tchorek Karol 778 
Tetmajer Kazimierz Prze-
rwa 108, 109
Tharaud Jérome i Jean 434 
Themerson Stefan 764 
Thieme Ulrich 888 
Thiers Luis Adolphe 366, 
367
Thorn Mark 917
Tomasz z Akwinu św. 851
Tomaszewska Antonina 
646 
Tomaszewski Henryk 27, 
677, 695, 696
Topolski Feliks 111 
Topor Roland 767
Traugutt Romuald 368, 
393
Treter Mieczysław 775
Trojanowski Edward 508 
Trzeciak Jan Kryspin 369
Trzeciak Stanisław 435, 
436 
Tuwim Julian 105, 110, 
111, 216, 474
Twain Mark 217 
Twardowski Bolesław 370, 
371
Tyrowicz Ludwik 601
Tyszkiewicz Samuel 814
Tyszkiewicz Wanda 541

Uleniecki Józef 550 
Uljanowa Anna 889
Umiński Władysław 154, 
218 
UniechowskI Antoni 12, 
232, 233, 69, 92, 697, 
921, 922, 923 
Urbanowicz Ludwik 372
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Urbanowska Zofi a 219 
Ulrich Andreas Gottlieb 
504 
Uziembło Henryk 774 

Valk Gerard 706, 710 
Valk Leonard 710  
Vauban Maria 890
Vecello Cesare 475
Vernet Horacy 302 
Veronese Paolo 659 
Vico Enea 669
Vollmer Hans 888 
Voltaire (Arouet François-
Marie) 9, 919, 920
Vorsterman Lucas junior 
666

Wachala Mieczysław 220
Wachtel Wilhelm 437 
Waga Teodor 374
Waga Antoni Stanisław 
521
Wagner Peter 918
Wajda Andrzej 765 
Wajwód Antoni 451 
Walicki Michał 734, 735
Waligóra Bolesław 412
Waliszewski Kazimierz 
375
Wałach Jan 587
Wankie Władysław 522
Warmiński Ignacy 376 
Warszawski Józef 113 
Wasylewski Stanisław 
114, 115, 122, 377
Wawrzeniecki Marian 
819, 822  
Wąsowicz Dariusz 632
Weloński Pius 536, 546 
Wentzel Konrad 515 
Wergiliusz Publius Maro 
505
Weryho Maria 221, 222 
Weyssenfoff Jan 378 
Weyssenhoff Józef 116
Whittle James 712 
Wiech (właść. Stefan Wie-
checki) 117, 
Wieliczko Maciej 413

Wielopolska Maria Jehan-
ne 41, 414, 893
Wierzbicki Marek 802
Wierzyński Kazimierz 
118, 119, 815
Wiggin Kate Douglas 223
Wikt Rubin 509 
Wiktor Józef 894
Wilbik Teresa (ilustr.) 
234-240
Wilczyński Albert 120 
Wilder Hieronim 796
Wilhelm II 685
Wilkomm Maurycy 895
Witkiewicz Stanisław 
Ignacy 770, 773, 776, 816
Witwicki Józef 103
Witwicki Stefan 121 
Władysław IV 503 
Wojnarski Jan 588, 762
Wolberg Ludwik 896
Woliński François 651 
Wołoszin A. 698
Wołoszynowski Julian 
122, 383
Wołłowicz Michał 649 
Wójcik Karol (introligator) 
58
Wójcicki Kazimierz Wła-
dysław 123, 124
Wroniecki Jan 800, 811
Wróblewski Bohdan 
(ilustr.) 216, 699 
Wróblewski Ignacy 589, 
590
Wróblewski Kazimierz 
384
Wyspiański Stanisław 
125-127, 797
Wyszyński Stefan
(prymas) 523

Zabel Eugeniusz 386
Zaderecki Tadeusz 438 
Zadrożny Stanisław 387
Zagórski Wacław 388
Zaleski Antoni (ilustr.) 65 
Zaleski Józef Bogdan 128, 
546 (fot.)
Zamecznik Stanisław 
(ilustr.) 474 

Zamoyski August 800 
Zamoyski Jan 364 
Zamoyski Władysław 389
Zanussi Krzysztof 765 
Zaruba Jerzy 117, 677, 
684
Zawidzka Wanda (ilustr.) 
162 
Zbierański Czesław 390
Zechenter Witold 132, 
224
Zegadłowicz Emil 129
Zieleniec Bogdan (ilustr.) 
172 
Zieliński Tadeusz 391
Zjawiński Bolesław (in-
troligator) 401, 734, 735, 
884 
Zygmunt I 487 
Zygmunt III 314, 503

Żenczykowski Marceli 
(introligator) 219
Żeromska Monika 451 
Żeromski Stefan 130, 131
Żurawski Władysław 591, 
592
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Afryka 465, 468, 488, 
489 (mapa), 877, 878  
akt 899, 901, 913
„Album Lubelskie”
(litografi e) 615-618  
„Album widoków histo-
rycznych Polski”
(litografi e) 593, 596, 597, 
599, 600, 602, 604, 613, 
614, 621, 623, 627, 636 
albumy 90, 100, 241, 242, 
305, 394, 466, 721, 722 , 
723, 729, 791, 899, 901, 
903, 904, 911, 912   
alkohole 852
amazonki 669 
Ameryka 247, 430, 486, 
488, 489 (mapa) 
anatomia 896
Anglia 264, 339; 489, 
700, 701 (mapy); 725, 
772, 818    
antologia 1, 2, 3, 4, 13, 
14, 58, 75, 78, 86, 111, 
112, 277, 398, 904
architektura 174, 456, 
495, 722, 766, 771 
Armia Krajowa 262, 387
Armia Czerwona 243, 
316, 319   
artyleria 290 
astrologia 851, 887
„Ateneum” 817
atlas geografi czny
(XVIII w.) 489 
atlas G. Mercatora
(reprint) 720 
atlas roślin 895 
Austria 439, 500, 709 
(mapa) 
awangarda 18, 764, 766, 
800  
Azja 486, 489 (mapa) 

bankowość 266, 354, 454, 
520 

Bauhaus 763 
Beresteczko (fot.) 543
Berlin 441, 489 
biblia 47, 492, 494 
Biblioteka Baworowskich 
550 
„Biesiada Literacka” 36 
biografi e zbiorowe 241, 
246, 267, 311, 349, 393
bożnice 424 
Brąchnówko (fot.) 527
Brześć nad Bugiem (fot.) 
544
„Bunt” 800 

Cecora 593
„Chimera” 819-824 
Cycowa 607 
czary 440, 474
czasopisma 36, 186-191, 
206, 817-835 
Czerna 611 
Częstochowa 289, 449

dadaizm 764 
dagerotypy 915 
Dania 247, 441, 489, 702 
(mapa) 
Dąbrowica 615 
Dobrzyce 635 
drukarstwo 423 
Dziennik Ustaw 265, 266 

Egipt 345, 446, 468 
ekslibrisy 858, 859  
ekspresjonizm 800 
Elbląg 441, 482, 595 
Elzewir 486
emblematyka 494
encyklopedia Orgelbranda 
855 
erotyka 41, 899-923 
etnografi a 103, 440, 444, 
455, 460, 463, 469, 488  

Europa 349, 441, 444, 
457, 468, 489 (mapa), 
503  

fi lomaci 46
fi lozofi a 96, 274, 312, 
857, 867, 868, 869, 881  
fl ora 895
fotografi ka 526-567, 755, 
764, 899, 911, 912, 913 
Francja 445; 489, 703 
(mapy) 

Gdańsk 245, 266, 298, 
330, 414, 441, 442, 482; 
598, 704 – widoki; 705, 
714 – plany; 737 
Gdynia 330 
genealogia 273, 323, 392, 
489   
geografi a powszechna 
(starodruki) 486, 489 
getto 420, 480, 561 
Gniezno 596, 597, 635 
Gostyń 635 
Góry Świętokrzyskie 443
grafi ka 736, 746, 796; 
568-720 (ilustr.) 
„Grafi ka” 730, 731 
Grecja 345, 468, 495, 594 
(widok) 
Grodno 599 
Grodzisk Wielkopolski 
635 
Grupa Dziewięciu Grafi -
ków 467 
grzyby 870

heraldyka 273, 323, 489 
Hesja 706 
hipologia 558, 749, 825-
827 
historia Polski 245, 250, 
251, 256, 257, 258, 261, 
262, 263, 268, 275, 278, 
284, 288, 292, 293, 294, 

314, 324, 336, 352, 353, 
360, 374, 404, 486, 487, 
496
historia świata i Europy 
247, 274, 345, 349, 379, 
380, 444, 445, 465, 486, 
503

Indie 447, 465, 468, 488  
Instytut Propagandy
Sztuki 778 
Instytut Wzornictwa
Przemysłowego 892 
introligatorzy polscy – 5, 
9, 15, 49, 58, 67, 74, 81, 
91, 108, 109, 219, 353, 
401, 402, 439, 734, 735, 
769, 884 
introligatorzy obcy – 3, 
54, 60, 75, 273, 318, 498, 
806, 920
Irlandia 701 (mapa)

Janów (Gub. Grodzieńska) 
600 
Jasna Góra 449, 484
jednodniówka 362, 406 
jezuici 372
„Jeździec i hodowca” 825, 
826, 827
judaica 416-433; 305, 
348, 435-438, 509, 561, 
750 

kalendarze 280, 281, 342, 
399, 860, 887  
Kalisz 635
Karkonosze 452
kartografi a 700-720 
karty żywnościowe 478 
karykatury 253, 339, 402, 
674-686 
Kaszuby 442, 471
katalogi 165, 736-768, 
778; 845-850, 861
(ogrodnictwo)

Indeks rzeczowy
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Katyń 284
Kazimierz Dolny 470 
kicz 724
Kłodzko 601 
Knyszyn (Gub. Grodzień-
ska) 602 
kolejnictwo 287 
kolędy 100, 862, 863
Konin 635
Kopenhaga 441 (widok) 
kosmetyka 866 
kostiumologia 439, 455, 
468, 475, 484, 490, 491  
koty (fot.) 565-567
Kowno 603, 604 
Kraków 280, 456, 457, 
460, 515, 545, 546, 547, 
605
Krościenko 612 
Królestwo Polskie 844
Krupe 616, 618 
księgarze i wydawcy 454, 
810 
kulinaria 853
„Kurjer Warszawski” 829

Latyczów (Gubern. Podol-
ska) 613 
Lida 614 
Liga Morska i Kolonialna 
330 
Lipowiec 610 
Londyn 454, 725  
lotnictwo 390, 401, 877 
loża „Bogini Eleusis” 524
loża „Świątynia Mądrości” 
525
Lublin 707 (plan) 
Lwów 263, 325, 354, 355, 
356, 509, 548-550, 810

Łazienki Królewskie 201, 
560, 562, 632 
łowiectwo 743
Łódź 425 

malarstwo polskie 721, 
723, 769, 771, 791, 811; 
772 (angielskie)
Malbork 441 
mapa obrotowa nieba 719 

marynistyka 298, 330, 
877 
medale 265 
mesjanizm 435 
mineralogia 884
miniaturki 24, 280, 289
Mińsk Litewski 307 
miodosytnictwo 852 
„Missye katolickie” 830, 
831
Młodzież Wszechpolska 
288
modernizm 59
„Moje Pisemko” 186-191
Moskwa 8, 320, 465 
Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy 477, 756  
Muzeum Narodowe w 
Warszawie 266, 753, 754, 
757, 761   

nagrobki 456, 725
Narodowy Bank Polski 
266
Neapol 708 (mapa) 
Niemcy 709 (mapa) 
nóż do papieru 924 
numizmatyka 257, 258, 
482, 489, 872

obyczaje 16, 108, 109, 
252, 357, 454, 455, 460, 
468, 488, 874, 893
Odessa 619, 620 
ogrodnictwo 845-850, 861
„Oko” 874
oprawy Art-Déco 397 
oprawy artystyczne
(opracowania) 802, 804, 
805 
oprawy secesyjne 91, 174, 
352, 910 
optyka 898 
„Orbis” (Biuro Podróży) 
266 
ordery 265, 874 
Ostróg (Gub. Wołyńska) 
621

pamiętniki i wspomnienia 
16, 156, 214, 249, 250, 

262, 272, 276, 279, 289, 
304, 320, 351, 359, 363, 
368, 378, 384, 388, 423, 
441, 793, 877
pastorałki 100 
parapsychologia 886, 887
parlamentaryzm 34, 348
Parma 622 
Paryż 295, 464 (plan), 
465, 542, 817 
Petersburg 441 (widok), 
465  
Pieskowa Skała 606 
pieśni i piosenki 84, 85, 
455, 882, 885 
Piotrowin 617 
Pińczów (fot.) 551
piwo 852 
PKWN 265 
plakaty 687-699; 722, 757
planigloby 489 
poczta polska 876 
Podhale 108, 109, 466, 
469
Podole 717 (mapa) 
podróże 8, 98 341 (Rosja); 
441, 444, 457, 818
(Europa); 446 (Egipt); 
447 (Indie); 495 (Grecja)
Polesie 462, 877, 878  
politechnika 355 (Lwów) 
Polska (mapy) 268, 489, 
710, 711, 712, 713 
Polska (1918-1939) 270, 
330, 351, 396, 399, 400, 
409, 410, 415, 458, 461, 
877, 883
polska ludowa 248, 265, 
266, 337, 338
Polska Partia Socjalistycz-
na 337, 338 
„Polska Sztuka Stosowa-
na” 774 
Polski Biały Krzyż 152 
Polskie Siły Zbrojne 397 
Pomorze 441, 463
poradnik domowy 875 
powozy 876  
powstanie kościuszkowskie 
309, 310, 370, 371, 378

powstanie listopadowe 
280; 645-653 (portrety)
powstanie styczniowe 242, 
260, 277, 296, 334, 368, 
383, 407
powstanie warszawskie 
249, 388 
Poznań 458, 635 
prawo 249, 265, 266, 303, 
485, 502, 844, 856, 880
„Pro arte” 782
projekty ilustracji 225-240 
proletariat 382 
propaganda 243, 315, 
316, 319 (druki ulotne); 
282, 339, 373, 685, 865, 
889  
„Protokoły Mędrców Syjo-
nu” 435, 436 
Prowansja 806
Prusy 441, 714 (mapa) 
„Przedświt” 832 
przewodniki 
443 (góry świętokrzyskie), 
452 (Karkonosze), 
463 (Pomorze), 
471 (polskie wybrzeże) 
przysłowia 123, 124, 164
Psałterz Puławski 812

radio 877, 878  
referendum 337, 338, 883  
regionalia 439-480 
reklama 746, 879
religia 5, 73, 271, 499, 
592, 485, 490, 491, 499, 
502, 851, 881
rewolucja 73, 745, 832 
rękodzieło ludowe 738 
rękopisy 506-523 
„Rocznik Krakowski” 833  
Rogalin 635 
rokoko 918 
Rosja 250, 269, 315, 320, 
375, 386, 441, 465 
Rosja sowiecka 7, 8, 98, 
243, 276, 341, 351,745
rozkładanka 163
Ryga 441 
„Rzeczy Piękne” 785-789 
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Rzym 308, 345, 457, 465, 
468   

Satanów (fot.) 552 
satyra 105, 117
savoir-vivre 890, 893 
secesja (w książce) 59, 91, 
174, 352, 819-823, 910 
Sejm 305, 347, 348, 682 
sfragistyka 273 
Siena 255 
Skomorochy (fot.) 553
Sławuta – Pińczów (fot.) 
554
Stara Wieś (fot.) 555
Stary Konstantynów (fot.) 
556, 557
Stronnictwo Narodowe 
883 
superekslibrisy 311, 492, 
498 
Szczep Rogate Serce 758 
Szkocja (mapy) 701, 715 
Szkoła Podchorążych 362 
szopka polityczna 105
Sztokholm 441 (widok)
„Sztuka” 794, 795
Szwecja 441 

śpiewniki 882, 885
Środa 623, 635 
Świdnica 624 

Talmud 438
taniec 894 
Tatry 108, 202, 625 
Teatr im. J. Słowackiego 
w Krakowie 515 
Thieme, Becker 888 
tkaniny artystyczne 751 
Toruń 626, 627, 716   
Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych 743, 744, 
747, 748 
Trzemeszno 635 
„Tygodnik Illustrowany” 
835-843 

Ukraina 717 (mapa) 
uzdrowiska 467 
Uzin (fot.) 558

waran indyjski 668 
Warszawa 112, 250, 363, 
451, 453, 476, 477, 478, 
363, 387, 478, 559, 560, 
561, 562, 563, 628-632 
(grafi ki), 718 (plan), 740, 
754, 782, 815, 864, 877, 
891  
Wenecja 633 
widoki 593-639 
Wiedeń 448, 457  
Wieliczka 634
Wielka Historia Powszech-
na 380 
Wielkopolska 635 
Wilanów 563
Wilno 450, 479, 480, 
481, 585 
wino 852 
Winnica 636
wojna (1914-1918) 294, 
403, 405, 406, 413, 873
wojna z Rosją sowiecką 
325, 340, 397, 410, 412 
wojna 1939-1945 – 282, 
316, 319, 335, 339, 358, 
363
Wola Justowska 608 
wolnomularstwo 524, 525, 
761, 871 
Wrocław 637
wspomnienia
(patrz pamiętniki) 
wybory parlamentarne 
883
wzornik wydawniczy 897

zakony 372, 484, 490, 
491 
zegar 887 
Zeiss 898 
ziemiaństwo polskie 317
Zofi ówka 103, 639 (wi-
dok) 
Związek Strzelecki 415 

Żelazowa Wola (fot.) 564
Żdżanne 392 
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książki angielskie:

93 (Quo Vadis – Sienkiewicz H.); 104 (dzieła zbioro-
we Szekspira ze stalorytami); 268 (historia Polski – Flet-
cher J.); 441 (podróż po Danii, Szwecji, Rosji, Prusach, 
Pomorzu do Berlina – Carr J.); 444 (bogaty w ryciny opis 
podróży po Europie); 454 (historia Londynu – liczne drze-
woryty); 465 (opis świata; w tym o Polsce – ryciny); 725 
(Anglia – Blore E.); 901 (nagość w sztuce); 903 (erotyzm 
w sztuce chińskiej); 904 (erotyzm w sztuce japońskiej); 
911-912 (album fotografi i erotycznej – Pawelec Wł.); 915 
(dagerotypy)

książki francuskie: 

17 (powieść J.F. Coopera); 22 (legendy słowiańskie – 
D’ychyve Y.); 95 (Sienkiewicz H. – 6 miedziorytów Stefa-
na Mrożewskiego); 247 (historia świata – ryciny z Polski 
– Belloc M.); 253 (karykatury napoleońskie – tematyka 
Polska, Poniatowski – chromolitografi e – Caran d’Ache); 
256 (jednotomowa historia Polski Chodźki – z licznymi 
stalorytami); 257 (trzytomowa historia Polski Chodźki – 
z licznymi stalorytami); 258 (tom 2 historii Polski Chodź-
ki – z licznymi stalorytami i okładką broszurową); 302 
(okres napoleoński – liczne drzeworyty kolor.); 318 (pięk-
nie wydana biografi a Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej 
– Nolhac P.); 322 (okres napoleoński; polonica – liczne 
litografi e); 326-329 (czasopisma o Polsce); 344 (Ségur – 
historia Napoleona – ryciny); 345 (Ségur – historia świata 
– ryciny); 346 (Ségur – Napoleon); 366 (Thiers – historia 
rewolucji francuskiej – staloryty); 439 (Austria – kostiu-
mologia – liczne akwaforty); 445 (Francja – liczne ryciny); 
468 (Racinet – około 500 chromolitografi i z kostiumami 
z całego świata); 475 (przeszło 200 rycin z kostiumami 
– Vecellio C.); 490-491 (przeszło 100 miedziorytów ze 
strojami zakonnymi – Hélyot H.); 495 (sławne dzieło 
o architekturze Grecji – Le Roy J.D.); 498 (modlitewnik 
z superekslibrisami Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej); 
499 (ceremonie i rytuały religijne z miedziorytami – Pi-
cart B. ); 501 (przygody miłosne króla polskiego Augusta 
II Mocnego – Pöllnitz K. L.); 777 (sztuka); 803 (sztuka); 
806 (unikatowa oprawa artystyczna  z rycinami Mojże-
sza Kislinga); 807 (bibliofi lska edycja z rycinami – André 
Gide); 906 (erotyka – Lo Duca J.M.); 909 (erotyka – Ne-
rval G.); 914 (erotyka – Prévost M.) : 916 (erotyka); 917 
(erotyka); 919-920 (erotyka – Voltaire). 

książki hiszpańskie

94 (Sienkiewicz, Quo Vadis)

książki łacińskie:

484 (o strojach zakonnych – Bonanni Ph.); 485 (pra-
wo kanoniczne); 486 (geografi a powszechna – Cluver 
Ph.); 487(źródło do panowania Zygmunta I – Decjusz); 
492 (komentarze do biblii – Hieronim ze Strydonu); 502 
(uchwały synodu krakowskiego – Szyszkowski M.); 505 
(sielanki Wergiliusza)  

książki niemieckie:

20 (Boska Komedia – Dante); 30 (Faust – Goethe); 75 
(antologia poezji polskiej – Nietschman); 273 (heraldyka 
polska); 282 (druk propagandowy); 284 (materiały o Ka-
tyniu z 1943 r.); 312 (Napoleon); 315-316 (ulotki); 319 
(druk propagandowy); 334 (powstanie styczniowe); 452 
(przewodnik po Karkonoszach); 482 (numizmatyka); 488 
(zwyczaje i obyczaje miłosne – FlittnerCh.); 489 (podręcz-
nik geografi i z 20 mapami w miedziorycie – Hähn J. F.); 
494 (miedzioryty o tematyce biblijnej – Krauss J. U.); 503 
(historia powszechna Europy – Theatrum Europaeum – 
liczne miedzioryty M. Meriana); 504 (Śląski „wzornik” 
pism kaligrafi cznych – Ulrich A.G.); 736 (wystawa pol-
skiej grafi ki); 849 (katalog roślin); 856 (poradnik dla sa-
mouków – Goldene Bibliothek); 900 (ilustracje erotyczne 
Bayrosa); 902 (pikantne przygody miłosne); 905 (powieść 
o zabarwieniu erotycznym z czasów inkwizycji – Gabe-
lentz G.); 908 (powieść erotyczna – Mallefi lle F.); 910 
(erotyka); 918 (erotyka) 

książki rosyjskie:

32 (zakazana powieść ukraińskiego dysydenta); 55 
(Kryłow – Bajki); 342 (kalendarz)
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oprawy obce:

3, 54 (Gerhold R., Leipzig); 60 (G. Fritzsche, Leip-
zig); 75 (F. Kritz, Wiedeń); 273 (W. Collin, Berlin); 318 
(Lucien Durvand, J. Fau); 498 (z epoki z superekslibrisem 
Ludwika XV i jego żony Marii Leszczyńskiej); 806 (uni-
katowa oprawa artystyczna z rycinami Mojżesza Kislin-
ga); 910 (Franz von Bayros?); 920 (M. Gibeaud)

oprawy polskie:

5 (Franciszek Radziszewski); 15 (Jan Szymański); 58 
(Karol Wójcik); 67 (Piotr Grzywa); 74 (Mikołaj Górski); 
81 (Jan Franciszek Puget); 91 (Piotr Laskauer, Władysław 
Babicki); 219 (Marceli Żenczykowski); 353 (Gelbard I.); 
401, 402, 734, 735, 884 (Bolesław Zjawiński); 769 (Ro-
bert Jahoda); Dominika Borysławska (9, 49, 108, 109); 
Jerzy Budnik (439); Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja” 
(19, 44, 85)
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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

WYKAZ SKRÓTÓW
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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 7% 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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Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Warszawa, Al. Ujazdowskie 16/8
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