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1.

ALBUM młodej architektury. [Warszawa]: Związek Słuchaczów Architektury Politechniki Warszawskiej, 1930. – 127 s. (w tym 100 s.il.), 30
cm, opr. ppł. zachowana okładka brosz. Pracownie: Rys. odręcznego; Rys.
architektonicznego u Z.Mączeńskiego; Hist. sztuki i arch. u St. Noakowskiego; Projekty u Al.Bojemskiego.
90. –

2.

ARCHITEKT. R. XXI, z. 1-7. Red. Nacz. Prof. Dr. Adolf Szyszko-Bohusz.
Kraków: Krakowskie Koło Architektów, 1926. - poginacja różna, il., plany,
współopr. ppł. Miesięcznik poświęcony architekturze, budownictwu i przemysłowi artystycznemu, ukazujący się z przerwami do 1932 r. Wiele projektów
i realizacji, a także przedstawień unikalnych zabytków. Ładny egz. 250. –

3.

ARCHITEKTURA i Budownictwo. [R. III, właśc.4]. Miesięcznik ilustrowany wydawany staraniem grupy architektów z Warszawy, Krakowa, Lwowa,
Poznania i Wilna. Red. nacz. Zygmunt Wóycicki. Warszawa: [Warszawskie
Koło Architektów], 1928. – 438 s. [właśc. 7, [1], od 1-196 – następnie od
174-213, [1], od 237-438, przy czym powtórzona paginacja stron o odmiennej treści, o czym informuje roczny spis zawartości podając w rozdziałach
podwójne liczbowanie], il., plany, mapy, rzuty, rozkładany plan ogólny m.
Warszawy., 32 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tytułem na grzbiecie i licu. W numerze 5. Rozbudowa Sejmu w Warszawie, a ostatni w całości poświęcony
rozwojowi Warszawy od 1250 r. Ślady zawilgocenia, odbarwienia i przetarcia
okładki, blok poluzowany, wewnątrz czysty.
420. –

4.

BIEDRZYCKI Stefan (1876-1936):
O niwelacji i przygotowaniu terenu
pod budowę domków, z 21 rysunkami.
Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 1934. – 47, [1] s., il.,
22 cm, brosz. wyd. Okładka projektu
B. Majewskiego.
50. –

5.

BORAWSKI Władysław: Projektowanie budynków mieszkalnych. 1
kolorowa ilustracja i 85 rysunków
w tekście. Lwów: Książnica Polska
Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych,
1923. – VII, 154, [2] s., 1 k.tabl., 85
il. (w tym plany, rzuty, widoki), 25
cm, brosz. wyd. 
100. –
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6.

BUDUJ. Poradnik dla budujących dom własny. Część I i II. Warszawa:
„Dom-Osiedle-Mieszkanie”, 1933. – 199, [1] s., il., plany, inseraty, opr. ppł.
W cz.2. Katalog domków nagrodzonych na konkursie Banku Gospodarstwa Krajowego. Typy 1-22 na całostronicowych tabl. w ramach paginacji.
Grzbiet nadpęknięty, blok czysty.
100. –

7.

CHRZANOWSKI Zenon (1877-1918): Kultura mieszkania. Treść: Dwór –
Pogląd Ogólny – Mycie – Pokój dziecka – Podłoga – Ściana – Sufit – Drzwi
i okna – Firanki – Piec – Meble – Oświetlenie – Nakrycie stołu – Rośliny
i kwiaty – Dzieła sztuki – Literatura. Warszawa: Sgł. Smolna 30 m. 7, 1911.
– 28, [8] s., inseraty, brosz. wyd. Okładka luzem, blok czysty.
50. –

8.

GOŁOGOWSKI Bolesław: Wodociąg i kanalizacja w małych domkach i willach. Z 92
rysunkami i 4 tablicami. Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 1935.
– 95, [9] s., il., inseraty, brosz. wyd. Okładka
podniszczona luzem, blok czysty.
50. –

9.

HEYMAN Marcin (? -1943): Mieszkanie na
wsi i w miasteczkach. Z udziałem grona rzeczoznawców pod red. Z. Rudolfa. Warszawa:
Polskie Towarzystwo Higieniczne, 1936. – 17
s., [7] s. planów sytuacyjnych, [13] rozkład. projektów, 30,5 cm, opr. ppł. Powtarzalne projekty
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domów jednorodzinnych zaaprobowane przez MSW jako typowe; po tekście 2
tablice, w skali 1:500, pokazują jak usytuować dom na działce, 5 tablic w skali
1:20, 3 przekroje przez ściany wykonanych w różnych technologiach, 2 tabl.
detali, projekty domów Typ 1 do Typ 8a wyk. w różnych technologiach w skali
1:100, 13 plansz formatu 29,5cm × 42cm oraz 29,5cm × 63cm każda zawiera
widok frontowy i szczytowy, rzuty fundamentów, parteru i poddasza, przekrój
podłużny i poprzeczny, wykaz gł. materiałów, opis budynku. Okładka broszury
naklejona na licu, ostatni projekt luzem przybrudzony.
150. –
10.

HOLEWIŃSKI Józef (1848-1917): Jak mieszkać na wsi, żeby było zdrowo?
Wskazówki i rady dla włościan. Warszawa: Ministerstwo Zdrowia Publicznego, 1920. – 23, [1] s., brosz. wyd.
25. –

11.

HOPPE Ignacy Apoloniusz: Domek własny. Praktyczne wskazówki budowlane. Projekty-budowakalkulacja kosztu. Wyd. 2, przejrzane i uzup. Warszawa: Stow. Pracowników Księgarskich, [1939].
– VIII, 162, [22] s., il., [4] k.tabl. rozkład., inseraty, 24 cm, brosz. wyd. M.in. widok i plany domu
we wsi Zastów w Wawrze pod Warszawą, oraz
domu jednorodzinnego w kolonii „Boernerowo”
pod Warszawą. Okładka podklejona taśmą, blok
czysty. 
90. –

12.

HOPPE Ignacy Apoloniusz: Tanie Domki z drzewa, cegły i materiałów
zastępczych. W jaki sposób pobudować domek rodzinny kosztem 4.000
złotych. Projekty – Kosztorysy – Kalkulacje kosztu. Materiały zastępcze
i izolacyjne. Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgarskich, 1932. –
93, [3] s., il., projekty, rzuty, 22 cm, opr. ppł. z naklejoną na karton okładką
wydawcy. Niewielkie otarcia krawędzi.
60. –
13. KATALOG typowych domów dla drobnego budownictwa mieszkaniowego. Warszawa: Bank Gospodarstwa Krajowego, 1935.
– [138] s. (w tym 130 s. widoków i rzutów),
21 × 30 cm, brosz. wyd. 5 typów projektów:
Nr. 1-22 – Domy jednorodzinne (zakupione
na I. Konkursie B.G.K.); Nr. 51 – Dom wolnostojący poza konkursem); Nr. 151-153 – Domy
bliźniacze (poza konkursem); Nr. 201-215 –
Domy bliźniacze (zakupione na II. Konkursie B.G.K.); Nr. 401-421 – Domy szeregowe
(zakupione na II. Konkursie B.G.K.). Projekty
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m.in. architektów: H. Oderfelda i Ludwika Paradistala, M. Goldberga i H.
Rutkowskiego, L. Tomaszewskiego, B. i S. Brukalskich, M. Nowickiego
i S. Sandeckiej, J. Ufnalewskiego. Kilka stron z zabrudzeniami, okładka
podniszczona. 
150. –
14.

KONKURS na projekty budynków szkół ludowych wiejskich. Warszawa:
Wydział Oświaty Ludowej przy Zarządzie Głównym Polskiej Macierzy
Szkolnej, 1907. – 35 s. (w tym 12 s.tekstu a dalej od 15-35 k.tabl. z widokami i rzutami szkół), 19 × 29 cm, brak przedniej okładki, niewielki zaciek
marginesu początkowych kart.
75. –

15.

KRÓTKA nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba
i zwyczaju polskiego. Oprac. Adam Miłobędzki. Wrocław: Zakład im.
Ossolińskich, 1957. – XLI, [3], 123, [1] s, [44] s.il., + załącznik: reprodukcja fototypiczna [32] s., 25 cm, opr. wyd. pł. Państwowy Instytut
Sztuki. Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki pod redakcją Juliusza
Starzyńskiego. T. VII. 
100. –

16.

KÜHNEL Artur (1874-1925): Ulice. Projektowanie, budowa i utrzymanie.
Z 396 rysunkami. Lwów: Wydawnictwo Polskie 1925. – XVI, 417, [1] s.,
il., 23 cm, opr. pł.
120. –

17.

KWIECIŃSKI Jan: Miasto-Park rozwiązaniem kwestii mieszkaniowej.
W tekście dwa obszerne plany sytuacyjne, przedstawiające plastycznie i realnie szybkie rozwiązanie i usunięcie palącej nędzy mieszkaniowej. Warszawa: nakład autora, 1929. – 56, X s., 2 s.planów rozkład. (rozcięte przez
nieuważnego introligatora), inseraty, 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane
stemple.
45. –

18.

NIEMOJEWSKI Lech (1894–1952): Siedem cudów świata. W cieniu
wielkości. Sztuka i technika. Banalność doskonała. Wieczność i chwila.
Względność wielkości. Trochę teorii. Warszawa: F.Hoesick, 1938. - 233,
[2] s., 8 fotografii i 30 rys. w tekście, 25 cm, opr. półskórek w kolorze
ciemnej wiśni, pięciopolowy, ze sztucznymi zwięzami, z tytułem tłoczonym złotem. ExLibris i pieczęć Jadwigi i Lecha Niemojewskich. Bardzo
ładny egzemplarz. 
300. –

19.

NIEMOJEWSKI Lech (1894–1952): Wnętrza architektoniczne pałaców
Stanisławowskich. Szkic syntetyczny. Z 91 ilustracjami. Warszawa: Zakład
Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej 1927. - 70, [6] s., il., rzuty,
LXXVIII s. tabl., 25 cm, opr. artystyczna, czerwony półskórek z pięciopolowym grzbietem, gdzie sztuczne zwięzy zostałe podkreślone złotem, podobnie
tytuł, narożniki skórzane, wyklejki barwione ręcznie. ExLibris Jadwigi i Lecha
Niemojewskich. Biblioteka Zakładu Architektury Polskiej Politechniki War-
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szawskiej T.1. Bardzo staranny druk Wł. Łazarskiego w Warszawie. Zdjęcia i rysunki wnętrz,
obiektów rzemiosła artystycznego oraz mebli.
Drobne zadrapanie w środkowym polu grzbietu.
Bardzo efektowny egzemplarz. 
450. –
20.

NONPLUS. Najszybszy, najlepszy, najtańszy
sposób budowania. Warszawa: Druk. „Grampol”, 1923. – 24 s., 9 + XII il., 23 cm, brosz.
wyd. Folder reklamowy, ciekawa modernistyczna okładka, pieczątka własnościowa: TRUD
Biuro Inżynierskie i przemysłowo-handlowe
Spółka z ogr. odp. Oddział budowlany „NONPLUS”. 
50. –

21.

The POLISH School of Architecture 1942-1945. The University of Liverpool.
Liverpool: Charles Birchall & Sons, 1945. – [2], X, 248 s., il., plany, rzuty,
projekty, 28 cm, opr. wyd. pł. Wstęp Stefana Sienickiego. Historia dwóch
roczników studentów, rysunki, architektura, rozwiązania urbanistyczne.
Ładny egzemplarz.
200. –

22.

PRZEDSZKOLA. Teren – Urządzenia terenowe – budynek i jego wykonanie – urządzenia pomieszczeń. Warszawa: Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, 1935. – 56 s. (w tym od 25-54 s.il., rzutów i przekrojów), 29,5 cm, brosz. wyd. Projekty budynków, urządzenia pomieszczeń,
urządzenia terenowe. Drobne otarcia krawędzi grzbietu.
90. –
23. REYCHMANOWIE Jan i Stefan:
Przemysł wiejski na Podhalu (folusz,
tartak, młyn, olejarnia, gonciarnia, browar). Z 54 rycinami. Zakopane: Wyd.
Muzeum Tatrzańskiego im. Dra. T.
Chałubińskiego, 1937. – 93, [3] s., il.,
rzuty, przekroje, 24 cm, brosz. wyd.
Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego nr 8.
60. –
24. RINGELMAN M.: Budownictwo wiejskie przez [ …] profesora budownictwa szkoły rolniczej w Grignon
i dyrektora stacyi doświadczalnej maszyn
rolniczych. Tłomaczył Gustaw Bielski.
Ark. 1-10. oraz Ark. 18-25. Dodatek bezpłatny do „Rolnika i Hodowcy” za kw.
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II. i IV., Warszawa: Rolnik i Hodowca 1902. – 160, od 289-386, V s., il., 23
cm, brosz. wyd. Brak dodatku za III. kwartał.
60. –
25.

ROGACZEWSKI Bogumił (? -1941): Nowoczesne budynki folwarczne
(3 stodoły, 2 obory, 1 stajnia i czworak) wraz z wykazem materiałów i robocizny. Warszawa: Wydawnictwo Gazety Rolniczej, 1916. - 20 s., VII k.tablic,
35 × 26 cm, teka wyd. karton, podniszczona, część tablic na marginesach
nadkruszona. Wielka rzadkość w komplecie.
90. –

26.

RUTKOWSKI Szczęsny (1887-1940): Osiedla ludzkie z 52 ilustracjami.
Warszawa: Tow. Wydawnicze, 1932. – [4], 133, [3] s., il., brosz. wyd., okładka
podniszczona, grzbiet z ubytkami. 
50. –

27.

RYLSKI Tomasz (1838-1924): Budownictwo wiejskie. Wykład […] profesora Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. Pisał R.W. dnia 29 maja 1876.
[b.m, wyd. i r.] – [2], 334 s., s., il., 25 cm, bez opr., hektograf. Strony 39-41
z błędną paginacją i powtórzonym fragmentem tekstu. Tomasz Ścibor-Rylski,
powstaniec styczniowy, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach,
autor wielu publikacji z dziedziny mechanizacji rolnictwa.
250. –

28.

SAWASZYŃSKI Jerzy, KOŁDER Władysław (1905-1976): Stawy wiejskie
budowa i użytkowanie. Część techniczna oprac. Jerzy Sawaszyński. Część hodowlana oprac. Władysław Kołder. Wydanie 3. Warszawa: Powszechny Zakład
Ubezpieczeń Wzajemnych, 1947. – 108, [2] s., 101 il., brosz. wyd.
50. –

29.

SIENICKI Stefan (1897-1970): Architektura przemysłowa. Materiały do
wykładów w Polskiej Szkole Architektury. Zebrał i opracował … Przygotowano i odbito z zasiłku Min. Przemysłu Handlu i Żeglugi na prace
badawcze i naukowe. Liverpool: Stow. Architektów R.P. w W. Brytanii,
1943-1945. – [6], 76, [1] k., XLI, 10 k.tabl. [acc.:] HRYNIEWIECKI Jerzy
(1908-1989): Prefabrykacja a wyraz plastyczny architektury. – 9 k.; [acc.:]
NORWERTH Edgar (1884-1950): Architektura przemysłowa. – 5 k., 30
cm, współopr. pł. Maszynopis powielany. W pracy pierwszej powtórzona
paginacja s.7. lecz z odrębnym tekstem.
150. –

30.

SKWARCZYŃSKI Władysław: Analiza cen i zarazem podręcznik dla budowniczych przy wypracowywaniu kosztorysów. Z 54. rysunkami w tekście.
Opracował i ułożył … inżynier c. k. Namiestnictwa. Lwów: nakładem autora, 1892. – [2], 468, [2] s., il., tabele, 23 cm, opr. płsk., otarte krawędzie,
zaplamienia dolnej krawędzi kart. 
90. –

31.

SPEER Albert (1905-1981): Neue Deutsche Baukunst. Herausgegeben vom
Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt Albert Speer. Dargestellt von
Rudolf Wolters. Prag: Volk und Reich Verlag, 1943. – 95, [1] s. (w tym 17-
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96 s.tabl.), 31 cm, opr. ppł., grzbiet zniszczony, blok czysty. Bardzo ważny
architekt Nowej Europy! 
90. –
32.

SROKOWSKI Konstanty: Budowa tanich domów. W sprawie mieszkaniowej. Budowa serjami. Kowel: Drukarnia Polska, [b.r.]. – 56 s., il., plany, 22
cm, brosz. wyd. Okładka podniszczona. 
45. –

33.

SZPADKOWSKI Telesfor (1817-1903): Nauka Murarstwa. I. Wiązania
murowe z kamienia i z cegły w murach ciągłych, w słupach, w kominach
domowych i fabrycznych przedstawił na 100 tablicach rysunku i opisał
Telesfor Szpadkowski budowniczy były gubernialny. Z zapisu Władysława
Pepłowskiego w zawiadywaniu Kasy pomocy dla osób pracujących na polu
naukowem imienia D-ra Józefa Mianowskiego. Warszawa: Księgarnia M.
Arcta, 1894. – VI, 54, [2] s., 100 s.tabl. lit., 31 cm, opr. wyd. ppł. Okładka
brudna, podobnie pierwsze karty, tablice czyste, blok poluzowany. Wielka
rzadkość – dalszych tomów nie wydano.
150. –

34.

SZYLLER Stefan (1857-1933): Czy mamy polską architekturę? Warszawa:
Wydanie Koła Architektów, 1916. – VIII, 206, [2] s., 237 il., 27 cm, brosz.
wyd. Tył okładki i ost. k. ze śladem zacieku.
90. –

35.

TANI dom własny. Poradnik dla chcących budować. Staraniem Komitetu
Wystawy Tani Dom Własny. Warszawa: Dom, Osiedle, Mieszkanie, 1933.
– 46, [2] s., il., plany, 24 cm, brosz. wyd.
50. –
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36.

WYBIERALSKI L.: 20 domków w cenie od 2.000 do 30.000 zł. Zwięzły
poradnik dla zamierzających budować.
Wydanie II. Poznań: Wł. Wilak, 1939.
– 69, [3] s., il., plany, brosz. wyd. Od
s.31 widoki i rzuty przedstawianych
projektów.
90. –

37.

ZABYTKI Sztuki w Polsce. Inwentarz
Topograficzny. Część VI: Województwo Łódzkie. Tom I, Zeszyt 1: Powiat
Rawsko-Mazowiecki. Oprac. Witold
Kieszkowski. Warszawa: Min. Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego,
1939. – 179, [1] s., mapa, il., plany, 28
cm, brosz. wyd. Mapa rozmieszczenia
zabytków architektury w powiecie rawskim. Opis dworów w miejscowościach: Babsk, Cielądz, Kaleń, Łęgonice,
Rzęrzyca, Stara Wieś, Studzianki, Węgrzynowice, pałac i zamek w Rawie
Mazowieckiej, bożnica w Nowym Mieście nad Pilicą.
150. –

38.

ZUBRZYCKI Sas Jan (1860-1935): Polskie budownictwo drewniane jako
pierwowzór dla Stylu Nadwiślańskiego i Stylu Zygmuntowskiego w utworze
kształtu. Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych. Kraków: nakład własny autora, 1916. – 158, [2] s., 235 il., 35 cm, brosz. wyd. Okładka
podniszczona, brak grzbietu, blok poluzowany, czysty. 
180. –
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39.

p

ZUBRZYCKI Sas Jan (1860-1935): Utwór kształtu. Nauka wstępna do znajomości stylów architektonicznych (z rysunkami). Część trzecia i ostatnia. Kraków: nakładem autora, 1916. – 311, [1] s., 239 il., 27 cm, brosz. wyd. Okładka
podniszczona, grzbiet uszkodzony, blok poluzowany, czysty.
120. –

l

a

n

y

i

p

r

o

j

e

k

t

y

40.

BRZEŚĆ n/Bugiem. Projekt budowy domu drewnianego i budynku gospodarczego na posesji Józefa Niewińskiego dla Józefy i Pawła małż. Niewińskich przy zbiegu ul. Zgoda i Niskiej pod Nr 1 i 8 w Brześciu n/B.
Projekt budowlany: 1 s. na arkuszu, format 21 × 31cm, pieczątka Bolesław
Rymkiewicz Upoważniony przez Min. Robót Publicznych Brześć n/B.,
zawiera m.in. następujące rysunki w kolorze: Orientacja, Sytuacja, Przekrój
„A”, Elewacja od ul. Niskiej, Rzut przyziemia „A” w skali 1:100 oraz Projekt
budynku gospodarczego. 
100. –

41.

CZARNY-Borek. Plan parcelacyjny Osiedle-letnisko Czarny-Borek w gm.
Żyrardów powiecie Błońskim województwie Warszawskim położone. Skala
1:4.000. Arkusz formatu 90 × 68,5 cm, odbitka ozalidowa, wykaz powierzchni.
Ślady składania i niewielkie nadpęknięcia, drobne zaplamienia.
120. –

42.

JABŁECZNIKI – Kościelne. Plan części Dóbr Jabłeczniki – Kościelne w gminie Gołębie powiatu Pułtuskiego województwa Warszawskiego położonych,
wydzielonej w celu przyłączenia do Dóbr Gołębie – Wyszki. Plan niniejszy
sporządzony został na zasadzie pomiaru na gruncie w granicach wskazanych
na miejscu osobiście przez właścicieli gruntów sąsiednich w miesiącu sierpniu
1928 roku. Arkusz, kolorowy, format 51 × 57,5 cm, pieczątka uwierzytelniająca:
Biuro Miernicze Edwarda Grzelińskiego, Warszawa. Ślady składania
i niewielkie nadpęknięcia, drobne
zaplamienia.
120. –

43.

MICHAŁKOWICE k/Siemianowic Śląskich. Wintergarten II
am Schloss Michalkowitz. Projekt
ogrodu zimowego wyk. tuszem
i akwarelą na jedwabiu format
72 × 95 cm; zawiera następujące rysunki: elewacja frontowa i boczna,
rzut, 2 przekroje poprzeczne, skala 1:50. Michałkowicki Zameczek
znajdujący się w parku „Górnik”
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jest zabytkowym budynkiem, który gościł w swoich murach wiele znakomitych osób. Najdłuższymi właścicielami Zameczku był ród Mieroszewskich.
Jan Krzysztof był ostatnim na Michałkowickim dworze przedstawicielem
rodu Mieroszewskich, który w 1741 wydał swoją jedną córkę za pruskiego
podporucznika z rodu Schwellengröbel. Po śmierci Franciszka Schwellengröbela Michałkowice przeszły pod władanie rodu Schwellengröbel, a następnie Rheinbabenów. Ród Rheinbabenów zmienił styl architektoniczny
Zameczku na neogotycki, i starali się utrzymać go w konwencji dworsko-ogrodowo-krajobrazowej. Obecnie Zameczek podlega kopalni „Siemianowice”,
mieści się w nim Klub Technika, a w salach są organizowane liczne imprezy
o charakterze kulturalnym.
300. –
44.

MINISTERSTWO Reform Rolnych. Projekt domu mieszkalnego Serja
B №4. Lit. Milewski i S-ka. Powtarzalny projekt typowy, [5] k. (w tym 4
k.planów), na k. 1 miejsce na Plan sytuacyjny w skali 1:500, na kolejnych:
plan przyziemia i fundamentów, przekrój poprzeczny i podłużny, widok
od drogi i podwórza, widoki szczytowe, rysunki w skali 1:100, przybliżony
wykaz gł. materiałów, opis budynku. 
60. –

45.

OKĘCIE. Miasto-Ogród, gmina Skorosze powiatu Warszawskiego. Odrys.
Podziałka 1:2.000. Kopię sporządził Eugeniusz Nowak. Okęcie maj 1936
r. Arkusz formatu 36,5 × 63,5 cm, ze śladami złożenia. Czerwona pieczęć
uwierzytelniająca. Podział działek w kwartale ograniczonym obecnie ulicami: Lechicka, Radarowa, 17 Stycznia, Aleja Krakowska. Około 5% planu
z odbarwieniem z powodu zawilgocenia. 
120. –

46.

OTWOCK Mały. Plan sytuacyjny działki pochodzącej z gruntów zaserwitutowych wsi Otwock Mały położonej w gm. Karczew pow. warszawskiego
obecnie w mieście Otwocku przy ul. Szkolnej. Pomiar na gruncie dokonał,
punkty a-f-e rurkami żelaznymi utrwalił i plan niniejszy w roku 1943 sporządził mierniczy przysięgły
Jan Michałowski. Warszawa, dn. 1 lipca 1943 roku.
Zawiera: Szkic sytuacyjny
w skali 1:10000, Plan sytuacyjny w skali 1:500,
odbitka ozalidowa, format
42 × 36 cm. Ślady złożenia.

90. –

47.

OTWOCK. Projekt domu
drew. Io piętr skanalizowanego oraz komórek drew. na
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posesji Antoniego Grajdy przy ul. Zamenhofa róg Wincentego Pola w Otwocku.
Otwock 1933. 4 k. na kartonach 33 × 21 cm, kolorowe. Projekt budowlany
zatwierdzony przez władze miejskie Otwocka, pieczęć lakowa: Magistrat Miasta i Uzdrowiska Otwocka, Protokół Zarządu Miasta Otwocka, oraz Plan kol.
30 × 38 cm, podzielonego na dwie części placu No33 wydzielonego folwarku
Glinianki w granicach miasta Otwocka położonego. Na podstawie sporządzonego w roku 1912 przez geometrę M. Lewito planu i własnego podziału,
plan niniejszy w roku wykonał Mierniczy Przysięgły Leon Banaszewski. Plan
zaplamiony atramentem, projekt w stanie b. dobrym.
200. –
48.

PIASTÓW. Projekt domu parter. mur. mieszk. i murow. bud. gospodarcz.
na działce nr. 90 wydzielonej z parcelacji „Utrata Lit. D” przy ulicy Puławskiego w Piastowie. Właściciele: Aleksander i Stanisława małż. Nawroccy.
Projekt budowlany: 3 s. formatu 33 × 20,5 cm, na kartonach złączonych pł.,
okrągła pieczęć Wójta gminy Piastów, owalna pieczęć Wydział Powiatowy
w Warszawie 2, pieczątka i podpis Roman Hichel Budowniczy 27-10-37 r.
Zawiera następujące rysunki w kolorze: Szkic Orientacyjny 1:10.000, Plan
Sytuacyjny 1:500, rzuty fundamentów, przyziemia, przekrój A-B, elewacje
od ul. Puławskiego, od podwórza i boczna, w skali 1:100 oraz Projekt ustępu
z komórką mur. Skala 1:100. 
150. –

49.

PODKOWA Leśna. Plany domu mieszkalnego parterowego w Podkowie Leśnej
(Wsch.) własność P.P. Stanisława i Józefa Wojcieszaków. Projekt budowlany:
4 s. na kartonach złączonych pł., okrągła pieczęć Wójta gminy Helenów oraz
Sołtysa Miasta Ogród Podkowa Leśna, wykonał rysunki techn.-bud. Mellerowicz, Podkowa Leśna dn. 2.XII.1934, rysunki w kolorze: Szkic Orientacyjny
1:10.000, Plan Sytuacyjny 1:400, rzuty fundamentów, parteru i wiązań dachowych, widok frontowy i boczny, przekrój poprzeczny w skali 1:50. Całość po
złożeniu 33 × 21 cm.
120. –
50. SUWAŁKI. Projekt budynku gospodarczego na posesji Heleny Krasowskiej, przy
ul. Bazarnej nr 1, z młynem
wodnym nad rz. Czarna Hańcza w Suwałkach. - 3 s. formatu 33 × 20 cm, naklejone na
płótno, tekst w jez. rosyjskim,
znaczki skarbowe i pieczęć
urzędowa, rysunki wykonane
tuszem i akwarelą. Zawiera:
elewację frontową, przekrój
i rzut podziałka liniowa 1:84
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i 1:168 oraz plan posesji młynarskiej z budynkami i sąsiedztwem wykonany w czerwcu 1910 r.
250. –
51.

ŚWIDER k/Otwocka. Willa „Słoneczna” Pensjonat. Świder, ul. Słoneczna
9. Wewnątrz pieczątka: Projekt niniejszy służył za podstawę do wydania
koncesji na pensjonat p. Albertynie Schüch. Starosta Powiatowy Warszawa dnia 17/II-1934 r. - 7 k. na kartonach, formatu 34 × 21,5 cm. Zawiera
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plany: orientacyjny 1:400, sytuacyjny 1:500; suteryn, parteru, poddasza
1:100; widok frontowy i boczny oraz przekroje ABCD i EF 1:100. Projekt
wykonany w drugiej połowie lat 1920-tych, odbitka na ciemnoniebieskim
kartonie – rysunki bielą. 
150. –
52.

WARSZAWA. Projekt domu mieszkalnego murowanego 1o piętr. i oficyny
parterowej, na pos. przy ul. Obwodowej № 12A. w Warszawie działka № 9.
Warszawa 1937. - 4 k. na kartonach, formatu 30 × 20,5 cm, projektował
Remigiusz Ostoja-Chodkowski Budowniczy, Odbitka ozalidowa. Właściciel
E. Kosim.
120. –

53.

WIATRAK. Plan wiatraka
[koźlak] wieś Redzyńskie gm.
Iwowe, pow. Mińsk Mazowiecki, woj. Warszawskie.
Wyk T. Bud. Baran Władysław W-wa P.P.B. B.O.R.
Leszno 26. Plan na 3 kartonach formatu 21 × 31cm.
Zawiera: Orientacja, Sytuacja, Elewacja, Fundament,
Przyziemie, Piętro, Strych,
Przekrój A – B. 
120. –

54.

WILNO. Plan Sytuacyjny działki ziemi położonej w Wilnie przy ul Niecałej
№ 19 i ul Topolowej № 22 należącej do Michała Ogińskiego zawierającej
obszaru 2120 m2 i projektowanej do odstąpienia na rzecz Antoniego Kasputisa. Skala 1:500. Pomiar wykonał i plan sporządził dn. 9.8.1939, Nr 67,
pieczęć: Mierniczy przysięgły Franciszek Walicki Wilno. Plan wykonany
na jedwabiu, kolor, format 34,5 × 25,5 cm.
120. –
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55. BACHOWSKI Władysław,
TRETER Mieczysław (1883-1943):
Wystawa miniatur i sylwetek we
Lwowie 1912. Wyd. 2 uzup., z 20
reprodukcjami w druku trójbarwnym i 85 w autotypii. Lwów: Komitet Wystawy, 1912. - XXXIX, 266,
[6] s., XX k.tabl.kol., 80 k.tabl., 20
cm, brosz. wyd. Owalny stempel:
Piotr Ostromęcki Tomaszewice.
Olbrzymi materiał biograficzny
i ikonograficzny arystokracji i znaczących postaci w życiu polskim doprowadzony do końca XIX wieku.
Okładka lekko zaplamiona, blok
w stanie idealnym. 
250. –

56.

BOCHNAK Adam (1899-1974): Grób biskupa Maura w krypcie św. Leonarda na Wawelu. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa, 1938. – 14 s., 7 ryc. il., 27 cm, brosz. wyd. Os. odb. z “Rocznika
Krakowskiego”, nr 30. Grób biskupa krakowskiego Maura (? - 1118) w katedrze św.św. Stanisława i Wacława na Wawelu. Luźne składki. 
35. –

57.

BUNIKIEWICZ Witołd (18851946): Blanka Mercére (jej życie
i dzieło). Warszawa: Biblioteka
Polska, 1938. - 51, [1] s. [ w tym
14 k.tabl.], il., 24 cm, brosz. wyd.
Najszersza praca na temat znanej
portrecistki i założycielki szkoły
malarstwa w Warszawie.  60. –

58.

CHWISTEK Leon (1884-1944):
Tytus Czyżewski a kryzys formizmu. (13 reprodukcji). Kraków:
Gebethner i Wolff, 1922. - [5] s.,
13 k.tabl., 21,5 cm, brosz. wyd.
Przyczynek do historii awangardy
polskiej. 
200. –
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59.

CZAPSKI Józef (1896-1993): Józef Pankiewicz (1866-1940). Życie i dzieło.
Wypowiedzi o sztuce. [Warszawa]: M.Arct, 1936. - 205 s., portret, tabl.
kol. i [4] s.tabl. w ramach paginacji, oraz [84] s.tabl., 26 cm, brosz. Bogaty
materiał monograficzny, z powodu piędziesięciolecia pracy twórczej artysty
(1885-1935), napisane przez malarza doceniającego odrębność artystyczną
Pankiewicza w sztuce polskiej. 
150. –
60. CZERMAŃSKI Zdzislaw
(1901-1970): Józef Piłsudski w 16
rysunkach … Londyn: Komitet
Uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego w 25-cio-lecie Jego Zgonu,
1960. – teka ([2], 16 k.), il., 39 cm,
opr. karton wyd. Rocznicowa reedycja przedwojennej teki 13 rysunków plus 3 nowych wizerunków
Pierwszego Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego obejmująca wizerunki z lat 1915-1935 przedstawiająca
sceny z szycia codziennego, rodzinnego, politycznego i wojskowego.
Teka podklejona. 
500. –
61. DOBROWOLSKI Tadeusz
(1899-1984): Polskie malarstwo
portretowe. Ze studiów nad sztuką
epoki sarmatyzmu. Kraków: PAU,
1948. – 239 s., [1] k., 187 s. tabl.,
24,5 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. Monografia artystyczna portretów polskich
w XVII-XVIII w. W części ilustracyjnej zawiera fotografie najbardziej cennych wizerunków królów polskich z epoki oraz portrety przedstawicieli
rodów: Aleksandrowicz, Boreyko, Bronikowski, Chodkiewicz, Chomentowski, Czacki, Czartoryski, Denhoff, Działyński, Firlej, Gorzycki, Gurowski,
Jabłonowski, Komorowski, Wierusz-Kowalski, Krasiński, Lubomirski,
Łuszczewski, Małachowski, Mniszech, Oborski, Opaliński, Ostrogski, Potocki, Pretwicz, Radomicki, Radziwiłł, Rogaliński, Rzewuski, Sanguszko,
Sapieha, Sieniawski, Skarżyński, Sobieski, Sołtyk, Stempkowski, Szaniawski, Szyszkowski, Tarło, Tęczyński, Trąmpczyński, Trzciński, Trzebiński,
Tyszkiewicz, Unruh, Walicki, Węgliński, Wielopolski, Wybranowski, Zaborowski, Zamoyski, Zboiński i innych.
100. –
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62.

DUSZA Edward: Malarz zapomnianego
pejzażu. Londyn: Oficyna Poetów i malarzy, 1981. - 31 s., [4] k.tabl., 21,5 cm,
brosz. wyd. Rozważania na temat filozoficzno-religijnej stronie drogi artystycznej
Vlastimila Hofmana. 
50. –

63.

HOMOLACS Karol (1874-1962):
Budowa ornamentu i harmonia barw.
Wykłady obejmujące całkowity kurs
… w Państw. Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Kraków: Miejskie Muzeum Przemysłowe, 1930. 438, [1] s., il., [2] k.tabl. rozkład., 24
cm, brosz. wyd. Zawartość: Układanie
ozdobnych posadzek z płyt kwadratowych; Układanie ornamentu z dwutonowych płyt trójkątnych; Wytłaczanie
skóry na ślepo; Kraty ozdobne; Zdobnictwo piórowe, pendzlowe, kilimowe
oraz batikowe. Spis publikacji autora z zakresu plastyki. 
150. –

64.

KATALOG pawilonu Związków Ziemian. Poznań: Rada Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, 1929. – 84, [1] s., 19 ryc. il. (naklejane), 24,5 cm,
brosz. wyd. Wystawa poświęcona roli ziemiaństwa w dziedzinie społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opis ciekawszych eksponatów, w tym wielu
o wartości muzealnej ze zbiorów następujących rodów: Branicki (Wilanów),
Bukowiecki (Cichowo), Chłapowski (Czerwona Wieś, Kopaszewo, Turew),
Cieszkowski (Wierzenica), Czacki (Poryck), Czartoryski (Gołuchów, Pełkinie), Dembiński (Ruszkowice), Dzieduszycki (Lwów), Jackowski (Wronczyn),
Kościelski (Miłosław), Kwilecki (Kwilcz), Lubomirski (Wielichowo), Łącki
(Posadowo), Mańkowski (Winnogóra), Matuszewski (Szamotuły), Mielżyński
(Iwno), Morawski (Luboń), Moszczeński (Wiatrowo), Moszyński, Mycielski
(Września), Niegolewski (Niegolewo), Ogiński (Poznań), Potocki (Krzeszowice), Potworowski (Gola), Pusłowski (Kraków), Raczyński (Rogalin),
Radziwiłł (Towiany), Sanguszko (Gumniska), Skarbek (Lwów), Skórzewski
(Czerniejewo), Tarnowski (Dzików, Rudnik), Trzecieski (Miejsce Piastowe)
i Wybranowski (Obra). Uderza całkowity brak zabytków sztuki z Łańcuta
Potockich, Nieborowa, Nieświeża i Ołyki Radziwiłłów oraz rezydencji Lubomirskich. Ilustracje prezentują unikalne dziś dzieła sztuki. Grzbiet minimalnie
nadpęknięty (podklejony). Wewnątrz czysty egz. 
60. –

65.

KATALOG wystawy sztuki i starożytności w Lublinie. Wydany częściowo
z zapomogi Ministerstwa Sztuki i Kultury. Lublin: Czcionkami Drukarni
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Państwowej, 1921. – 63 s., [8] k.tabl.,
21 cm, brosz. wyd. 
50. –
66.

K ATALOG wystawy zabytków
metalowych w połączeniu z zabytkami cechów krakowskich, otwartej w miesiącu wrześniu 1904 roku
przy ul. Wolskiej L.12 (w Pałacu
Hr. Czapskich) w Krakowie. I.
dział zabytków metalowych. Kraków: Komitet Wystawy, 1904. –
[2], 53 s., 15 fig. na [8] k.tabl., 22
cm, brosz. wyd. Wstęp Leonarda
Lepszego. 
50. –

67.

KATALOG zbiorów Edwarda Neprosa. Licytacja LXVI. Wystawa i licytacja
odbędzie się w prywatnem mieszkaniu ś.p. Edwarda Neprosa [1870-1928]
ul. Wierzbowa 11 m. 27. Warszawa: Dom Sztuki, 1930. - [4], 67, [1] s., [16]
s.il., 20 cm, brosz. wyd. Ekslibris W.Z. Frąckiewicza. 1203 obiekty: ceramika, meble, minjatury, obrazy, szkło, tkaniny, brąz, miedź, cyna, żelazo,
zegary, srebra, broń, zbiór pamiątek, znaczki pocztowe, varia. Licytacja
kolekcji znanego przemysłowca i kolekcjonera warszawskiego. 
90. –
poz. 66

poz. 67
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68.

KOSTIUM. Zur Geschichte der Costüme. Nach Zeichnungen von Wilh.
Diez, C. Fröhlich, C. Häberlin, M. Heil, Andr. Müller, F. Rothbart, J. Watter.
München: Braun u. Schneider, [ca. 1880]. – 123 podwójne k.tabl. (drzeworyty) paginowane ręcznie w górnym prawym narożniku [brak 2 ?], 35 × 25
cm, opr. wyd. ppł. „Historia stroju” była wydawana od roku 1861 do 1880
w Monachium przez wydawnictwo Braun i Schneider. Pierwotnie była drukowana w częściach jako osobne „wkładki” w niemieckim piśmie „Münchener
Bilderbogen”. Później wszystkie części zostały zebrane i opracowane w formie
książki. Wydawnictwo zawiera 123 karty, z czterema ilustracjami (drzeworytami) na każdej stronie czyli 492 ilustracji ubiorów. Większość ilustracji
czarno biała – 16 ręcznie kolorowanych częściowo lub w całości. Od strojów
antycznych do strojów końca XIX wieku. Obok typów strojów z całego świata,
ukazanych ze szczegółowymi detalami, pokazano także, towarzyszące postaciom instrumenty muzyczne, elementy wyposażenia domowego, czy uzbrojenia wojskowego. Na szczególną uwagę zasługują 4 drzeworyty ukazujące
postaci polskiej szlachty i mieszczaństwa. Nieznaczne otarcia krawędzi. Stan
rycin nienaganny. Do książki dołączono oryginalny prospekt wydawniczy
będący swoistym skorowidzem dzieła. 
1 200. –
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69.

KRAWIEC Władysław (1889-1982): Męczeństwo Polski w obrazkach.
[Chicago: Dziennik Chicagoski, 1941?]. - [4] s., [140] s.tabl., 27 cm, brosz.
wyd. Rysunki zebrane z Dziennika Chicagoskiego obrazujące mękę i bohaterstwo Matki-Ojczyzny. Stan nienaganny. 
120. –

70.

LEWANDOWSKI Roman (1859-1940): Henryk Siemiradzki. Z 93 illustracyami w tekscie, 10 heliograwurami, 2 kolorowemi facsimiliami szkiców
olejnych i portretem. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1904. - [4], 125, [3] s.,
il., [13] k.tabl., 35 cm, opr. wyd. pł. Pierwsze wyd. monumentalnej monografii poświęconej Siemiradzkiemu. Okładka z drobnym pofałdowaniem
płótna na licu, blok nienaganny. 
360. –

71.

[MALCZEWSKI] Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego.
Warszawa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, czerwiec 1925. - 12, [2]
s., [8] s.tabl., 24 cm, brosz. wyd. Tekst Henryka Piątkowskiego.  50. –
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72.

MIKOLASCH Henryk (1872-1931): Sztuka wywoływania zdjęć fotograficznych. Lwów - Warszawa: B. Połoniecki, 1931. – 67 s., 18,5 cm, brosz. wyd.
Poradnik fotograficzny autorstwa kierownika Instytutu Fotograficznego
Politechniki Lwowskiej. Egz. nierozcięty. 
45. –

73.

MUZEUM Narodowe Polskie w Rapperswilu. Kraków: Nakładem Dyrekcyi
Muzeum, 1906. - 108, [2] s., il., 20 cm, brosz. wyd. Grzbiet uszkodzony,
blok nienaganny. 
50. –

74.

NIEMCZYŃSKI Władysław: Podręcznik fotografji dla amatorów i zawodowców. Wyd. 2, przerob. i uzup. Warszawa:
Trzaska, Evert i Michalski Sp. Akc., [1928].
- [4], 350, [2] s., 183 il., 16 k.tabl., tabela
naświetlania, 18 cm, opr. wyd. pł. Ślady
zawilgocenia. 
90. –

75.

NIEMCZYŃSKI Władysław: Wywoływanie płyt dobrze i źle naświetlonych.
Z 30 ilustracjami. Warszawa: Trzaska,
Evert i Michalski Sp. Akc., [1930].
– [8], 111, [1] s., 16 cm, brosz. wyd.
Biblioteka Fotograficzna, t. 3. Prekursorska książka w ówczesnej polskiej literaturze fotograficznej o teorii
i praktyce wywoływania. 
60. –

76.

NIEWIADOMSKI Eligiusz (1869-1923): Malarstwo polskie XIX i XX
wieku. Warszawa: M.Arct, 1926. - 332, [14] s., il., [16] k.tabl., 25 cm,
brosz. wyd. Ukończona w więzieniu ostatnia praca historyka i krytyka
sztuki, grupowała artystów związanych bądź epoką, bądź charakterem
twórczości. Ślad zacieku na grzbiecie, bez jakiegokolwiek wpływu na stan
bloku książki. 
90. –

77.

NOWOCZESNA grafika polska. Kraków: Towarzystwo Artystów Grafików, [1938]. - 62, [3] s. w tym 17-48 s.il., 21 cm, brosz. wyd. Wstęp Leon
Kowalski, objaśnienia w językach polskim, francuskim, niemieckim, angielskim i włoskim. 
50. –

78.

OFFICIAL catalogue of the Polish Pavilion at the World’s Fair in New York
1939. Warszawa: Arkady, 1939. - [2], 503 s., 115 il. w ramach paginacji, w tym
14 barwnych k.tabl. (2 plany, 12 k.tabl.), 21 cm, opr. wydawnicza, artystyczna
projektu Antoniego Wajwóda (okładziny z forniru ze złoconą tytulatura na
licu i grzbiecie). Wyklejki z motywami drzeworytniczych stempli ludowych.
Stan bardzo dobry. Katalog Oficjalny Pawilonu Polskiego zaprezentowany
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na międzynarodowej wystawie w Nowym Jorku 1939 r. Anglojęzyczna wersja jednego z najcenniejszych źródeł dokumentujących ekspozycję, na którą
złożyło się 11 tysięcy obiektów, które po wybuchu wojny pozostały w USA,
gdzie znajdują się do dziś. Podobny los spotkał większą cześć egzemplarzy
katalogu. Katalog ukazuje wszechstronny obraz historii i kultury Polski oraz
osiągnięć II Rzeczypospolitej z bardzo bogatym działem sztuki. Na końcu
katalogu zamieszczono spis wystawców, artystów i wykonawców. Opracowanie graficzne katalogu Henryk Mund, okładkę i wklejkę projektował Antoni
Wajwód. Stan bardzo dobry. 
650. –
79.

PANKIEWICZ [Józef] (1866-1940): Dzieła i pamiątki z pracowni. 22.XI
- 14.XII.1947. [Warszawa]: Stowarzyszenie Architektów R.P., 1947. - 14,
[2] s., [8] k.tabl., 22 cm, brosz. wyd. Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Warszawskiego. Wstęp Jerzego Wolffa. Pierwsza powojenna wystawa
w hołdzie zmarłemu w 1940 r. artyście. 
35. –

80.

PORTRET kobiecy XVIII wieku.
8-ma Wystawa Tow. Opieki Nad
Zabytkami Przeszłości. Warszawa:
T.O.N.Z.P., 1917. - 46 s., [4] k.tabl.,
15 cm, brosz. wyd. 
45. –

81.

PORTRETY osobistości polskich
znajdujące się w pokojach i w galerii pałacu w Wilanowie. Katalog.
Warszawa: Muzeum Narodowe,
1967. - 396, [4] s., w tym od 23-364
s.il., 24,5 cm, opr. wyd. pł. Kom.
red. Stefan Kozakiewicz, Andrzej
Ryszkiewicz, Krystyna Sroczyńska.
Bogato ilustrowany katalog z krótkimi biogramami przedstawionych
postaci. 
90. –

82.

POTOCKI Antoni (1867-1939): Katalog dzieł Jana Ziarnki malarza i rytownika polskiego z XVI i XVII w. Z życiorysem artysty. Kraków: Muzeum
Narodowe, 1911. – [2], 68 s., 20 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo Muzeum
Narodowego. T.VIII. 
50. –

83.

[RUSZCZYC] Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Katalog wystawy pośmiertnej. Grudzień 1937 - styczeń 1938. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych, 1937. - 45, [3] s., portret, [27] s. il., 24 cm, brosz. wyd. Opracowanie
i reprodukcje katalogu Jana Bułhaka. Układ i uzupełnienia Jerzego Remera.
Drobny zaciek górnego marginesu. 
50. –
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84.

SA LMON A ndre (1881-1969):
Leopold Gottlieb. Paris: Les Ecrivains Reunis, [1927]. - 15, [6] s.,
portret, [20] k.tabl., 19 cm, brosz.
wyd. Monografia Leopolda Gottlieba (1879[1883?]-1934) ucznia
J.Malczewskiego i T.Axentowicza,
autora słynnej teki Legionów z 24
litografiami. 
90. –

85.

SALON doroczny 1924/25. Lublin:
Lubelski Oddział Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie,
[b.r.]. - [16] s., [30] k.tabl., 23 cm,
brosz. wyd. Wystawa kilkudziesięciu
artystów połączona ze sprzedażą od
14 lutego do 25 marca. Urwany dolny narożnik przedniej okładki.  50. –

86.

SALON grudzień-styczeń 1913. Warszawa: Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem, 1913. - [48] s., [64] s.tabl., [16] s.ogłoszeń, 18 cm,
brosz. wyd. Owalny stempel: Piotr Ostromęcki Tomaszewice. Malarstwo,
rysunki i grafika, rzeźba, architektura i zdobnictwo. Niewielki zaciek na
marginesie ost. s.tabl., uszkodz. dolny fragment grzbietu. 
50. –

87.

SALON wiosenny artystów warszawskich, maj-czerwiec 1913. Warszawa:
Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem, 1913. - [32] s., [40]
s.tabl., 18 cm, brosz. wyd. Owalny stempel: Piotr Ostromęcki Tomaszewice.
Malarstwo, rzeźba, grafika, zdobnictwo. 
50. –

88.

SALON wiosenny artystów warszawskich 1914. Warszawa: Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem, 1914. - [32] s., [40] s.tabl., 18 cm,
brosz. wyd. Owalny stempel: Piotr Ostromęcki Tomaszewice. Malarstwo,
rzeźba, grafika-architektura-zdobnictwo. Ślady zawilgocenia dolnej części
katalogu. 
30. –

89.

SIEDLECKI Franciszek (1867-1934): Grafika polska w świetle krytyki
zagranicznej. Warszawa: Związek Polskich Artystów Grafików, 1927. - 31
s., 48 s.tabl., 23 cm, brosz. wyd. 
50. –

90.

SIENKIEWICZ Jerzy (1897-1980): Malarstwo warszawskie pierwszej połowy
XIX wieku. Pamiętnik wystawy oprac.. Wystawa zorganizowana z inicjatywy
Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Historyków Sztuki. Lipiec - wrzesień
1936. Warszawa: Instytut Propagandy Sztuki, j/w. - 106, [3] s., 1 + 43 s.tabl., 20
cm, brosz. wyd. Niewielkie ubytki grzbietu broszury. 
50. –
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91.

SKOCZYLAS Władysław (1883-1934): Kazimierz Dolny w drzeworytach
Władysława Skoczylasa. Teka wydana z okazji 800-lecia Kazimierza Dolnego. Kazimierz Dolny: Muzeum, 1981. - [1] s., [11] k.tabl.drzeworytów,
48 × 34 cm, teka papierowa w formie otwartej koperty. Wstęp Waldemara
Odorowskiego. Teka wydana staraniem Muzeum z materiałów zakupionych
od rodziny autora. Ilustracja strona 4.
600. –

92.

ŚWITKOWSKI Józef (1876-1943): Zasady fotografii dla początkujących.
Wyd. VI. Lwów - Warszawa: Książnica Atlas, 1937. – 104 s., 31 ryc. il., 17
cm, brosz. wyd. Jeden z najbardziej popularnych poradników fotograficznych okresu międzywojennego, autorstwa słynnego fotografa i wykładowcy
UJK we Lwowie. 
45. –

93.

TRETER Mieczysław: Przyjaciel Słowackiego Wojciech Korneli Stattler.
Z dwiema reprodukcjami na osobnych tablicach. Lwów: Gubrynowicz
i Syn, 1909. - 35 s., 2 k.tabl., 21 cm, brosz. wyd. 
45. –

94.

WALICKI Michał (1904-1966)
i STARZYŃSKI Juliusz (19041966): Dzieje sztuki polskiej.
Warszawa: M.Arct, 1936. - 299,
[3] s., il., [17] k.tabl., 24,5 cm,
opr. wyd. pł. bogato zdobione
i złoc. wg pomysłu Szczęsnego
Kwarty, autora oficjalnego herbu
Warszawy, wykonana w Introligatorni B. Zjawińskiego w Warszawie. Wydanie luksusowe na
stulecie firmy Arcta. Stan nienaganny. 
300. –

95.

WA RCH A ŁOWSK I Jerzy
(1874-1939): Polska sztuka dekoracyjna. Tekst napisał, materjał
zebr. Jerzy Warchałowski. Warszawa-Kraków: J.Mortkowicz,
T-wo Wydawnicze w Warszawie, 1928. - 176, [2] s. w tym s.41-167 s.tabl.,
29,5 cm, opr. wydawnicza, artystyczna sygn. naklejką zakładu Roberta Jahody w Krakowie. Czerwona skóra ze stylizowanym Orłem i tytułem tłoczonym złotem na licu oraz logo wydawcy z kłoskiem i monogramem JM
z drugiej strony, grzbiet pięciopolowy z prostymi motywami geometrycznymi, zgodnie z duchem epoki, tłoczonymi ślepo i złotem. Wyklejki odbijane
ręcznie, wewnętrzne okładziny obramowane skórzaną bordiurą ze złotym
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zygzakiem. Książka stanowiła główny
materjał ilustracyjny Działu Polskiego
na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu 1925 roku.
Okładkę rys. Wojciech Jastrzębowski.
Przedstawiono okładki, tytuły, układy
druku, ozdoby drukarskie, il. książek,
afisze całej plejady artystów działających od początku XX w. Drobne zadrapania i przebarwienia z tyłu oprawy.
Bardzo ładny egz. Ilustracja na IV stronie
okładki.
3 000. –

poz. 102

96.

WARCHAŁOWSKI Jerzy: Zofja Stryjeńska. Z 32 reprodukcjami. Warszawa:
Gebethner i Wolff, 1929. - 31, [3] s., 32
k.tabl., 20 cm, brosz. Monografje artystyczne. Katalog dokonań z wczesnego
okresu twórczości artystki. 
45. –

97.

WDOWISZEWSKI Jan (1853-1904):
Wystawa plakatów. Przewodnik dla
zwiedzających, poparty uwagami
o rozwoju sztuki plakatowej w poszczególnych krajach i charakterystyką
wybitniejszych artystów plakatowych. Kraków: Muzeum Techniczno-Przemysłowe, 1898. - 63 s., 22 cm, brosz. wyd.
60. –

98.

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885-1939): Szkice estetyczne. Kraków:
Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. - 166 s., 18 cm, brosz. wyd. Wyd.
1. Grzbiet podklejony, blok znakomity. 
120. –

99.

WOLNY salon 6 - 13 październik 1946. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin:
Związek Polskich Artystów Plastyków, 1946. - 11 s., 21 cm, brosz. wyd. Festiwal
Sztuki w Lublinie pod protektoratem Ministra Kultury i Sztuki Władysława
Kowalskiego. Okładka projektu Marii Wolskiej-Berezowskiej.
45. –

100.

WROCKI Edward (ok. 1842-1915): Z doli i niedoli moich zbiorów muzycznych.
Warszawa: [b.wyd.], 1937. - 30, [2] s., il., opr. ppl. Zachowana okładka broszury.
Wspomnienia znanego kolekcjonera i krytyka muzycznego. 
60. –

101.

WYSTAWA rewindykacyjna Zbiorów Państwowych. Wybór dzieł sztuki
i pamiątek narodowych, odzyskanych z Rosji na podstawie traktatu pokojowego w Rydze. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości,
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1929. - 96 s., [8] k.tabl., 19 cm, brosz. wyd. Wstęp Witolda Suchodolskiego.
Ślady zacieku na dolnym marginesie k.tablic. 
50. –
102.

ZBIÓR porcelany R. St. Ryszarda na II wystawie darów i nabytków w Muzeum
Narodowym w Warszawie. Warszawa: Muzeum Narodowe, 1937. - 19 s., IV
k.tabl., 21 cm, brosz. wyd. Wstęp darczyńcy R. St. Ryszarda.
50. –

103.

ŻARNOWIECKI Longin: Historia tkanin jedwabnych. Łuck: [b.w.], 1915.
– 160, [3] s., 107 ryc. il., 29,5 cm, brosz. wyd. Historia rozwoju produkcji tkanin jedwabnych od zarania dziejów, z podziałem na okres chiński,
wschodniobizantyjski, arabski, włoski i francuski z uwzględnieniem przemysłu jedwabnego w Polsce od XVII w. oraz jego specjalności (pasy polskie,
materie kościelne). Publikacja bogato ilustrowana na papierze kredowanym.
Rzadkie. 
300. –

poz. 86

S

T

104.

BIELSKI Marcin (1495-1575): Kronika … niegdyś w Krakowie drukowana
teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. przedrukowana. Warszawa:
w Drukarni I.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu, 1764. - [14],
856, [9] s., miedzioryt na odwrociu k.tyt. z herbem Ciołek przyozdobionym
herbami Korony i Litwy. 31 cm, opr. skóra brązowa z epoki. Zbiór dzieiopisow
polskich we czterech tomach zawarty, tom pierwszy. Grzbiet podniszczony, po
reperacji, otarcia krawędzi, podklejenia krawędzi k. tyt., blok czysty. Kronika
stanowi historię Polski uzupełnioną przez syna Joachima z prac: Kromera,
Wapowskiego i Decjusza. Nazwana przez Finkla „pierwszą historią szlachecką
poprzez wprowadzenie w tok opowiadania herbów i szlacheckiego punktu
widzenia w ocenie wypadków dziejowych”. 
1 800. –

105.

BYSTRZYCKI Ignacy (1739-1803): Geometrya albo niektóre łatwieysze
sposoby do rozmierzania wszelkich długości, szerokości, y wysokości lub
głębokości, ku uczciwej y pozyteczney zabawie każdego kawalera, z francuzkiego na oyczysty język przełożona. Warszawa: w drukarni J.K.Mci.

30

A

R

E

D

R

U

K

I

y Rzeplitey XX. Sch. Piarum, 1769. - [4],
114 s., 7 k.tabl. [brak tabl.6.], 16,5 cm, opr.
płsk. mocno podniszczony z ubytkami
grzbietu, ryciny luzem podklejone na kartonie. Zaplamienia kart. Dzieło obejmuje:
arytmetykę, longimetrię, pol-miernictwo
i mierzenie tryangułami. 
360. –
106.

COXE Wiliam (1747-1828): Voyage en
Pologne, Russie, Suède, Dannemarc, &c.
Traduit de l'anglais, enrichi de notes &
d'éclaircissemens nécessaires, & augmenté
d'un Voyage en Norvège par Mr. P. Mallet.
T.1-4. Geneve: Barde & Manget, 1786. XII, 380 s., [3] mapy rozkład., [2] ryc.; [2],
404 s., mapa rozkład., [2] ryc.; [4], 393 s., [5] map rozkład, [2] ryc.; [4],
303 s., [3] mapy rozkład.; 19,5 cm, opr. skóra z epoki, grzbiet siedmioplowy bogato zdobiony złotem, z wypukłymi zwięzami i szyldami z tytułem
i numeracją tomów. Skóra marmoryzowana, okładziny przednie i tylne
podkreślone potrójną prostą linią stanowiącą złotą ramkę. Wyklejki barwione ręcznie. Na wewnętrznych wyklejkach ekslibris: Bibliotheque de Mr.
le Comte de Fortis, z herbem. François Marie, hr. de Fortis (Chambéry,
Sabaudia; 1768-1847) generalny adwokat Lyonu, jeden z najgorliwszych
propagatorów badań nad historią i litertaturą regionu Sabaudii. Jest autorem
Opisu Lyonu i jego okolic oraz opisu krajoznawczego i statystycznego Aix-les-Bains. Pierwsze wyd. francuskie. Portrety Stanisława Augusta Poniatowskiego, carycy Katarzyny II, Pugaczowa, Gustawa III; mapy Thomasa
Kitchina: Polski (42 x 53 cm), Rosji, Szwecji, oraz Danii i in.; plany St.Pe-

31

tersburga, Moskwy, Sztokholmu oraz Kopenhagi; przykłady strojów, oraz
w Polsce remizowe gniazdo. Początkowe karty t.1 ze śladem zawilgocenia,
pozostałe w stanie znakomitym.
3 750. –

107.

DESLAVIERS [Xavier Joseph]: La Bienfaisance sur le trône. Éloge historique de
Stanislas I, roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie, duc de Lorraine & de Bar,
dedie a la Reine. Paris: Delalain, 1768. - [4], 68 s., portret, 19 cm, opr. Francuska, skóra z bogato zdobione złotem kwiaty,
z szyldzikiem czerwonym z tytułem tłoczonym
złotem, przód i tył okładziny obwiedziony prostą
potrójną złotą linią, także krawędzie podkreślone złotem, obcięcia złocone. Wyklejki barwione
ręcznie. Krótka rozprawa na temat doskonałości
charakteru króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego na francuskim tronie. Egzemplarz w znakomitym stanie. 
1 200. –

108.

FRYDERYK II Hohenzollern zw. Fryderykiem
Wielkim (1712-1786): Oeuvres du philosophe
de sans-souci. Potsdam et se trouve a Amsterdam: J.H. Schneider, 1760. - 308, [2] s., k. tyt.
miedz., 18 cm, opr. ppł. Na k. tyt. popiersie
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króla z profilu w wieńcu laurowym autorstwa Jan Caspara Philipsa. Zbiór
poematów filozoficznych. Okładka podniszczona, ślady zawilgocenia, brak
karty przedtytułowej, egzemplarz częściowo nierozcięty. 
450. –
109.

GOTHAISCHES Taschenbuch
zum Nutzen und Vergnügen auf
das Jahr 1789. Mit Kupfern. Gotha: Carl Wilhelm Ettinger, [1788].
– [10], 100, 112, 97-98, [4], [22]
(kalendarium) s., [12] k. tabl. (miedzioryty), [2] k. tabl. (rozkł.), 10,5
cm, opr. z epoki, pergamin zdobiony ręcznie ze złotą podwójną
ramką i kwiatkami na obu licach
o obcięciach kart złoc., w futerale
okl. barwnym pap. w geometryczne wzory żółto-srebrno-zielone.
Tablice miedziorytnicze Daniela Chodowieckiego (1726-1801)
ze scenami z życia Fryderyka II
Wielkiego. Książeczka stanowi
mutacje almanachu gotajskiego
wychodzącą w latach 1780-1790.
Zawiera genealogie władców Europy centralnej, wiadomości geograficzne, oznaczenia miar, taryf
i wag stosowanych w Europie. Opr.
karton ozdobny.
600. –

110.

GRÖLL Michał (1722-1798): Prospectus. Dzieła O budowaniu wieyskim.
Dziedzicom Dobr y Possessorom, Kommissarzom Boni Ordinis, Plebanom, Ekonomom do uwagi y praktyki podane przez X.P. Switkowskiego
[…]. Warszawa: [M.Gröll], 1781. - [2] s., 34 × 21 cm, bez opr. Zapowiedź
wydawnictwa opublikowanego przez Grölla rok później. Niewielki ślad
zacieku na krawędzi. 
250. –

111.

HERBURT Jan (ok. 1524-1578): Chronica sive Historiae Polonicae compendiosa, ac per certa librorum capita ad facilem memoriam recens facta descriptio:
Basilea [Bazylea]: Ex Officina Oporiniana, [1571]. – [10], 368 s., 19 cm, opr.
sk. Stemple: (1) Adam Ostrowski; (2) Biblioteka W.Rakowskiego w Warszawie. Dzieło Herburta jest skrótem dziejów Polski Kromera, doprowadzone
do 1548 r., wielokrotnie wznawiane oraz tłumaczone na język francuski.
Oferowany wolumin w wersji z pomyloną paginacją (Estr. T.18 s.129). Egzem-
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plarz podniszczony, pierwsze karty ze
śladami zacieku. Oprawa obszarpana
i z ubytkami na krawędziach i grzbiecie. Karta tyt. oraz index dorobione
według oryginału. 
900. –
112.

HISTORISCHER Calender für
das Jahr 1794. Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig:
G.J.Göschen, 1794. - [34], 12, [1],
99, [1], 144, XC, [8] s., frontispis,
12 + 1 k.tabl. miedz., 10,5 cm, opr
wyd. karton oklejony papierem. 12
miedziorytów przy kolejnych miesiącach kalendarium autorstwa Daniela
Chodowieckiego i J.G.Penzla, portrety Karola XII. i Piotra I. J.Bolta.
Grzbiet podniszczony, blok lekko
poluzowany w początkowej części,
obcięcia złocone. Ciekawy przykład bibliofilskiego kalendarzyka. Polonik,
sceny z historii Polski. 
600. –
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113. KARNKOWSKI Stanisław (1520-1603): Stanislai Carncovii Episcopi Wladislaviensis, ad
Henricum Valesium Poloniarum
Regem Des. Panegyricus. B.m.
i w., [1571]. - [31] s., 19 cm, opr.
płsk. złoc. Na k. tyt. orzeł polski
z herbem Henryka Walezego na
piersi. Panegiryk chwalący Henryka przyszłego króla Polski. Szeroki półskórek XIX w. z ręcznie
barwioną okleiną i wyklejkami.
Efektowny egzemplarz.  500. –
114. K NA PSK I (Cnapius,
Knapiusz) Grzegorz (1564-1638)
Słownik polsko-łaciński ze skarbu Księdza Knapiusza. wybrany,
niektóremi słowy, nad to Słow
i Imion Rodzaiami i Odmianami
Dawniey przez. Benedykta Woronowskiego (1743-1790) pomnożony, a teraz przedrukowany i na
trzy tomy podzielony. T. II [z 3].
W Kaliszu 1787. W Druk. J.O. Książęcia Jmci Prymasa. – [2], 509 s., winietki, 16,5 cm, opr. płsk. z epoki. Oprawa nieco podniszczona ze śladami po
owadach. Na wewnętrznych kartach współczesna informacja o pochodzeniu
egzemplarza i notatki piórem z epoki. Na k. tyt. dawnwy podpis z XVIII
w. (nieczytelny) i adnotacja kredką z nazwą miejsca skąd książka pochodzi.
Słownik abecadłowy obejmujący litery „N-P”. 
300. –
115.

KURZENIECKI Marcin (1705-1771): Nauki z Ewangelii na niedziele
y Swięta Kościoła Greckiego w Unii z Kościołem Rzymskim zostającego, do pojęcia prostszego ludu ułożone, a na większą chwałę Panu Bogu
w Troycy Świętey Jedynemu, Nayświętszey Pannie Maryi Bogarodzicy, y
Swiętym Bożym, oraz na pewnieysze zbawienie tak ludney po siołach prostoty, w pomoc Plebańskiey powinności do przeczytania razem z Ewangelią
podane […] z przydatkiem Katechizmu mnieyszego, y większego. Wilno:
Drukarnia J.K.M. Akad. S.J., 1752. – [2], 294, [2], 144, 127, [3] s., 20 cm,
opr. sk. z epoki, dolna krawędź grzbietu z ubytkiem. Zdezaktualizowane
stemple. W Katechizmie mnieyszym przednieysze wiadomości do Zbawienia
zawierające. Czysty egz. 
750. –
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116.

LENGNICH Gotfryd (1689-1774): Historia Polona A Lecho ad Augusti II.
mortem. Lipsia [Lipsk]: Impensis Iacobi Schuster, 1740. - [16], 368, [39] s.
Od s.345: Disertatio de Polonorum maioribus. Praca gdańskiego historyka,
napisana jako podręcznik, w okresie gdy był nauczycielem dzieci Stanisława
Poniatowskiego - w tym przyszłego króla. [acc.:] BUSCH Friedrich: Memoria Othonis episcopi Bambergensis Pomeranorum apostoli. Pomeraniae
Christianam fidem profitentis sacris saecularibus septimis mense Iunio anni
p. c. n. 1824 pie celebrandis. Iena:
Libraria Schmidiana, 1824. - 190, [2]
s., 18,5 cm, współopr. płsk. złoc. z tytułem na grzbiecie okolonym roślinnym ornamentem. Otton z Bambergu
(ok. 1060-1139) biskup niemieckiego
miasta Bamberg od 1102 roku, kanclerz cesarza Henryka IV, misjonarz,
święty katolicki zwany „Apostołem
Pomorza”. Otarte krawędzie grzbietu,
ładny egz.
750. –

117.

MERCURE Historique et Politique,
Contenant L’ Etat Present de L’ Europe. l’ interet des Princes, leurs brigues
et generalement tout ce qu’ Il y a de
curieux pour le Mois de Mars [Avril
et Mai] 1700. La Haye: Henry van
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Bulderen, 1700. - [2], od 243-583, [1] s., 13,5 cm, opr. skóra z epoki z francuskim superekslibrisem tłoczonym złotem. Drugi kwartał: marzec-maj,
miesięcznika zajmującego się życiem europejskich elit. W części trzeciej
opis wyjazdu ambasadora szwedzkiego z Polski. Dolna krawędź grzbietu
uszkodzona przez owada. Stan b. dobry. 
300. –
118.

NAKIELSKI Samuel (15841652): De sacra antiqvitate et statu ordinis canonici Custodum
Sacrosancti Sepulchri Domini
Hierosolymitani. In gratiam
Miechovianae Congregationis,
libri tres. Cracoviae: Ex Officina
Francisci Caesarij, 1625. - 208 s.,
19 cm, opr. karton oklejony papierem. Odręczna notatka na wyklejce: „Ex libris Ambrosij Bernaszewicz cms [comes] mpa [manu
propria] A.D. 1699 Die 14. Febr:”.
Historia zakonu Bożogrobowców
od jego założenia w Jerozolimie
aż po fundację miechowską w r.
1162. Okładka podniszczona,
blok czysty. 
900. –

119.

OWIDIUSZ Naso (43 p.n.e.-17 lub 18 n.e.): Rozmowy Listowne albo raczey wzaiemna Heroin Greckich z Kawalerami Korrespondencya. Częścią
rownym affektem, częścią tesz niewdziękami nadgrodzona. Przez Woyciecha Stanisława Chrościckiego, J.K.M.Sekretarza, y Pisarza Pokoiowego. Z
łacińskich Owidyusza wierszy przetłumaczona. [b.m. i wyd], 1695. – [brak
k.tyt.], 406 s., 19 cm, opr. karton oklejony ręcznie barwionym papierem, na
zagięciach nadpęknięta. Brak k.tyt. być może z powodu, iż dzieło to było
na indexie ksiąg zakazanych przez kościół. 
600. –

120.

PASTORIUS [de Hirtenberg] Ioachim (1611-1681): Flori Polonici Seu
Polonicae Historiae epitome nova. Editio secunda. Lugd. Batavor. [Lejda]:
Apud Franc. Hegerum, 1642. - [22], 226, [13] s., 12,5 cm, opr. skóra z epoki,
grzbiet pięcioplowy bogato zdobiony złotem, z wypukłymi zwięzami podkreślonymi wężykiem - francuska. Wczesna praca polskiego nadwornego
historyka królów Polski Władysława IV i Jana Kazimierza, pisarza, lekarza,
gdańskiego pedagoga, kanonika warmińskiego, sekretarza królewskiego
i protonotariusza apostolskiego. Brak frontispisu uzup. wg oryginału. Stan
zachowania nienaganny. 
500. –
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121.

RÜDIGER Christian Friedrich (1760-1809): Anleitung zur Kentnis des
gestirnten Himmels. Mit 35 Kupfern. Leipzig: J.G. Müller, 1786. - [4], 156
s., 35 miedz. na 16 k.tabl. [brak 1 tabl. - uzupełniona wg. oryg.], 19 cm,
opr. karton oklejony papierem, otarcia krawędzi i szyldzika. Autor, profesor
Uniwersytetu w Lipsku, pierwszy obserwator z lipskiego obserwatorium
astronomicznego. Tablice przedstawiają układy gwiazdozbiorów i planet.
Czysty egzemplarz. 
900. –

122.

[TROTZ Michał Abraham (ok. 1689-1769), Warszawianin]: Nouveau
dictionnaire françois, allemand et polonois. Enrichi de plusieurs exemples
de l’histoire polonoise, des termes ordinaires des arts et des remarques de
grammaire les plus necessaires, avec une liste alphabetique des poetes et
de meilleurs livres polonois. Par Michel Abraham Trotz, Varsov.(ien). T. 2:
[I-Z]. Leipzig: chez Jean Frederic Gleditsch [i.e. Officina Gleditschiana],
1772. – frontispis k. (miedzioryt), [6] s., szp. [3041]-6128, [31] s., 23 cm,
opr. skóra z epoki zwarta ze śladami tłocz. i złoc. na grzbiecie z czerwonym
szyldzikiem sk., brzegi kart barwione. K.tyt. czerwono-czarna. Frontispis
z widokiem Warszawy w tle. Błędy w liczbowaniu szpalt. Szp. 4175-4178
zaplamione. Nowy dykcyonarz francusko-niemiecko-polski z przydatkiem
przykładów zaczerpniętych z historii Polski, terminów ordynaryjnych ze
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sztuk pięknych i najniezbędniejszymi uwagami odnoszącymi się
do gramatyki, z listą alfabetyczną poetów i najlepszych książek
polskich. Opr. mocno obtarta.
Wyklejka z epoki ręcznie barwiona. 
600. –
123.

WUJEK Jakub (1540-1597):
Ewangelie y Epistoły, tak Niedzielne iako y wszytkich swiąt,
ktore w Kościele Katolickim,
według Rzymskiego porządku
przez cały Rok czytaią. Przez
… przełozone. Przydane są, których nie było w starych, Lekcye,
i Ewangelie, na wielu Świetych
także Ewangelie na Święta różne w pospolitosci według mszału rzymskiego. W Poznaniu,
w Druk. J.K.M. Coll. Soc. Jesu,
1759. – 307, [5] s., 13 cm, opr.
skóra z epoki, brzegi kart barwione. Ostatnia karta rejestru nieznacznie
uszkodzona, ślady po owadach na grzbiecie tylnej okł. opr. Wewnątrz czysty
egz. Rzadkie wydanie poznańskie. 
300,124. ŻARNOWITA Paweł (?- 1681): Ray
duszny, Abo Zabawka Święta Wszytkiem
w obce służąca w ktorey śię zamykają Gorliwe Modlitwy ni Cześć y na Chwałę Boga
w Troycy jedynego y na pożytek Kościoła prawdziwego. Wydana niekiedy przez
… sługę Słowa B. A teraz dla niedostatku
Exemplarzow z nowu przedrukowana. We
Gdańsku U Jana Zacharyasz Sztolego, Roku
1718. – [20], 310, [4] s., 13 cm, opr. skóra
z epoki ze śladami tłoczeń zlotem na obu
licach i inicjałami „W.K.G.” [„Wiktorya Konarska Goniewska”?]. Podniszczony, nadpęknięcia przy krawędziach grzbietu, obtarcia,
zwłaszcza na grzbiecie i ubytki skóry; blok
zwarty. Modlitewnik kalwiński zawierający
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modlitwy okolicznościowe. Egzemplarz pochodzący z dworu w Podolu
koło Opatowa. Był używany przez rodzinę podczas nabożeństw w zborze
małopolskim w Sielcu koło Staszowa niedaleko Sandomierza, gdzie istniała świątynia szlachty kalwińskiej, która przetrwała do 1945 r. Należał do
rodu kalwińskiego Jaxa-Konarskich h. Gryf, a następnie drogą małżeństwa Wiktorii Konarskiej przeszedł do katolickiej rodziny Goniewskich h.
Glaubicz, również ziemian powiatu opatowskiego ziemi sandomierskiej. Na
dziewięciu stronach interfoliowanych przed kartą tytułową i po rejestrze
końcowym dokonano w latach 1783-1827 kilkanaście zapisków. Należą
do nich informacje o narodzinach bądź zgonach kalwińskich dzieci Rafała
i Elżbiety z Russockich małżonków Konarskich, tym cenniejsze, że prostują
nieprawidłową zasadę stosowaną przez heraldyka Szymona Konarskiego
(1894-1971) przy odczytywaniu nieistniejących dziś akt metrykalnych zboru
w Sielcu. Ponadto opis dalszych losów potomstwa małżonków Konarskich
spisany i podpisany przez żyjących potomków w 1845 roku, cos w rodzaju
księgi pamiątkowej gości dworu podolskiego z 1827 r. oraz fragment rękopiśmiennej modlitwy kalwińskiej z XVIII w. Na karcie po okładce któryś
z katolickich potomków kalwinki Konarskiej wkleił w XIX w. litografowany
obrazek katolickiego świętego (!). Ponadto współczesny wpis ołówkiem potomka rodu wprowadzający w dzieje modlitewnika stanowiącego przykład
kultury ziemiańskiej i dokumentujący istnienie innowierców wśród polskiej
szlachty. 
750. –

poz. 106
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BULLA antypapieża Aleksandra V (1409-1410) wystawiona dla opata
Zakonu Premonstratensów (Norbertanów) w Witowie wyłączająca Zakon spod jurysdykcji świeckiej. Pergamin. Datowany: 1409 r. 45,5 × 41
cm. Język łaciński. Antypapież Aleksander V (ur. ok. 1340 r. na Krecie)
– Pietro di Candia był związany z Polską, gdyż był wizytatorem klasztorów franciszkańskich. Studiował w Oksfordzie i na Sorbonie w Paryżu,
gdzie następnie wykładał teologię. Humanista, komentator Sentencji Piotra
Lombarda. Dzięki poparciu księcia Galeazzo Viscontiego został biskupem
Mediolanu w 1402 r. Papież Innocenty VII mianował go w 1405 r. kardynałem. Na Soborze w Pizie po degradacji papieża Grzegorza XII i antypapieża
Benedykta XIII, został 26 VI 1409 r. jednomyślnie wybrany na papieża.
Koronację odbył 8 VII 1409. Rezydował w Rzymie i w Bolonii. Zmarł 3
maja 1410 r. Zakon Premonstratensów, czyli Norbertanów o dewizie „Ad
omne bonum opus parati” („Przygotowani do pełnienia wszelakiego dobrego
dzieła”), oparty na Regule św. Augustyna został założony w 1120/1121 r.
przez św. Norberta van Gennep z Xanten, późniejszego arcybiskupa magdeburskiego, który w tej roli chciał objąć swoją jurysdykcją diecezje Polski.
Norbertanie, którzy prowadzili życie apostolskie w surowej ascezie zajmowali
się duszpasterstwem, kaznodziejstwem oraz reformą kleru diecezjalnego,
przybyli do Polski z sąsiednich Czech. Według S. Trawkowskiego, typ życia
kanoniczego został przeszczepiony do Polski z Arrovaise we Flandrii. Początkowo działali na terenie Małopolski, tworząc opactwo w Brzesku nad
Wisłą około 1160 r., a później w Witowie w 1179 r., w Krzyżanowicach
(fundacja przed 1176 r.), na Zwierzyńcu w Krakowie (po 1160 r.). W Polsce
istniały klasztory męskie i żeńskie. (por. B. KUMOR, Zakony, w.: Historia
Kościoła w Polsce, Poznań-Warszawa 1974, s. 65). Klasztor Norbertanów
w Witowie, wsi nad rzeką Strawą, w powiecie piotrkowskim powstał z inicjatywy dwóch rodzonych braci: Wita (stąd nazwa wsi), późniejszego biskupa Płocka i Dzierżka (Dirsco), późniejszego wojewody sandomierskiego.
Tymczasem w pobliskim Sulejowie w 1176 r. powstał klasztor cystersów,
bogato uposażonych przez polskich możnowładców. Norbertanie mniejsi
i skromniejsi sąsiadowali z cystersami, i stąd już tylko krok do sporów
granicznych i procesów, które ciągnęły się przez kilka wieków. Stąd bulla
wyłączająca te spory spod władzy świeckiej. Po potopie szwedzkim ostały
się tylko klasztory żeńskie, skasowane w dodatku przez władze świeckie
w okresie napoleońskim. Po odnowie życia klasztornego Norbertanie ocaleli
na terenie Polski jedynie w linii żeńskiej Sióstr Norbertanek w Krakowie
na Zwierzyńcu i w Imbramowicach (klasztor ufundowany przed 1229 r.).
Bulla odnosi się do klasztorów Norbertanów z terenu Wielkopolski podlegających do ich wygaśnięcia w czasie „potopu” szwedzkiego jurysdykcji Ar-
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cybiskupów Gnieźnieńskich, czego najlepszym dowodem jest potwierdzenie
bulli zatwierdzone i wystawione w 1614 r. przez ks. Andrzeja z Wilczyna
Wilczyńskiego (1608-1625) herbu Poraj, biskupa teodozjeńskiego, sufragana gnieźnieńskiego, administratora wieczystego opactwa w Mogilnie.
W latach 1378-1417, czyli w okresie Wielkiej Schizmy Zachodniej, kancelaria papieska, zwana wówczas umownie awiniońską, pracowała jeszcze
według starych rzymskich zasad. Natomiast ówczesna kancelaria papieży
rzymskich, do obediencji których należała ówczesna Polska, pozostawiła
zmienione nieco rodzaje źródeł historycznych, względnie nie pozostawiła
ich wcale. W monumentalnej pracy Ireny Sułkowskiej-Kuraś i Stanisława
Kurasia, Bullarium Poloniae, t. III: 1378-1417 (wyd. KUL, Romae-Lublini
1988, t. III, s. 198-203) ani wśród odpisów Bull papieskich wystawionych
przez papieża Aleksandra V (s. 198-201; nr 1213-1231) i ani wśród listów
Aleksandra V i antypapieża Jana XXIII (s. 201-203; nr 1232-1242) nie
ma kopii kancelaryjnej oferowanego tu dokumentu. Stąd więc biorąc pod
uwagę fakt, że kopia oferowanej tutaj Bulli papieskiej nie istnieje w żadnym
archiwum, ani nie jest dotąd nigdzie publikowana (Monumenta Poloniae
Vaticana nie obejmują dotąd tego okresu) ten XV-wieczny polonik stanowi nie tylko najwyższą rzadkość na polskim rynku antykwarycznym, ale
śmiało rzec można że i na europejskim. Inicjał ozdobny i gmerk notariusza
papieskiego z symbolem pieczęci Salomona, znanym od późnej starożytności symbolem nieskończoności, wpisanym w krzyż, którego ramiona
zamknięte są trzema kolistymi wypustkami, symbolem o charakterze trynitarnym. W podstawie krzyża wpisany z imienia notariusz papieski. Ślady
składania. Brak wspomnianej w tekście pieczęci ołowianej z wizerunkami
Apostołów Piotra i Pawła w układzie heraldycznym, przywieszanej do tego
typu dokumentów kancelarii papieskiej. Ductus pisma regularny, najwyższej rangi XV-wieczna kaligrafia, inkaust zlekka wyblakły. Bardzo rzadkie.
UNIKAT!!! Ilustracja na II stronie okadki.
10 000. –
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126.

[AUSTRIA-wiedźma]. [Inc.:] „Przejęta niezmierną radością oznajmiają
do niedawna ujarzmione a dziś wolne Narody, że ich zła macocha Austrya
– Wiedźma (…) zmarła (…). [Expl.:] Polacy – Czecho-Słowacy – Jugosłowianie. Zakład pogrzebowy Wilsona i S-ki. [Kraków?], jesień 1918. – [1] k.,
19,5 × 29 cm. Klepsydra satyryczna antyaustriacka wydana tuż po I wojnie
światowej. Ślady składania i zagięcia. 
200. –

127.

[JEDENASTA] XI wileńska szopka akademicka. Zespół Szopki stanowią: Gracjan
Achremowicz, Halina Bobaryko, Teodor Bujnicki, Henryk Giedroyć, Tadeusz Godziszewski. Władysław Dremo, Dymitr Gucewicz,
Kazimierz Idczak, Irena Kalwejtówna, Aleksander Kisielewicz, Tadeusz Korycki, Marja
Kowalewska, Józef Langhammer, Józef Maśliński, Czesław Miłosz, Longin Nieczyporowicz, Edward Nowicki, Wacław Olszewski,
Natalja Ostrowska, Tamara Owczynnikowa,
Jan Pacuk, Anna Prokopowiczówna, Jerzy
Putrament, Witold Rudziński, Aldona Stul-
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gińska, Tadeusz Stulgiński, Wacław Szulc, Weronika Wawrzynówna, Jerzy
Wiszniewski, Jerzy Zagórski, Stefan Zagórski. Teksty pisali: Teodor Bujnicki,
Józef Maśliński, Czesław Miłosz, Jerzy Putrament, Leon Szreder, Jerzy Wiszniewski, Jerzy Zagórski i Stefan Zagórski. Wilno: Znicz, 1933. - 36 s., 24 cm,
brosz. wyd. Kierownictwo: Leon Szreder i Jerzy Zagórski. Okładkę proj. Józef
Maśliński. Okładka przedstawia lalkę prof. Bossowskiego dłóta [!] Tadeusza
Godziszewskiego. Wydawca Jerzy Putrament.
120. –
128.

KALENDARZ fotograficzny na 1868 rok. Warszawa: Konrad Brandel, 1868.
- fotografia naklejona na karton 25 × 31 cm, Konrad Brandel (1838-1920),
uczeń Karola Beyera, pierwszy, który wprowadził na rynek fotokalendarze,
wynalazca fotorewolweru. Był jednym ze znakomitszych fotodokumentalistów
warszawskich. Odkruszenia na marginesach. 
250. –

129.

KONSTYTUCJA 3 Maja 1791 – 1916. Biały Orzeł w koronie z krzyżem
w polu czerwonym. Warszawa: Lit. W. Główczewski, 1916. Druk dwubarwny na papierze bibułkowym, 18,5 × 14 cm. Wyd. jako cegiełka o wartości
20 gr. Naklejona na karton narożnikami. Drobne naddarcia przy krawędzi.
Poza tym stan bardzo dobry. Ilustracja na IV stronie okładki.
150. –
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130.

KRASICKI Edmund hr. (1808-1894), właściciel dóbr Bachórzec, członek
Stanów Galicyjskich i Kawaler papieskiego Orderu świętego Grzegorza.
Pozwolenie wydane Marynie Turkowey, córce Iwana Turka, z Dauchówki,
na ślub z Jakubem Maszczakiem ze wsi Przedmieście [Dubieckie]. Bachórzec
6 luty 1838. Z podpisem Edmunda Krasickiego. Zezwolenie dziedzica na
ślub poddanej. Ślady składania i niewielkie zabrudzenia. 
100. –

131.

[LWÓW] TOWARZYSTWO Politechniczne we Lwowie. Dyplom nadania członkostwa honorowego dla Stanisława Świeżawskiego, inżyniera,
naczelnika Urzędu Probierczego za wieloletnią pracę dla dobra Towarzystwa oraz za ofiarną i skuteczną działalność przy urządzaniu jubileuszowej
wystawy w r. 1902. Lwów 10 marca 1909. Dyplom litografowany, ręcznie
wypełniany, z 19 autografami członków Towarzystwa, 48 × 69 cm. Wśród
autografów m.in. Kazimierz Drewnowski (1881-1952), adiunkt Szkoły
Politechnicznej we Lwowie i kierownik katedry elektrotechniki, późniejszy
prof. i rektor Politechniki Warszawskiej; Teofil Dujanowicz (1861-1933),
inżynier; Wincenty Rawski, inżynier, kierownik miejskiego urzędu budowlanego i współtwórca pomnika A. Mickiewicza we Lwowie; Tadeusz
Rozwadowski (1868-1928), ówczesny płk. wojsk austriackich, późniejszy
gen. broni Wojsk Polskich, Tadeusz Fiedler (1858-1933), późniejszy prof.
hon. i dr h.c. Politechniki Lwowskiej; Karol Pomianowski (1874-1948),
doc. w katedrze wodociągów i kanalizacji miast Szkoły Politechnicznej we
Lwowie; Wiktor Syniewski, doc. prywatny Politechniki Lwowskiej, bak-
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teriolog; Leon Syroczyński (1844-1925), pierwszy profesor katedry górnictwa Politechniki Lwowskiej. Autorem grafiki sygn. w 1905 r. był Tadeusz
Rybkowski (1848-1929), malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowni W.
Łuszczkiewicza i akademii wiedeńskiej u K. Wurzingera i H. Makarta, od
1893 czynny we Lwowie (m.in. w Państwowej Szkole Przemysłowej). Litografia przedstawia panoramę Lwowa z wjeżdżającą do miasta po moście
lokomotywą; na pierwszym planie muza nauki na tle kolumnady, u której
stóp student pośród symboli nauk technicznych (m.in. przyrządy pracowni
fizycznej i chemicznej), a w oddali elementy krajobrazu górniczo-hutniczego. Dyplom wypełniany ręcznie piórkiem z kolorowanymi inicjałami.
Litografował zakład „Tęcza” we Lwowie. Stan bardzo dobry. 
950. –
132.

MEHOFFER Józef (1869-1943): Litografia kolorowa sygn. na kamieniu
J.Mehoffer. 10 akcji na okaziciela spółki: „Polska Ruda Żelazna” Spólka
Akcyjna. Poniżej w ozdobnej bordiurze obraz trzech górników z kilofami
rozkuwających skałę ze znajdującą się wewnątrz płonącą postacią. Dalej
oryginalne podpisy czterech członków zarządu, m.in.: C.Klarner, Bobiński,
skarbnik K.Kramsztyk. Warszawa: druk Ryngraf, 1922. – arkusz 47 × 31
cm, zgięty na pół, na odwrociu Wyciąg ze statutu spółki. Ilustracja na III
stronie okładki.
450. –

133.

MONIUSZKO Stanisław (18191872): Flis. Opera w 1 akcie. Słowa
St. Bogusławskiego. Muzykę napisał
… Wyciąg fortepianowy do śpiewu
przejrzany i sprawdzony przez Adama Münchheimera. Warszawa: Wydawnictwo Sekcyi im. St. Moniuszki
przy Tow. Muzycznem, 1901. - 193
s. [w tym 7-193 s.nut], 35 cm, opr.
skóra brązowa z wypukle tłoczonym
tytułem i centralnie umieszczoną lirą
na licu. Stemple Chór Towarzystwa
„Nowe Życie” Chicago Ill. Niektóre karty podklejone taśmą, pierwsze
trzy karty dorobione wg oryginału.
Wyjątkowo frapująca i oryginalna oprawa w b. dobrym stanie. 

134.

300. –

MONIUSZKO Stanisław (1819-1872): Straszny dwór. Opera w czterech
aktach z których pierwszy w dwóch odsłonach. Słowa Jana Chęcińskiego.
Muzyka … Partycja fortepianowa ze śpiewem. Warszawa: Gebethner i Wolff
[1898]. - 150 + 151-309 s. [w tym 4-309 s.nut], 30 cm, opr. skóra brązowa
z wypukle tłoczonym tytułem i centralnie umieszczoną lirą na licu oraz
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wklęśle na tylnej okładzinie: Wł. Chóru
Nowe-Życie. W dwóch woluminach. Wiele
kart podklejonych taśmą. Wyjątkowo frapująca i oryginalna oprawa w b. dobrym
stanie. 
500. –
135. OLIMPIADA Berlin 1936. Zestaw
„na pamiątkę” dla uczestnika reprezentacji Polski. „(1) Das Olympische Dorf. XI.
Olympiade Berlin 1936. [tyt.okładki:] Der
Jugend der Welt. Das Olympische Dorf. XI.
Olympiade Berlin 1936.” „Den Kämpfern
der XI. Olympiade zur Erinnerung an ihren Aufenthalt im Olympischen Dorf als
Gäste der Deutschen Wehrmacht / Blomberg, Generalfeldmarschall” Berlin:
Deutscher Kunstverlag, 1936. - [10] s., 27 k.tabl. (w tym plan wioski olimpijskiej), 1 k.spisu obrazów [sic!] w języku polskim, 23 × 31 cm, opr.wyd.pł.
Na odwrocie k.tyt. kilkanaście podpisów m.in. Janusza Kusocińskiego. Dołączono: (2) Program: z Przemówieniami (w 6. językach) Przewodniczącego
Sportu Rzeszy, oraz Prezydenta Komitetu Olimpijskiego z 16 sierpnia 1936
w Deutschlandhalle na zamknięcie olimpiady. Dodatkowo Menu i Program
rozrywkowy, gdzie przygrywała kapela wojskowa Straży Honorowej SS Adolf
Hitler, pod batutą Müller-John’a. Album zakurzony z drobnymi zaplamieniami początkowych kart. 
300. –
136.

PIŁSUDSKI Józef (1867-1935),
Marszałek Polski. JĘDRZEJEWICZ Wacław (1893-1993), pułkownik Wojsk Polskich. Dyplom
na Krzyż Niepodległości dla Wincentego Domagały. Z suchym wytłokiem pieczęci Komitetu Krzyża
i Medalu Niepodległości oraz osobistymi podpisami: Józefa Piłsudskiego, jako przewodniczącego Komitetu, i Wacława Jędrzejewicza,
jako sekretarza generalnego tegoż
Komitetu. Na blankiecie drukowanym na pap. ozdob., 43,5 × 32
cm. Odręczne autografy Józefa Piłsudskiego i Wacława Jędrzejewicza.
Ślady składania, pomarszczenia
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i drobne uszkodzenie przy krawędzi oraz niewielkie odbarwienie. Stan dobry,
podpisy czytelne. 
250. –
137.

[PIŁSUDSKI Józef] KARTA wstępu na Pole Mokotowskie w dniu oddania
honorów ś.p. Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. [Warszawa] wejście dnia 17 maja 1935 r. do godz. 12. Trybuna. Loża D. Karta w żałobne
obwódce, 9,5 × 13,5 cm. 
100. –

138.

[RADZIWIŁŁOWIE książęta] KOCHANOWSKI Jan (1530-1584): Psałterz Dawidowy przekładania … Wyd. V. T. 1-2. Paryż: Księgarnia Luxemburgska, 1867. – [6], 81; 95 s., współopr. pł. z epoki, z tłocz. ramkami na
obu grzbietach i krzyżem na przednim licu. Podpis własnościowy z XIX
w. na k. tyt. Wewnątrz okł. dwa ekslibrisy: „Bibliothèque de la Pricesse
Antoine Radziwill” [Marii de Castellane (1840-1915), żony Ks. Antoniego
Radziwiłła (1833-1904), XIV ordynata na Nieświeżu, XI ordynata Klecku
i XI ordynata na Dawidgródku] oraz ich syna Ks. Stanisława Radziwiłła
(1880-1920), XII Ordynata na Dawidgródku, adiutanta Józefa Piłsudskiego,
poległego w czasie wojny polsko-bolszewickiej na Ukrainie. 
150. –

139.

SANGUSZKO Izabella (1808-1890), księżna. Obrazek memoratywny z naklejaną fotografią. Einsiedeln: Eigenthum u. Verlag von. Gebr. C. u. N. Benziger, 1890. – [2] s., 10,5 × 8 cm. Poświęcony Izabelli z ks. Lubomirskich ks.
Władysławowej Sanguszko, córce ks. Henryka i Teresy z ks. Czartoryskich
Lubomirskiej z Szarogrodu, Damie Pałacowej i Krzyża Gwiaździstego oraz
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Damie Honorowej Suwerennego Zakonu Maltańskiego, założycielce i przewodniczącej Towarzystwa Dobroczynności w Tarnowie. Na froncie naklejona
w ramce fotografia zmarłej w sepii; pod nią umieszczona modlitwa okolicznościowa. Całość otoczona ramką ozdobną. Na odwrocie Matka Boleściwa
trzyma Pana Jezusa po zdjęciu z Krzyża w stalorycie (F. Vogel sc.). Obrazek
czarno-biały, miejscami bogato srebrzony. Jeden z najpiękniejszych obrazków
memoratywnych (pośmiertnych) polskiej arystokracji. 
80. –
140.

SILNI, zwarci, gotowi. Piosenkamarsz; słowa: Zbigniew Krukowski
(1913-1995); muzyka: Alojzy Zaremba. Warszawa: M. Arct, 1939. – [3]
s., il., nuty, 35 cm. Partytura. Na okł.
m.in. niebo błękitne, na którym lecą
w kluczu polskie myśliwce i samoloty bombowe „Łosie” (PZL 37). Lit.
i druk. H. Imielski (Sztych. J. Rynczak). Nieznana piosenka patriotyczna
sprzed wybuchu wojny. Drobne naderwanie narożnika. Poza tym stan bardzo dobry. 
90. –
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poz. 144a
141.

SYBIR ACY. Marsz; muzyka:
W. Muśnicki; słowa: J. St. Bartlewicz. Warszawa: Wyd. nut „Nowa
Scena”, 1935. – [3] s., il., nuty, 35
cm. Partytura. Na okł. żołnierz ze
sztandarem Związku Sybiraków.
Projekt okł. Z. Anczykowski. Zakł.
Graf. E. i K. Koziańskich, Warszawa. Stan bardzo dobry. Ilustracja na
s. 264. 
120. –

142.

[„SZLACHECTWO”] Inc.: „Wobec Marji Królowej naszej, ja niżej
podpisany rycerz Rzeczypospolitej., herbu., dziedzic dóbr. zeznaję pod przysięgą: I. Że brat mój.
w ciężkich potrzebach walki na polu Sprawy Narodowej dał dowody nieustraszonej odwagi, śmiałości, wierności, jak na polskiego rycerza przystoi.
udzieliłem mu prawa używania klejnotu moich przodków. W dowód czego
wydaję mu niniejszy dyplom i zanoszę pokorną prośbę do przyszłego Sejmu,
by zgodnie z prawami i tradycjami naszego narodu tę nobilitację zatwierdzić raczył”. Kraków: [b.w.], [1914-1917]. – [1] k., 22,5 × 31,5 cm. Blankiet
dyplomu „przyjęcia do herbu” ilustrujący mało znany przykład „udzielania
szlachectwa” pod kopcem Kościuszki w środowisku krakowskim w okresie I wojny światowej. Papier czerpany. Zabrudzenia na odwrocie i drobne
przebarwienia na części marginesu.
150. –
143. [TRZECI] 3 Maj 1916.
Biało-czerwony Orzeł w Koronie z Krzyżem w białej tarczy
leżącej na biało-czerwonych pasach w formie proporca. Druk
dwubarwny na papierze bibułkowym, 18,5 × 21 cm. Naklejony na karton narożnikami.
Wydane z okazji 125 rocznicy
Konstytucji 3 Maja, które Warszawa po raz pierwszy świętowała w uroczystym pochodzie
narodowym. Drobne naddarcia
przy krawędzi. Poza tym stan
bardzo dobry. 
150. –
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144.

[TRZECI] 3 Maja 1791 – 1916. Biały Orzeł w Koronie z Krzyżem w polu
czerwonym otoczony ramką owalną. Druk dwubarwny na papierze, 23 × 17,
5 cm. Rocznicowa naklejka z czasów okupacji niemieckiej w Warszawie
w czasie I wojny światowej. Niewielki ślad po zagięciu, naklejony na karton
narożnikami. Stan bardzo dobry. Ilustracja na IV stronie okładki. 150. –

144a. [WIELKI Książę Michaił Nikołajewicz Romanow (1832-1909), generał feldmarszałek i głównodowodzący kaukaskiej armii]. Powiest wriemiennych liet
po Ipotskomu Spisku. Sanktpeterburg: Izd. Archeograficzeskoj Kommissi,
1871. – [8], 195, [1] s., 32 cm, opr. pełna skóra w kol. brązowym z bordiurą
w formie plecionego sznura, tak na przodzie jak z tyłu; na licu i grzbiecie tytuł
tłoczony złotem, wewnątrz wokół wyklejki wykwintna wąska złota ramka.
Niewielkie wgniecenie na tyle [ślad po związanym pakunku]. Ekslibris W.Ks.
Michaiła i metryczka Biblioteki w Pałacu Nowo-Michajłowskim w Petersburgu. Reedycja fotolitograficzną metodą staroruskiego lietopisu z XIV/XV
w. odnoszącego się do historii Rusi za panowania Rurykowiczów. Bardzo
efektowny egzemplarz.
600. –
145.

WOYTOWICZ Bolesław (1899-1980): Żałobny poemat „Pamięci Marszałka Piłsudskiego”. Partytura. I. Visions. II. La lutte et
la victoire. III. Cortege funebre. Warszawa:
Warszawskie Towarzystwo Muzyczne, [1935].
– [4] s., 104 s.nut, 41 cm, brosz. wyd. Dedykacja kompozytora dla Grzegorza Fitelberga (1879-1953), dyrygenta, kompozytora
i skrzypka, założyciela Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w 1934 r. Bolesław Woytowicz kompozytor, pianista i pedagog, laureat wielu konkursów, w latach
1924-39 był profesorem gry na fortepianie i teorii w Wyższej Szkole Muzycznej
w Warszawie. Okładka podbrudzona, wnętrze czyste. 
200. –

146.

[ZAMOYSKI – RACZYŃSKA] CAŁOROCZNE nabożeństwo poranne
dla użytku wiernych, wyjęte z mszału rzymskiego. Przekład z łacińskiego.
Kraków: Księgarnia S.A. Krzyżanowski, 1876. – XXXVIII, 1388, XI, 13,5
cm, opr. płsk. z epoki. Na karcie przedtytułowej mocno osobista dedykacja Hr. Władysława Leona Zamoyskiego (1868-1940) z Pilczyc dla Stefanii
z Ks. Czetwertyńskich Karolowej hr. Raczyńskiej (1879-1948) ze Złotego
Potoku. Dodatkowe adnotacje członków dalszej rodziny, którzy przechowali tę pamiątkę po opuszczeniu przez właścicielkę modlitewnika Polski tuż
po wojnie. Osobista pamiątka potwierdzająca bliski związek dwojga osób
z kręgów arystokracji, który stanowił dotąd nieznany fakt. 
350. –
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147.

DUSZNIKI Zdrój. Stary dworek. Fot. Andrzej Nitsch, [lata 50-te-60-te
XX w.]. Fot. sygn., 11,5 × 17 cm. Inż. Architekt Andrzej Nitsch (zm. 2002),
autor wielu fotografii architektonicznych od lat 30-tych. Zdjęcie podpisane
ołówkiem przez autora, na odwrocie pieczątka autorska oraz adres.  60.-

148.

GRODNO po najeździe bolszewickim 8 X 1920. Fotografia niesygn.,
10,5 × 15 cm. Widok na wysadzony most przez Niemen z fragmentem
miasta. Na odwrocie ślady odklejenia fotografii z albumu. 
50. –
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149.

GRODNO po najeździe bolszewickim 8 X 1920. Fotografia niesygn.,
10,5 × 15 cm. Widok na wysadzony most przez Niemen z elementami
filarów. Na odwrocie ślady odklejenia fotografii z albumu. 
50. –

150.

JAŁTA. Pałac cesarski w Oriandzie koło Jałty. Jałta: F. Orłow, [przed 1882],
10,5 × 16,5 cm. Pałac cesarza Mikołaja I w Oreandrze (Oriandzie) podarowany carycy Aleksandrze. Miejsce niezrealizowanego projektu berlińskiego
architekta Schinkla. Zbudowany z białego nikermańskiego kamienia w latach 1843-1852. Własność Wielkiego Księcia Konstantego Nikołajewicza
(1827-1892), spłonął w 1822 r. 
100. –
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151.

JEZIOR AŃSKI Antoni (18211882), generał w Powstaniu Styczniowym 1863 r. i autor pamiętników. Fotografia odbita w epoce
[lata 60-te XIX w.], 9,5 × 6 cm.
Adnotacje na odwrocie. 120. –

152. JOSELOWICZ Berko (Berek Joselewicz) (1764-1809), pułkownik Wojsk Polskich Księstwa
Warszawskiego i były oficer Legionów Polskich we Włoszech, poległy
w bitwie z Austriakami pod Kockiem. Fotografia obrazu Juliusza
Kossaka z 1861. [B.m., b.w., 2 poł.
XIX w.), 16,5 × 10,5 cm.  120. –
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153. K A ZI M I ER Z Dolny.
Kamienica Celejowska. Łódź:
„ S a nd me e r ”, [m i ę d z y 18 81
a 1897]. Fotografia na kartonie
firmowym z ramką, 33,5 × 25
cm. Jakow Sandmeer, fotograf
łódzki czynny w latach 18711920, m.in. przy ul. Konstantynowskiej 3 (obecnie Legionów).
Słynna renesansowa kamienica
z attyką od strony podwórek. Ślad
przebarwienia w centralnym fragmencie fotografii. 
200. –

154.

KAZIMIERZ Dolny. Zamek królewski dolny i górny oraz kościół farny.
Łódź: „Sandmeer”, [między 1881 a 1897]. Fotografia na kartonie firmowym
z ramką, 33,5 × 25 cm. Widok od strony przedmieścia. 
250. –
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155.

KAZIMIERZ Dolny. Zamek królewski dolny. „Sandmeer”, [między 1881
a 1897]. Fotografia na kartonie firmowym z ramką, 33,5 × 25 cm.  250. –

156.

KILIŃSKI Jan (1760-1819), jeden
z pułkowników Powstania Kościuszkowskiego i słynny szewc
z Warszawy. Fotografia z obrazu,
[lata 60-te XIX w.], 10,5 × 6,5 cm.
Adnotacje na odwrocie.  60. –
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157.

KONSTYTUCJA kwietniowa 1935) Podpisanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacgo Mościckiego konstytucji kwietniowej. Warszawa, Zamek
Królewski w Warszawie, sala rycerska, 23 IV 1935. Fotografia niesygn. z epoki,
9,5 × 13,5 cm. Obok prezydenta stoją: Walery Sławek (1879-1939), premier
RP (od lewej); kpt Józef Sławomir Hartman (1898-1979) i kpt Zygmunt Gużewski (1894-?) – adiutanci przyboczni; ksiądz kpt. Jan Humpola (1889-1958),
kapelan prezydenta; NN (przesłonięty); płk. Jerzy Głogowski, szef gabinetu
wojskowego; minister Marian Zyndram-Kościałkowski (1892-1946), minister
spraw wewnętrznych (z prawej); trzy osoby nieznane; Stanisław Świeżawski
(1896-1974), szef gabinetu cywilnego prezydenta (asystuje bezpośrednio). Na
odwrocie objaśnienia (nie wszystkie trafne). 
100. –

158.

KRAKÓW. Kościół Mariacki z fragmentem Sukiennic. Fotografia stereoskopowa. Steglitz-Berlin: Neue Photographische Gesselschaft A.G., 1906,
8,5 × 18 cm. Tekst w jęz. polskim, rosyjskim i francuskim.
100. –
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159.

KRAKÓW. Sukiennice. Kraków:
I.(gnacy) Krieger, [ok. 1870]. Fotografia na firmowym kartonie,
16 × 10,5 cm. Widok od strony ul.
św. Jana. 
150. –

160.

KR AKÓW. Wawel – Sala Poselska. Kraków; (Stanisław) Kolowca, lata 30. XX w. Fotografia,
albumin, sygn., 11,5 × 16 cm.
Stanisław Kolowca (1904-1968),
miłośnik sztuki i znawca architektury, uczeń Antoniego Pawlikowskiego oraz przedwojenny
fotograf Zamku Wawelskiego,
wykładowca krakowskiej ASP,
pracownik Muzeum Przemysłowego (m.n. opiekun spuścizny
Ignacego Kriegera), autor unikatowej dokumentacji Wawelu i ołtarza Wita Stwosza. Czynny po wojnie. Jego dokumentacyjne fotografie
posiadają duże walory artystyczne. Zdjęcie na kartonie z suchą pieczęcia
mistrza oraz pieczątką ZAIKSu na odwrocie. 
150. –
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161. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859),
poeta romantyczny i dramaturg. Fotografia
z portretu, [lata 60-te XIX w.], 10 × 6,5 cm.
Wizerunek poety podpartego, z przodu.
Adnotacje na odwrocie. 
60. –

162. LĄD, pow. Słupca. Kościół NMP
i św. Mikołaja z XII/XIII w. z fragmentem
dawnego opactwa cystersów. Kalisz: Zakład Fotograficzny W.(incenty) Boretti, [po
1891]. Fotografia 14,5 × 21 cm. Podpisana
piórkiem na kartonie. Na odwrocie pieczatka zakładu. 
120. –
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163. MICKIEWICZ Adam (1798-1855),
SŁOWACKI Juliusz (1809-1849) i KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1855), wizerunki
trzech wieszczów narodowych w wieńcach
laurowych. Fotografia z portretów, [lata
60-te XIX w.], 10,5 × 6,5 cm. Wizerunki
z przodu. 
60. –

164. [OJCÓW] Widoki Ojcowa. Zamek
łowiecki Łokietka [!]. Kielce: Fot. B.(ronisław)
Wilkoszewski, [między 1878 a 1888]. Fotografia na papierze firmowym, 20,5 × 24 cm.
Karton firmowy mocno przycięty. W istocie jest to zamek z czasów Kazimierza
Wielkiego. 
150. –
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165.

PIŁSUDSKI Józef (1867-1935), marszałek
Polski i minister spraw wojskowych podczas
odbierania defilady 12 pułków kawalerii
w 250 rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Podkrakowskie Błonia 6 październik 1933. Kraków: Muzeum Przemysłowe, 1933. Fotografia na pap. jedwabistym, 17 × 11,5 cm.
Obok Marszałka płk dypl. Witold Wartha
(1889-1967) w mundurze pułku strzelców
podhalańskich. 
120. –

166.

[PODLASKA Brygada Kawalerii]. Fotografia zbiorowa oficerów i żołnierzy
przed budynkiem Komendy Placu Białystok i dowództwa Podlaskiej Brygady Kawalerii podczas pożegnania rtm. dypl. Eugeniusza Czarneckiego
- I oficera Sztabu Podlaskiej BK (30 X 1936 r. – 8 XII 1938 r.). Białystok
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8 grudnia 1938. Fotografia na kartonie z autografami, 29 × 34,5 cm. Podpis
pod fot.: „Wspólne lata służby 30 X 36 – 8 XII 1938 w Podl. Bryg. Kaw.
I Ofic. Sztabu rtm. dypl. Eug. Czarneckiego”. Stoją od lewej - ułan Masłoń
(zapewne ordynans rtm. dypl. E. Czarneckiego); plut. Czarnecki (zapewne
luzak rtm. dypl. E. Czarneckiego); kpt. piech. Marian Białasik (komendant
placu Białystok); wachm. NN (jego autograf pod zdjęciem pierwszy od góry
z lewej strony, zapewne pracujący w kancelarii dowództwa Brygady); mjr
dypl. Juliusz Szychiewicz (1897-?), szef Sztabu Brygady; gen. bryg. Ludwik
Kmicic-Skrzyński (1893-1972), dowódca Brygady; por. kaw. NN; rtm. dypl.
Eugeniusz Wiktor Czarnecki (1903-1939), odchodzący na funkcję dowódcy
szwadronu w 7 Pułku Ułanów Lubelskich, w kampanii wrześniowej 1939
r. kwatermistrz Podlaskiej BK, poległ 13 IX 1939 r. m. Mienie; kpt. dypl.
int. Józef Dąbrowski (1900-?), oficer intendentury dowództwa Brygady;
kpt. dypl. art. Stanisław Burhardt (1905-?), I oficer Sztabu Brygady - po
rtm. dypl. E. Czarneckim; rtm. Jan Juszkiewicz (1895-?), II oficer Sztabu
Brygady; ppor. kaw. NN. Pod fotografia znajduje się 11 autografów bez
podpisu rtm. dypl. E. Czarneckiego, ponieważ zdjęcie była dla niego prezentem. Notatki na odwrocie. Stan bardzo dobry. Prawdziwy kolekcjonerski
rarytas!
400. –

167.

SEWASTOPOL. KRYM. Widok ogólny z fragmentem portu i cerkwią. Jałta:
F. Orłow, [przed 1882], 10,5 × 16,5 cm. Miejscami zbrązowienia. 
100. –
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168. SIEMIR ADZKI Henryk (18431902), artysta malarz, przedstawiciel
akademizmu w malarstwie polskim.
Fotografia odbita w epoce [lata 60-te
XIX w.], 10,5 × 6,5 cm. Adnotacje na
odwrocie. 
90. –

169.

SŁOWACKI Juliusz (1809-1849),
poeta romantyczny i dramaturg.
Fotografia z portretu, [lata 60-te
XIX w.], 10 × 6,5 cm. Adnotacje
na odwrocie. 
60. –
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170.

SUWAŁKI. Wspólne zdjęcie 22 oficerów 2 Pułku Ułanów Grochowskich
przed pomnikiem patrona pułku gen. Józefa Dwernickiego. Suwałki 20
XI 1931. Fotografia na kartonie tłocz., 33,5 X28 cm. Zdjęcie wykonano
w związku z odejściem z pułku dotychczasowego zastępcy dowódcy płk.
Karola Andersa (1893-1971) na równorzędne stanowisko do 25 Pułku Ułanów. Na odwrocie i froncie adnotacje ołówkiem lub piórem. 
300. –
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171.

TRUSKAWIEC Zdrój. Deptak w uzdrowisku z zakładem zdrojowym.
Lwów: J.(ózef) Eder, [między 1865 a 1882], 10,5 × 16,5 cm. Miejscami
zabrązowienia. 
150. –

172.

TRUSKAWIEC Zdrój. Park zdrojowy. Lwów: J.(ózef) Eder, [między 1865
a 1882], 10,5 × 16,5 cm. Zdjęcie ze zdrojem leczniczym. Miejscami zabrą
zowienia. 
150. –
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173.

WIELOWIEYSKA z Wodzickich Taida (18711937). Lwów: J. Henner,
[między 1896 a 1898].
Fotografia gabinetowa
16,5 × 10,5 cm. Taida
z hr. Wodzickich, 1.v. Stanisławowa Horodyska, 2.
v. Janowa Wielowieyska,
córka Romana hr. Wodzickiego z Kościelnik
i Teresy z Potockich. Na
odwrocie podpis piórem
i kredką oraz pieczątka: „Ze zbiorów Juliusza
Garzteckiego”. Drobne
plamki na fotografii poza
wizerunkiem.  150. –

174.

WILANÓW koło Warszawy. Kościół św. Anny. Fotografia stereoskopowa.
Steglitz-Berlin: Neue Photographische Gesselschaft A.G., 1906, 8,5 × 18
cm. Tekst w jęz. polskim, rosyjskim i francuskim. 
100. –
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175.

WILNO. Uniwersytet Stefana Batorego. Aula główna. Wilno: Fot. Zygmunt Kopera – Warszawa, [lata 30-te XX w.], 17 × 23 cm. Bliżej nieznana
uroczystość, zapewne wręczenia dyplomów (?). 
150. –

176.

WILNO. Widok ogólny. [B.m.: b.w., lata 30-te]. Fotografia niesygn. z epoki, 15,5 × 20,5 cm. Panorama miasta wykonana z baszty zamku Gedymina
względnie z wierzchołka wzgórza zamkowego, na pierwszym planie to Katedra
Wileńska z kaplicą św. Kazimierza i trzema posągami świetych na szczycie tympanonu, z budynkiem dawnego telegrafu i gmachem Dyrekcji Koleji Żelaznych
po lewo blisko linii horyzontu. 
60. –
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177.

WŁODZIMIERZ Wołyński. Uroczystość wojskowa na miejscowym rynku. Fotografia niesygn. na pap. jedwabistym [przed październikiem 1935],
18,5 × 22,8 cm. Wśród uczestniczących w mszy polowej znajdują się gen.
gen. Bolesław Popowicz (1878-1937), w latach 1928-1935 dowódca Dowództwa Okręgu Korpusu we Lwowie i Aleksander Osiński (1870-1956),
gen. dyw. i inspektor armii. Zagięcia
i uszkodzenia na obrzeżach i narożnikach. Poza tym stan dobry.  120. –

178.

ZAJĄCZEK z Potworowskich Józefa
(1847-1883). Poznań: A. i F. Zeuschner,
[lata 60-te XIX w.]. Fotografia wizytowa 10 × 6,5 cm. Józefa Zajączek, córka
Adama i Heleny z Bronikowskich, z kalwińskiej linii rodu. Żona Romana Zajączka (1846-1905), ziemianina z Ruszkowa w pow. Koło. Fotografia z okresu
żałoby narodowej. Na odwrocie podpis
piórkiem z epoki. 
120. –
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179.

ZAKOPANE. Hotel „Morskie Oko” przy ul. Krupówki 30. Zakopane: Fot.
(Leonard) Zwoliński, [po 1901]. Zdjęcie stereoskopowe na kartonie 8,2 × 13,5
cm. Widok najstarszego hotelu zakopiańskiego odbudowanego jako murowany po pożarze w 1901 r. W okresie międzywojennym stanowił zakład
o najwyższym standardzie z salą teatralno-balową, popularny w kręgach
literackich (gościli tu m.in. Jan Kasprowicz, Władysław Orkan, Kazimierz
Tetmajer, Stanisław Przybyszewski, Władysław Reymont, Stefan Żeromski
i Jerzy Żuławski). Mieściła się tu również scena teatralna (m.in. wystawiał
sztuki i Stanisław Ignacy Witkiewicz). Fotografia sygnowana przez (Leonarda)
Zwolińskiego (1863-1933), właściciela księgarni mieszczącej się pod nr 37 na
Krupówkach, i wydawcy przewodników tatrzańskich. 
200. –

