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A r c h i t e k t u r A  i  s z t u k A

1. CHMIEL Adam (1865-1934): Oprawy introligatora krakowskiego Kaspra Raj-
mana (starszy) 1566-1600. Kraków: Muzeum Przemysłowe, [1921]. – 6 s., il., 
31 cm, brosz. wyd. Lekkie zagniecenie broszury. 50. –

2. CYBULSKI Tadeusz (1878-1954): Poprzez formę i kolor. Wrażenia z podró-
ży. Kraków: Sgł. S.A. Krzyżanowski, 1925. – 49 s., [8] k. tabl., 17,5 cm, brosz. 
wyd. Dedykacja autora. Wspomnienia prawnika, malarza i rzeźbiarza, ucznia 
Konstantego Laszczki, Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza, współpracow-
nika przedwojennego teatru „Cricot”. 50. –

3. EXLIBRIS. Czasopismo poświęcone książce, założone przez Franciszka Biesia-
deckiego. Organ Tow. Miłośników Książki w Krakowie pod red. A. Birkenma-
jera i K. Piekarskiego. Z. 7/1. Kraków: 1925. – [8], 89 s., 29 k. tabl., 30 cm, brosz. 
wyd., obwol. Ex libris Wiktora Dziulikowskiego (1913-2006) znanego animatora 
kultury, kolekcjonera ekslibrisów i medali, organizatora wystaw, wydawcy i au-
tora monografii i katalogów im poświęconych. Zeszyt dedykowany Robertowi 
Jahodzie w 50-lecie pracy zawodowej, z artykułami poświęconymi zabytkowym 
oprawom. Obwol. nieznacznie uszkodzona, poza tym 
stan dobry. 180. –

4. HARTLEB Kazimierz: Bibljoteka Zygmunta Augu-
sta. Studjum z dziejów kultury królewskiego dworu. 
Lwów: Towarzystwo Miłośników Książki, 1928. – [6], 
177, [4] s., il., [12] k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Wyda-
no 450 numerowanych egz., nr niniejszego 70. Dedy-
kowany uczestnikom 3. Zjazdu Bibljofilów Polskich 
przez Tow. Miłośników Książki we Lwowie. Ładny 
egzemplarz. 150. –

5. [K AUK AZ] PROGR AMMA 
dlia izsliedowanija driewnostiej Kaw-
kaza. Sostawliennaja Imperatorskim 
Moskowskim Archeologiczeskim Ob-
szczestwom. Moskwa: Tip. A.I. Ma-
montowa, 1889. – 20 s., 27 il., 31 cm, 
brosz. wyd. Przykłady budownictwa 
sakralnego na Kaukazie. Niewielkie 
przybrudzenia okł. Poza tym stan 
dobry. 90. –
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6. KWESTJONARJUSZ do opisu ka-
pliczek. Kraków: Komisja Kół. Kra-
joznawczych Młodzieży Szkolnej 
Z.G. P.T.K., 1936. – 12 s., il., 23 cm, 
brosz. wyd. Odbitka z „Orlego Lotu” 
R.XVII, Nr 1, 1936 r. Zaplamienia 
i zagniecenia egzemplarza. 30. –

7. LEMCKE Karol (1831-1913): Este-
tyka. Podług czwartego wydania 
oryginału niemieckiego przełożył 
Bronisław Zawadzki. Z 58 rycina-
mi. T. 1-2. Lwów: Księg. Gubryno-
wicza i Schmidta, 1874. – XIII, [1], 
217; VIII, 307 s., [10] k. tabl., il., 
22 cm, opr. wyd. pł. bogato zdo-
bione i złoc. Bogato ilustrowane 
1 wyd. polskie. 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: Sztuka (m.in. Artysta; Styl; Ozdoby; Archi-
tektura; Rzeźba; Malarstwo; Muzyka; Poezya; Dramat). Okładka 
lekko otarta, przybrudzona, blok w stanie b. dobrym. 150. –

8. LEMCKE Karol (1831-1913): Estetyka. Podług wydania orygi-
nału niemieckiego z upoważnienia autora przełożył Bronisław Za-
wadzki. Wydanie trzecie pomnożone z 67 rycinami. Lwów: Księg. 
Gubrynowicza i Schmidta, 1901. – XIII, [1], 605 s., [19] k. tabl., il., 
winiety, 22 cm, opr. płsk ze złoc. tytułem. Wydanie poszerzone 
wg 6. wyd. niemieckiego. Bardzo ładny egzemplarz. 250. –

9. MATEJKO Jan (1838-1893): Listy Matejki do żony Teo-
dory 1863 – 1881. Kraków: Zarząd Domu Matejki, 1927. – XI, 
213, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Prywatna ded. na k. przedtyt. 
79 listów o wielkiej temperaturze emocjonalnej mistrza ma-
larstwa historycznego. 75. –

10. MEZER Kazimierz de, MICHALAK Szczepan: Bar-
wienie drewna. Podręcznik do użytku rzemieślników-stola-
rzy i szkół zawodowych. Warszawa: Bibljoteka Polska, [przed 
1939]. – 67 s., 20 cm, brosz. wyd. Kompendium wiedzy przy-
datnej stolarzom i nie tylko. 40. –
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11. MOLENDZIŃSKI Kazimierz (1903-1939/1945?): Wojciech Gerson 1831 
– 1901. Warszawa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 1939. – 71 s. 
w tym portret i 19 k. tabl., 31 cm, opr. wyd. pł. Monografie Artystów 
Polskich. Obszerna monografia artysty, wychowawcy malarzy tradycji 
polskiej. Stan egz. nienaganny. 150. –

12. MORELOWSKI Marian (1884-1963): Ce-
chy główne twórczości Ferdynanda Ruszczy-
ca. Wilno: [b.w.], 1939. – 18 s., il., [4] s. tabl., 
31,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla 
[Antoniego] Bohdziewicza (1906-1970) reży-
sera filmowego. Odbitka z wydawnictwa P.T. 
„Ferdynand Ruszczyc życie i dzieło”. 60. –

13. MUSZKOWSKI Jan (1882-1953): Antykwa 
polska Adama Półtawskiego. Warszawa: To-
warzystwo Bibljofilów Polskich, 1932. – 69, 
[1] s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Odb. z 6 z. 
„Grafiki” r. 1931. – Nakł. 200 egz. nume-
rowanych, ten nosi nr 46. Ujęta w szerokiej 
perspektywie historia powstania antykwy polskiej Półtawskiego (1881-1952), 
jednego z najwybitniejszych typografów polskich. Stan b. dobry. 100. –
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14. OPIEKA nad zabytkami i ich konserwa-
cja. Z 30 ilustracjami. Warszawa: Mini-
sterstwo Sztuki i Kultury, 1920. – 87 s., 
w tym 58-87 s. il., 25 cm, brosz. wyd. 
Skrócone kompendium wiedzy dotyczące 
ratowania zabytków od architektury po 
dzieła malarskie. 75. –

15. 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. 
Unikalny zbiór historycznych portretów 
znakomitych kobiet. Okładka z zagniece-
niami, blok idealny. 60. –

16. [PRUSZYŃSKI] Zenon (1876-1941): Jama 
Michalika – lokal „Zielonego Michalika” 
zebrał Zenon. Kraków: Cukiernia Lwow-
ska, 1930. – 63 s., il., 23,5 cm, brosz. wyd. 
Monografia spotkań kabaretowych Zielo-
nego Balonika, gdzie grafiki tworzone były 
w większości przez karykaturzystów współ-
pracujących z czasopismem „Liberum Veto”. Autor wydawnictwa był głównym 
litografem tego grona. Publikacja zawiera inwentarz lokalu wraz z informacjami 
dotyczącymi sensu i genezy większości obrazów i rysunków zdobiących ściany 
lokalu. Nieznaczne zaplamienia dolnego marginesu. 120. –

17. PRZEGLĄD Młodej Sztuki. Pamiętnik 
Salonu Czesława Garlińskiego obejmujący 
działalność od kwietnia roku 1922 do maja 
roku 1925, ozdobiony 24 ilustracjami. War-
szawa: Salon Cz. Garlińskiego, 1925. – 64 s., 
il., 19,5 cm, brosz. wyd. Artykuły Mieczysła-
wa Tretera, Wł. Skoczylasa i Wacława Hu-
sarskiego. Działalność Salonu rozpoczyna 
wystawa Grupy Formistów. Następnie m.in. 
K. Sichulski, J. Pankiewicz, T. Czyżewski, A. 
Zamoyski, T. Niesiołowski, Witkacy i R. Mal-
czewski, Rytm, etc. Wyd. w ilości 500 egz. ten 
nosi nr 231. 120. –
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18. [RADOMSKO] FABRYKA Maszyn i Odlewnia Żelaza L. Warwasiński, 
I. Wojakowski i Ska. Projekt budowy fabryki maszyn. Częstochowa 11 XI 1922. 
– Projekt 48,8 × 66 cm, arkusz 57,5 × 75 cm. Skala 1:100. Rysunek techniczny. 
Rys. nr 2802 Niesygnowany. Zawiera elewację frontową i dwa przekroje. Fa-
bryka sięgająca tradycją 1912 r. Zlokalizowana przy ul. Św. Rozalii w Radomsku 
w 1921 r. Projekt najprawdopodobniej nie został zrealizowany, a fabryka wkrótce 
zmieniła nazwę na „A. Kryzel i J. Wojakowski, Fabryka Maszyn i Odlewnia 
Żeliwa”. Istniała do nacjonalizacji w 1946 r. (obecnie Fabryka Osi Napędowych 
po przekształceniach własnościowych). Ślady składania, drobne przybrudzenia, 
naddarcie i przetarcia w miejscu złożenia (podklejone). 100. –

19. ROSEN Jan [Bogumił] (1854-
1936): Wspomnienia 1860-1925. 
Spisała Anna Leo. Warszawa: F. 
Hoesick, 1933. – [2], 274 s., portret, 
19,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia 
malarza batalisty, ucznia H. Re-
dlicha, Franciszka Kostrzewskie-
go, Józefa Brandta i Jean-Leona 
Gerome’a. Okładka podkruszona, 
blok czysty. 75. –

20. SCHROEDER Artur (1885-
1934): Kazimierz Sichulski (Ka-
rykatury). Kraków: Gebethner 
i Wolff, [1931]. – 33 s., il., [1] k. 
tabl., 29,5 cm, brosz. wyd. Bo-
gato ilustrowana monografia ce-
nionego pisarza i krytyka sztuki. 
Ładny egzemplarz. 120. –
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21. SIENKIEWICZ Jerzy: Projektowane de-
koracje ścienne Teatru Narodowego. (Kar-
ta z dziejów ruchu artystycznego Warszawy 
doby Królestwa Kongresowego). Warszawa: 
Zakład Architektury Polskiej, 1930. – [2], 17, 
[1] s., il., [3] k. tabl., 31 cm, opr. ppł. Odbitka 
z II tomu Studjów do dziejów sztuki w Pol-
sce. Zach. okładki broszury. 60. –

22. [SOWIECK A K ARYK ATUR A] Sovet-
skie mastera satiry 1941-1945. Moskwa-
-Leningrad: Iskusstvo, 1946. – 177, [1] s., 
w ramach paginacji 166 s. tabl., 27 cm, opr. 
wyd. ppł. Bogato ilustrowana monografia 
sowieckiej satyry wojennej, wśród autorów 
ilustracji „zasłużeni działacze sztuki”: V.N. Deni, D.S. Moor, Kukryniksy, 
B.E. Efimof, etc. Niewielkie otarcia krawędzi, blok czysty. 300. –

23 .  S T Y K A  Ja n ,  Tadeu s z 
i Adam: „Quo Vadis” Jana Styki; 
Tadeusz Styka, Adam Styka [ka-
talog wystawy], luty – 1936 roku; 
Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Warsza-
wa: [druk. M. Garasiński], 1936. 
– 20 s., [16] s. tabl., 23 cm, brosz. 
wyd. Przewodnik – Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych Nr 110. 
Dołączono kolekcję prac Stanisła-
wa Czajkowskiego. 60. –

24. VERON Eugeniusz (1825-
1889): Estetyka. Przeł. z oryginału 
franc. Antoni Lange. Warszawa: 
T. Paprocki i S-ka, 1892. – [2], 
437, III s., 21 cm, opr. płsk. Owal-
ny stempel: „Biblioteka Wacława 
Wernera” – znakomitego fizyka, 
założyciela Towarzystwa Kursów 
Naukowych, autora podręczników. 
Cześć I: Rozdziały: I – Początki 
i ugrupowanie sztuk., II – Źródła 
i cechy rozkoszy estetycznej., III – 
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Smak., IV – Geniusz., V – Co to jest sztuka?, 
VI – Co to jest estetyka?, VII – Sztuka de-
koracyjna i sztuka ekspresyjna., VIII – Styl.; 
Część II: Rozdziały: I – Klasyfikacja sztuk., 
II – Budownictwo., III – Rzeźba., IV – Ma-
larstwo., V – Taniec., VI – Muzyka., VII 
– Poezya., Zakończenie, Dodatek: Estety-
ka Platona. Drobne podkreślenia ołówkiem 
w tekście. Ładny egzemplarz. 150. –

25. WALICKI Michał (1904-1966) i STA-
RZYŃSKI Juliusz (1904-1966): Dzieje sztu-
ki polskiej. Warszawa: M. Arct, 1936. – 299, 
[3] s., il., [27] k. tabl., 24,5 cm, opr. wyd. 
pł. bogato zdobione i złoc. wg pomysłu 
Szczęsnego Kwarty, autora oficjalnego her-
bu Warszawy, wykonana w Introligatorni 

B. Zjawińskiego w Warszawie. Wydanie luksusowe na stulecie firmy Arcta. 
Niewielkie przykurzenie okładki, stan bloku b. dobry. 300. –

26. WITKIEWICZ Stanisław Igna-
cy (1885-1939): Nowe formy w ma-
larstwie i wynikające stąd nie-
porozumienia. Warszawa: Sgł. 
Gebethner i Wolff, 1919. – 187, 
[4] s., il., 1 k. tabl. kol., 4 k. tabl., 
24 cm, opr. ppł. Pierwsza z dwóch 
najważniejszych książek Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza doty-
czących teorii sztuki i estetyki. 
Wyd. 1. Egz. pobiblioteczny, k. tyt. uszkodzona z ubytkami uzup. ręcznie, 
1 s. przedmowy zabrudzona, pozostały tekst czysty. 120. –

27. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885-1939): Szkice 
estetyczne. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922. 
– 166 s., 17,5 cm, opr. ppł. Druga z dwóch najważniejszych 
książek Stanisława Ignacego Witkiewicza dotyczących teorii 
sztuki i estetyki. Wyd. 1. Stan b. dobry. 150. –



28. [WYSPIAŃSKI] Jednodniówka poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu 
w 25-letnią rocznicę śmierci 1907-1932. Kraków: [Drukarnia J. Gablankowski], 
w listopadzie 1932. – 12 s., il., 30,5 cm, brosz. wyd. Stanisławowi Wyspiań-
skiemu Prorokowi Niepodległej Polski w hołdzie. Krakowskie nauczycielstwo 
szkół powszechnych – dziatwie szkolnej. 60. –
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s t A r e  d r u k i

29. EUKLIDES z Aleksandrii (ok.365-300 p.n.e.): Euclidis Megarensis accutissi-
mi mathematici element[is] liber primus ex traditione Theonis Bartholameo 
Zaberto. Uene. interpte incipit aue foelici. Impressum Venetiis [Wenecja]: 
Joannis Tacuini, 1517. – [476] s., inicjały, il. na marginesach, 30 cm, opr. 
perg. grzbiet nadpęknięty. Zdezaktualizowane stemple. 21 k. podlepionych na 
marginesach bez uszczerbku dla tekstu, 7 k. z ubytkami marginesu i ingeren-
cjami w rysunki, 1 k. uszkodzona z kilkucentymetrowym ubytkiem tekstu. 
Egzemplarz z szerokimi śladami zacieków po krawędziach. Mimo zalania egz. 
zdrowy w strukturze papieru. Wczesne wydanie głównego dzieła Euklide-
sa będącego syntezą ówczesnej wiedzy matematycznej zarówno w dziedzinie 
geometrii, jak i w teorii liczb. 13 500. –
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30. GILLES Pierre (Gillius Petrus 
1490-1555): De Constantinopoleos To-
pographia lib. IV. Lugduni Batavorum 
(Lejda): Ex officina Elzeviriana, 1632. 
– k. tyt. w miedziorycie, 428 s., 11 cm, 
opr. pergamin z epoki. Wydanie w se-
rii „małych republik” Elzewira. Opis 
Konstantynopola i jego zabytków. Au-
tor będąc w poselstwie francuskim do 
Porty w 1547 r., zwiedził miasto i oko-
licę. Na k. tyt. widok miasta. Lekkie 
przybrudzenia grzbietu, blok czysty. 
Ładny egzemplarz. 900. –

31. MIGNON Ubaldo de: Noc-
tium Sarmaticarum vigiliae. Bra-
niewo i Warszawa: Brunsbergii Soc. 
Jesu & Varsavionibus Schol. Piarum, 
1751. – 16; 41; 61; [66]; 31; 18; 42; [118] 
s., 24,5 cm, opr. skóra z epoki, grzbiet 
sześciopolowy ze zwięzami, zdobio-
ny motywami roślinnymi, szyld z ty-

tulaturą tłocz. złotem. Na k. tyt. sztychowany herb biskupa warmińskiego 
Adama Stanisława Grabowskiego. Poszczególne rozdziały przypisane: Sta-
nisławowi Hr. Poniatow-
skiemu, Janowi III [Sobie-
skiemu], Augustowi III, 
Fryderykowi Alojzemu hr. 
Brühlowi, Adamowi Ign. 
Komorowskiemu, Karo-
lowi Gonzaga-Myszkow-
skiemu, Adamowi księciu 
Czartoryskiemu, Michało-
wi z Granowa Wodzickie-
mu. Teksty panegiryczne 
głównie w jęz. łacińskim 
(jeden francuskim). Ślady 
po stemplach. Ładny egz. 
stan dobry. 1 200. –
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32. [POLSKA] Respublica sive status Regni 
Poloniae, Lithuaniae, Prussiae, Livoniae 
etc. Diversorum authorum. Lugduni 
Batavorum (Lejda): Ex officina Elzevi-
riana, 1627. – k. tyt. w miedziorycie, [6], 
450, [13] s., 12 cm, opr. pergamin z epoki 
datowana 1630 z monogramem TWD. 
Powtórzone wyd. z 1626 r. ze zmienio-
ną k. tyt. z herbem Wazów i Polski na 
tarczy trzymanej przez rycerzy polskie-
go i litewskiego. Praca zebrana z pism 
Krzystanowica, Kromera, Gwagnina, 
Barclaja i in. Wyklejki zdublowane, 
zdezaktualizowane stemple, drobne za-
plamienia okładki, blok czysty. Ładny 
egzemplarz. 1 200. –

33. [POWSTANIE Kościuszkowskie] 
Zbior Wszystkich Pism Urzędownych 
Od zapisania Aktu Powstania Narodo-
wego W Krakowie, i innych do niego 
się ściągaiących Dzieło Służące do na-
pisania Historyi Powstania Narodowe-
go. Część I. Kraków: Druk Jana Maya, 
1794. – 196, [6] s., 17 cm, brosz. Zawie-
ra: m. in.: Akt Powstania Obywatelow, 
Mieszkancow. Woiewodztwa Krakowskiego; Przysięga Wykonana przez 
Tadeusza Kosciuszkę; Odezwa do Woyska, do Duchowieństwa, do Kobiet; 

O uzbroieniu wszystkich Mieszkańców w kossy.; Pro-
klamacya Do Publiczności aby się powieściami fałszy-
wemi nietrwożyła… Czysty egz. 500. –

34. RZEWUSKI Seweryn (1743-1811): Seweryna 
Rzewuskiego hetmana polnego koronnego O suk-
cessyi tronu w Polszcze rzecz krotka. [B.m. i wyd.], 
1789. – 45 s., 18 cm, opr. pł. Rozprawa o zasadzie 
dziedziczenia tronu, wg Kalinki rozsyłana po kraju 
przez Franciszka Xawerego Branickiego wbrew woli 
króla. Stan dobry. 300. –
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35. SOLIS, Antonio de, (1610-1686): 
Histoire de la conqueste du Mexique ou 
de la nouvelle Espagne, par Fernand Cor-
tez. t.1 [z 2]. Paris: H. Charpentier, 1704. 
– [36], 412, [20] s., [2] mapy, [8] k. tabl. 
miedziorytowych, 17 cm, opr. zwarta, 
skóra z epoki, grzbiet sześciopolowy złoc. 
z szyldem. Ekslibris w miedziorycie Mar-
kiza Bayan, z herbem wpisanym w dwu-
głowego orła i dewizą: „Hinc genus inde 
fides”. Historia podboju Meksyku przez 
konkwistadorów hiszpańskich pod wodzą 
Hermana Corteza 1519-1524. Bogato ilu-
strowane miedziorytami wydanie – więk-
szość rycin rozkładana, z imponującą 
panoramą szerokości 35 cm. Lekko nad-
pęknięta krawędź grzbietu. Blok w stanie 
bardzo dobrym. 1 200. –



36. UWAGI z przyczyny Zakusu Nad Za-
ciekami Wszechnicy Krakowskiey. 
[B.m. i wyd., 1789]. – 31 s., 18 cm, bez 
opr. Odpowiedź Franciszkowi Siarczyń-
skiemu występującemu w imieniu „li-
teratów warszawskich” przeciwko zaco-
faniu Akademii krakowskiej, polemika 
ze strony polskiego „oświecenia”, prze-
ciwko barokowi naukowemu. Istnieje 
domniemanie autorstwa Uwag Fran-
ciszkowi Ksaweremu Dmochowskiemu 
[Estr. 32, s. 122]. 250. –
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c y m e l i A

37. GUROWSKI Rafał (1716-1798), kaszte-
lan przemęcki, późniejszy gnieźnieński, kaliski 
i ostatni poznański oraz hrabia pruski. List do 
nieznanego odbiorcy, dat. W drodze koło Kło-
dawy 18 V 1777. Pismo odręczne Rafała Gurow-
skiego z autografem, k. [1], 23 × 19 cm. Ślady 
składania i zbrązowienie w górnym narożniku. 
Stan dobry. 250. –

38. LANCKOROŃSKA Marianna (1737-1826), 
kasztelanowa połaniecka, konfederatka barska, 
uznawana za autorytet moralny epoki, działacz-
ka charytatywna (przyczyniła się do powstania 
Instytutu Głuchoniemych w Warszawie). List do 
bratanicy Marianny Szymanowskiej, dat. [War-
szawa?] 12 × 1793. Pismo odręczne Marianny ze 
Świdzińskich Marcinowej Lanckorońskiej. Język 
polski. Adresatką listu była najprawdopodobniej 
Marianna Teodorowa Szymanowska (1759-1830), 
córka Ignacego i Heleny z Mierzejewskich Świ-
dzińskich. Pismo pisane piękną staropolszczyzną, 
której Marianna Lanckorońska hołdowała. Treść 
dotyczy spraw rodzinnych i finansowych. Ślady 
składania. Stan ogólny dobry. 250. –

39. FIJAŁKOWSKI Antoni Melchior (1778-
1861), arcybiskup metropolita warszaw-
ski w latach 1857-1861, wcześniej admi-
nistrator apostolski diecezji warszawskiej 
(1844-1857), znany z bezkompromisowej 
postawy patriotycznej wobec władz car-
skich w Warszawie w obliczu manife-
stacji patriotycznych w r. 1861. List do 
proboszczów i rządców kościołów para-
fialnych oraz przełożonych zakonnych 
w archidiecezji warszawskiej w sprawie 
nabożeństwa dziękczynnego w związku 
z zawarciem pokoju [po wojnie krym-
skiej], dat. Warszawa 28 IV 1856. Blan-
kiet z nadrukiem, ręcznie wypełniony, 
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autograf arcybiskupa, 32,4 × 20,6 cm. Z odręcznym podpisem księdza bisku-
pa Antoniego Melchiora Fijałkowskiego. Język polski. Niniejsze pismo było 
skierowane do dziekana powiatu błońskiego. Pod nagłówkiem informacja 
o najwyższych carskich orderach pasterza diecezji (z racji posiadanego urzę-
du). Ślady składania i zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 100. –

40. ŁUBIEŃSKI Feliks (1758-1848), 
minister sprawiedliwości w Księ-
stwie Warszawskim (1807-1815), 
zasłużony dla wprowadzenia do 
Polski Kodeksu Napoleona. List 
do wnuczki Marii Szymanowskiej, 
dat. 2 VIII [?] 1844. Pismo odręcz-
ne Feliksa hr. Łubieńskiego. Język 
polski. Ciepły list o charakterze 
osobisto-rodzinnym do wnuczki 
Marii z hr. Łubieńskich Feliksowej Szymanowskiej (1813-1899), córki Piotra 
i Barbary z Szymanowskich hr. Łubieńskich. Z charakterystycznym pod-
pisem: „Dziad Łubieński”. Na pierwszej karcie adres w języku francuskim 
z tytułem hrabiowskim [sic!] dla Szymanowskich. Ślady składania. Poza tym 
stan bardzo dobry. 300. –

41. [SMORCZEWSKI Adolf – PUCHA-
ŁOWIE] RELACJA Juliana Smulskiego, 
woźnego sądowego przy Trybunale Lubel-
skim, w sprawie doręczenia pozwu sądowe-
go na żądanie Antoniego Mańkowskiego, 
dziedzica dóbr Kamieńca, jako opieku-
na małoletniego Adolfa Smorczewskiego 
i spadkobiercy po Barbarze Smorczewskiej 
w Kamieńcu w okręgu Chełmskim guber-
ni Lubelskiej. Pozwani: Kazimierz Puchała, 
dziedzic dóbr Mełgwi i Tekla z Puchałów 
Michałowa Wybranowska, wdowa z Lubli-
na oraz Katarzyna z Puchałów Tomaszowa 
Wyszyńska, współdziedziczka dóbr Gruszki. 
[Lublin po 21 II 1846]. Pismo odręczne Józe-
fa Smulskiego. Odpis na papierze stemplo-
wym, s. [3]. Bifolium, 32,2 × 20,6 cm. Egz. 
Tekli z Puchałów Wybranowskiej. Ślady 
składania. Stan bardzo dobry. 200. –
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42. WIKTOR Józef z Wiatrowic (ok. 1720 
– ok. 1792), generał wojsk koronnych. 
Testament, dat. Piaski 10 III 1792, in-
tabulowany Lwów 26 II 1794 (16 IV 
1794). Odpis wierzytelny z epoki. Na 
papierze stemplowym, s. [6]. Podwój-
ne bifolium, 38 × 25 cm. Ostatnia 
wola z podziałem dóbr i sum na rzecz 
żony Ewy z Ołtarzewskich i dzieci: 
Jana Nepomucena, Józefa, księdza, 
Aleksandra, Konstantego, Francisz-
ka i Marianny Dembińskiej oraz wy-
mienionych imiennie sług. Dokładny 
testament z wyszczególnieniem sum 
i dóbr ziemskich. Przykład testamen-
tu napisanego w stylu staropolskim już 
w austriackiej Galicji. Ślady składania 
i naturalne zbrązowienia. Stan ogólny 
dobry. 300. –

43. ZAKRZEWSKI Klemens (ok. 1780-
1845), właściciel dóbr Poddębice, za-
służony dla rozwoju osady, z której 
uczynił miasto. Pełnomocnictwo dla 
urzędowe dla Antoniego Bogdańskie-
go, adwokata Trybunału Cywilnego 
Departamentu Kaliskiego, w spra-
wach spadkowych dotyczących zmar-
łego teścia Wojciecha Lipskiego (1743-
1810), łowczego kaliskiego i kawalera 
Orderu św. Stanisława. W imieniu 
własnym i żony Józefy z Lipskich 
(1783-1832), dat. Kalisz 19 III 1811. 
Na papierze urzędowym i stemplo-
wym. Suchy tłok pieczęci urzędowej 
z herbem Księstwa Warszawskiego 
Andrzeja Bogusławskiego, pisarza 
aktowego Departamentu Kaliskiego 
i autografem tegoż („Bogusłaski”). 
Bifolium, s. [4], 34,5 × 29 cm. Ślady 
składania i drobne zbrązowienia. Stan 
bardzo dobry. 200. –
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44. ANDERS Władysław (1892-1970), 
generał broni Wojska Polskiego, Na-
czelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych 
(1944-1945), przewodniczącym Skar-
bu Narodowego (zob. poz. 71) i członek 
Rady Trzech na emigracji. Nominacja 
majora Zygmunta Gużewskiego na sto-
pień podpułkownika w korpusie ofi-
cerów artylerii, dat. Londyn 1 XI 1964. 
Autograf Naczelnego Wodza i gen. bro-
ni („W. Anders”). Suchy tłok pieczęci. 
Blankiet drukowany, wypełniany ma-
szynowo, 32,6 × 20,2 cm. Z odręcznym 
podpisem generała broni Władysława 
Andersa. Podpułkownik Zygmunt Gu-
żewski (1895-1973), adiutant prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego (patrz niżej). 
Dołączono list, którym kolega awanso-

wanego przysłał mu niniejszą nominację z Londynu przez Edynburg. Ślady 
składania i zagięcia. Stan ogólny dobry. 240. –

45. BEŁZA Stanisław (1849-1929), adwokat, pisarz, podróżnik i działacz kulturalny 
na Górnym Śląsku; brat poety Władysława Bełzy. Kartka pocztowa do Zofii 
Hubel we Lwowie, dat. Warszawa 25 XII 1918. Pismo odręczne Stanisława Beł-
zy. Życzenia i wyrazy współczucia z powodu niemożności pomocy materialnej 
(działalność) poczty warszawskiej dla kuzynki, mieszkającej we Lwowie oblężo-
nym przez wojska ukraińskie. Zawiera ocenę ostatnich wypadków lwowskich, 
związanych z zachowaniem Żydów we Lwowie („Oburzenie jest tu powszechne 
na gwałty jakich Lwów był ofiarą, a zwłaszcza na Żydów, którzy tak nikczemnie 
się zachowywali”) oraz ówczesną opinię warszawską o Żydach („żyd to najstrasz-
niejszy Polski wróg”). W czasie końcowej fazy walk z Ukraińcami we Lwowie 
doszło do atakowania polskich obrońców Lwowa przez oddziały uzbrojonej mi-
licji żydowskiej. Wydarzenia te spowodowały rozruchy antyżydowskie określane 
potocznie nazwą „pogrom lwow-
ski”. Nie udało się do końca jedno-
znacznie rozstrzygnąć okoliczności 
tych wydarzeń, jak i zweryfikować 
liczby ofiar. Kartka pocztowa nie-
miecka z nadrukiem „Poczta Pol-
ska” i znakiem cenzury wojennej. 
Stan bardzo dobry. Wyjątkowy 
dokument czasu. 200. –
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 GUŻEWSKI Zygmunt (3 I 1895 – 15 IX 1973), major artylerii Wojsk Polskich 
(1939), uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej 1920 
r., adiutant Józefa Piłsudskiego, jako premiera 1929-1930 i adiutant prezy-
denta Ignacego Mościckiego 1930-1937, ostatni starosta chełmiński w II RP 
1937-1939. Kawaler Orderu „Virtuti Militari”, czterokrotnie Krzyża Walecz-
nych i Legii Honorowej. Pochodził z Litwy Kowieńskiej. Oferowany poniżej 
zbiór dokumentów w układzie chronologicznym po prezydenckim adiutancie 
przebył długą drogę z Kanady, gdzie właściciel zmarł na uchodźstwie.

46. ZBIÓR 3 legitymacji odznak pamiątkowych: 1) Odznaka Szkoły Podcho-
rążych Rezerwy Artylerii, dat. Włodzimierz (Wołyński) 18 (19) XII 1930. 
Faksymile podpisu Komendanta Szkoły i okrągłą pieczęć. Karton, s. [4], 
rys., 11 × 7,5 cm; 2) Odznaka 1. Pułku Artylerii Górskiej, dat. Stryj 11 (12) 
VIII 1932. Autograf d-cy pułku ppłk. Tadeusza Bogdanowicza. Pieczęć 
okrągła pułkowa. Karton, s. [3], 11,4 × 7,9 cm; 3) Odznaka 13 Pułku Pie-
choty, dat. [Pułtusk] 24 × 1933. Pieczęć okrągła i autograf dowódcy pułku 
ppłk Jana Zientarskiego (1894-1982), późniejszego wyższego dowódcy AK. 
Karta, s. [3], rys., 11,8 × 7,8 cm. Drobne zagięcia w legitymacjach 2 i 3. 
Poza tym stan dobry. 300. –
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47. LEGITYMACJA osobista 
adiutanta przybocznego Prezyden-
ta Rzeczypospolitej mjr. Zygmunta 
Gużewskiego. Warszawa: Gabinet 
Wojskowy Prezydenta RP, 12 II 
1936. Autograf właściciela legityma-
cji i gen. bryg. Kazimierza Schally, 
szefa Gabinetu Wojskowego. Pieczę-
cie okrągłe Gabinetu Wojskowego. 
Fotografia właściciela w pełnej gali 

orderowej, s. [8], 10,5 × 7,5 cm, opr. pł. z tłocz. srebrnym orłem na licu. Zawie-
ra spis 13 orderów i odznaczeń właściciela (polskich i obcych). Ślady po taśmie 
klejącej bez uszczerbku dla tekstu. Stan ogólny dobry. 300. –

48. LEGITYMACJA urzędowa starosty chełmińskiego, dat. Toruń 16 VI 1937. 
Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu. Pieczęcie okrągłe Urzędu. Au-
tograf właściciela i urzędnika z Torunia. Fotografia z suchym tłokiem pie-
częci. Blankiet drukowany, ręcznie wypełniany, k. [2], 11,5 × 8 cm, opr. 
skóra z tłocz. godłem państwowym na licu, adl.: POZWOLENIE na broń. 
Starostwo pow. Chełmińskie, dat. Chełmno 28 VIII 1937 (ważne do 31 XII 
1939). Pieczęcie starostwa cheł-
mińskiego. Autograf wicestaro-
sty chełmińskiego i właściciela 
oraz starosty kowelskiego. Fo-
tografia właściciela. Książeczka, 
s. 24, 12 × 8,5 cm, karton wyd. 
z tyt. nadrukiem na licu i go-
dłem państwowym. Na k. tyt. 
dodatkowa pieczątka: „Ważne 
w okresie stanu wyjątkowego” 
i pieczęć z autografem starosty 
kowelskiego, dat. 14 IX 1939. 
Zezwolenie m.in. na dwa brow-
ningi i dwa sztucery. Karty 11-18 
wycięte (urzędowo). Dołączo-
no wyciąg z Prawa łowieckiego 
(1937), s. [2]. Ślad używalności. 
Stan ogólny dobry. 100. –
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49. ZBIÓR 8 dokumentów osobistych z lat 1940-1966. Obejmuje: 1) Dokument 
identyfikacyjny z fotografią, dat. Marseiile-Carpiagne 8 IV 1940. Pieczęć i pod-
pis. Wyd. przez Francusko-polskie Biuro Rejestracyjne dla polskiego oficera 
przybywającego do obozu wojskowego w Carpiagne pod Marsylią z określe-
niem numeru baraku. Karta 13 × 10 cm. Język francuski; 2) Identification Card 
for Mechanical Transport Divers. Prawo jazdy na okres 1 V 1942 – 30 IV 1943. 
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B.m. 13 V 1942. Pieczęć: Headquar-
ters 2nd Armoured Train Group. Ję-
zyk angielski. Kartonik 7,5 × 10 cm; 
3) Legitymacja członkowska Koła 
Opieki nad Żołnierzem, dat. 31 XII 
1945. Autografy (m.in. odręczny pod-
pis przewodniczącego W. Norwid-
-Neugebauera). Pieczęć okrągła Koła. 
Tekst pol.-ang. Karton 11,5 × 8,6 cm; 
4) Canadian Pacific Railway… Iden-
tification Card, dat. Montreal 30 XII 
1948. Pieczęć, autograf. Język ang. 
Karta imigranta przybywającego 
wraz z rodziną statkiem z Liverpo-
ol do Kanady 16 III 1949; 5) Legity-
macja członkowska Stowarzyszenia 
Polskich Kombatantów w Kanadzie, 

dat. 23 IV 1953. Pieczęć okrągła organizacji i autograf właściciela. Karton, s. 
[4], 10,5 × 7,5 cm. Język polski i angielski; 6) Legitymacja członkowska Sto-
warzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Koło SPK Nr 106 
„Żandarm”, dat. 1 I 1966. Pieczęcie okrągłe organizacji i autograf. Karton, s. [3], 
9,8 × 7,4 cm. Język polski i angielski; 7) Pismo władz Koła Oddziałowego Nr 
106 „Żandarm” SPK w Wielkiej Brytanii, dat. 1 I 1966. Blankiet drukowany, 
pismo maszynowe. Autografy władz Koła (trzech oficerów). Karta 25 × 20 cm. 
Ślady składania; 8) Wizytówka: „mjr Zygmunt Gużewski, Polish Army”. Ślady 
używania dokumentów, zwłaszcza starszych. Stan ogólny dobry. 300. –

50. HALLER Stanisław (1872-1940), generał dywizji Wojska Polskiego, dwukrotny 
Kawaler Orderu Krzyża Virtuti Militari, zamordowany przez NKWD (Char-
ków). Autograf na legitymacji uprawniającej por. Zygmunta Gużewskiego do 
noszenia Orderu „Virtuti Militari” z podstawą prawną, dat. 14 × 1920 (data 
nadania). Dowództwo 6ej Armji. 
Pieczęć okrągła Dowództwa. Karta 
11,5 × 15,5 cm. Z odręcznym podpi-
sem Stanisława Hallera, jako gene-
rała porucznika i dowódcy 6 Armii. 
Ślady składania, zagięcia i używal-
ności dokumentu. Stan ogólny do-
bry. Oryginalna legitymacja Kawa-
lera Virtuti Militari z czasów wojny 
z bolszewikami. 300. –
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51. KOZŁOWSKI Leon (1892-1944), 
profesor archeologii Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, premier Rzeczy-
pospolitej Polskiej 1934-1935, inicjator za-
łożenia obozu koncentracyjnego w Bere-
zie Kartuskiej w 1934 r. i głośnej kampanii 
antymasońskiej w 1938 r., więzień NKWD 
1939-1941, skazany zaocznie na karę śmier-
ci przez sąd polowy armii gen. Andersa za 
rzekomą zdradę. Nadanie srebrnego Krzy-
ża Zasługi na polu pracy na rzecz Pożyczki 
Narodowej dla Teodora Nowickiego, dy-
rektora Komunalnej Kasy Oszczędności 
w Włocławku, dat. Warszawa 11 XI 1934. 
Autograf premiera i suchy tłok pieczęci. 
Blankiet drukowany, wypełniany maszy-
nowo, 36,6 × 22,4 cm. Z odręcznym podpi-
sem premiera Leona Kozłowskiego. Suchy 
tłok pieczęci okrągłej z orłem państwowym 

i napisem w otoku: „Prezes Rady Ministrów”. Zagięcia i drobne przybrudze-
nia papieru w części dolnej i górnej. Stan ogólny dobry. 150. –

52. RACZKIEWICZ Władysław (1885-1947), wojewoda pomorski 1936-1939, 
były minister spraw wewnętrznych RP (1921, 1925-1926 i 1935-1936) i mar-

szałek Senatu (1930-1935) oraz późniejszy 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie (1939-1947). Dyplom nadania 
srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę 
dla Teodora Nowickiego, dyrektora zarzą-
dzającego Komunalnej Kasy Oszczędności 
pow. Włocławskiego we Włocławku, dat. 
Toruń 21 XII 1938. Blankiet drukowany, 
wypełniany maszynowo i ręcznie. Autograf 
wojewody i pieczęć urzędowa, 30 × 21 cm. 
Z odręcznym podpisem Władysława Racz-
kiewicza, jako wojewody pomorskiego. 
Pieczęć podłużna, tuszowa z godłem pań-
stwowym i napisem w otoku: „Wojewoda 
Pomorski”. Drobne zagięcia w części górnej. 
Poza tym stan bardzo dobry. 150. –
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53. SKŁADKOWSKI Felicjan Sła-
woj (1885-1962), dr medycyny, ge-
nerał dywizji Wojska Polskiego 
i ostatni premier i minister spraw 
wewnętrznych Rzeczypospolitej 
Polskiej 1936-1939. Nadanie srebr-
nego Krzyża Zasługi dla Marii Ja-
niny Nowickiej za zasługi na polu 
pracy społecznej, dat. Warsza-
wa 11 XI 1937. Autograf premie-
ra i suchy tłok pieczęci. Blankiet 
drukowany, wypełniany maszy-
nowo, 36,4 × 22,4 cm. Z odręcz-
nym podpisem premiera Felicja-
na Sławoj-Składkowskiego. Suchy 
tłok pieczęci okrągłej z orłem 
państwowym i napisem w otoku: 
„Prezes Rady Ministrów”. Ślad po 
złożeniu. Poza tym stan bardzo 
dobry. 180. –

54. SOŁTAN Władysław (1870-1943), prawnik, wojewoda warszawski (1919-
1923, 1924-1927) i minister spraw wewnętrznych (1923-1924), ówczesny pre-
zes Polskiej Macierzy Szkolnej, przewodniczący Porozumienia Organizacji 
Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu oraz późniejszy Naczelnej 
Rady Konspiracji Harcerstwa Polskiego. Zaproszenie na raut w salonach 
ratusza warszawskiego przez 
prezydenta m. stoł. Warszawy, 
dat. 6 IV 1935. Blankiet druk. 
z suchym tłokiem (warszawska 
syrenka), ręcznie wypełniany, 
10,5 × 16,6 cm. Zaproszenie dla 
„prezesa… z małżonką” (Helena 
Korsak). Zbrązowienia na kra-
wędziach w narożnikach. Stan 
ogólny dobry. 50. –

55. WIELOPOLSKI Alfred (1905-1996), dr nauk politycznych i ekonomicz-
nych, ówczesny pracownik Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypo-
spolitej, późniejszy starosta wieluński i dyrektor Biura Senatu oraz profe-
sor Politechniki Szczecińskiej. List do dyrektora ministerstwa skarbu (?) 
w sprawie spotkania z Adamem Skwarczyńskim, dat. Warszawa 3 VI 1932. 
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Autograf na druku kancelaryjnym, 
17,2 × 22 cm. Pismo odręczne Alfreda 
hr. Wielopolskiego. Dotyczy organi-
zacji poufnego spotkania z czołowym 
ideologiem obozu sanacyjnego Ada-
mem Skwarczyńskim (1898-1934), 
ówczesnym kierownikiem referatu 
społecznego w Kancelarii Cywilnej 
Prezydenta RP. Po śmierci Adama 
Skwarczyńskiego, mieszkającego na 

stałe Zamku Królewskim, Alfred hr. Wielopolski objął jego stanowisko. 
Ślad po złożeniu i zszywce. Poza tym stan dobry. 90. –

56. KULISIEWICZ Tadeusz (1899-
1988), grafik (w technice drzeworytu 
i suchorytu) i rysownik. Kartka pocz-
towa do Jana Pawatowskiego w Sala-
mance (Meksyk), dat. Paryż 23 VI 1957. 
Pismo odręczne artysty z autografem 
(długopis). Kartka pocztowa ze znacz-
kami oraz dwa datowniki, 13,8 × 8,8 cm. 
Stan bardzo dobry. 100. –

57. MALCZEWSKI Rafał (1892-
1965), malarz, rysownik, pisarz i po-
pularyzator Tatr, syn Jacka Malczew-
skiego. List Czesława Garlińskiego 
w sprawie zwrotu akwarel z adnota-
cjami adresata, dat. Zakopane 20 VI 
1932. Karta 28 × 22,5 cm. Pismo odręcz-
ne Rafała Malczewskiego oraz dopiski 
Czesława Garlińskiego o wysłanych 
obrazach z rozliczeniem dat. 28 VI 
1932; u góry doklejono dowód nadania 
przelewu do Rafała Malczewskiego. 
Ślady składania i zagięcia narożników. 
Stan ogólny dobry. 120. –
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58. PANKIEWICZ Józef (1866-1940), malarz, grafik i profesor Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie oraz jej paryskiej filii, jeden z pierwszych impresjoni-
stów i symbolistów w polskiej sztuce XIX/XX w. List do prof. Władysława 
Szymonowicza ze Lwowa w sprawie wykonania ekslibrysu w drzeworycie 
wraz z projektem rysunkowym, dat. Kraków 24 XI 1909, s. [1], 20,5 × 13 cm 
+ rysunek piórkiem 14,5 × 11,5 cm. Pismo odręczne Józefa Pankiewicza oraz 
rysunek ekslibrysu piórkiem. Projektowany ekslibrys, którego rysunek zo-
stał dołączony do listu miał być wykonany w formie drzeworytu. Jednak 
sam Pankiewicz przyznał: „nigdy sam tego nie robiłem, ale mógłbym spró-
bować”. Artysta podjąłby się pracy po powrocie z Paryża i dodaje: „Zresztą 
tutaj pewnie bym nie dostał drzewa na drzeworyt”. Prośba o akceptację pro-
jektu oraz informacja o cenie drzeworytu. Dołączono oryginalną kopertę 
adresowaną przez Józefa Pankiewicza ze stemplem pocztowym i znaczkiem. 
Ślady składania. Stan ogólny bardzo dobry. 600. –

59. PANKIEWICZ Józef (1866-1940): 
Kartka pocztowa do Czesława Garliń-
skiego z Warszawy w sprawie przesyłki 
akwafort i transakcji z Departamentem 
Sztuki MWRiOP, dat. Paryż 8 III 1929. 
Kartka ze skasowanymi znaczkami fran-
cuskimi 10 × 14,8 cm. Pismo odręczne 
Józefa Pankiewicza. Język polski. Ślady 
zagięć. Stan ogólny dobry. 120. –
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60. STRY JEŃSK A  Zof ia (1891-
1976), malarka, graficzka, ilu-
stratorka i  scenograf w  stylu 
art déco, jedna z najbardziej 
znanych polskich artystek pla-
stycznych dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Pokwitowanie 
odbioru 2000 złotych za obraz 
„Uczta Wierzynka” otrzymane 
od Czesława Garlińskiego, dat. 
Warszawa 15 IV 1930. Z opłatą 
skarbową. Karta 16,5 × 21,4 cm. Pismo odręczne Zofii Stryjeńskiej z au-
tografem na znaczkach skarbowych o wartości 4 złotych. Ślady składania 
i zagięcia na marginesach. Stan ogólny dobry. 120. –

61. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz (1874-1941), krytyk literacki i teatralny, pisarz, 
poeta-satyryk i tłumacz literatury francuskiej. Dedykacja: „JWielmożne-
mu Panu Prof. Adamowi Krzyżanowskiemu z wyrazami szacunku i miłej 
pamięci ofiarowuje…”, dat. Warszawa 23 XII [1]926. Pismo odręczne z au-

tografem: „Boy-Żeleński” – na 
karcie przedtyt. książki: MON-
TESQUIEU [Monteskiusz (1689-
1755): O duchu praw; przełoż. Ta-
deusz Żeleński (Boy); przejrzał 
i wstępem opatrzył prof. Wacław 
Makowski. Warszawa: F. Ho-
esick, 1927.  – XXII, 463 s., [1] k. 
portr., 21 cm, brosz, wyd. Adam 
Krzyżanowski (1873-1963), ekono-
mista, teoretyk polskiego liber-
tarianizmu, profesor i prorektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prezes Polskiej Akademii Umie-

jętności i poseł na Sejm. Na karcie tyt. książki, jej odwrocie i karcie wstępu 
oraz wewnątrz notatki ołówkiem i zakreślenia zapewne prof. Adama Krzy-
żanowskiego. Okł. nieco uszkodzona (ślady zagięć, drobne nadpęknięcia) 
i zażółcona. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

62. ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz (1874-1941). Kartka pocztowa z własnym wi-
zerunkiem do nieznanej osoby z intrygującą treścią, dat. 25 III [19]32. 
Kartka 14,8 × 10,2 cm. Pismo odręczne z autografem („T. Żeleński”). 
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W treści mowa o „okupowanych” dzielnicach [termin Boya] i o „triumfie 
organizacji.” Zagadka „boyowska” do rozszyfrowania. Na odwrocie kartki 
portret Boya. Stan bardzo dobry. 200. –

63. [PODLASIE – XIX w. dowód osobisty] 
KSIĄŻECZKA legitymacyjna służąca dla Marian-
ny Iwanianki, dat. Łosice 7 XII 1838. Blankiet dru-
kowany, ręcznie wypełniany przez wójta gminy z au-
tografem. Pieczęć wójta gminy, s. 8, 14,5 × 9,2 cm, 
opr. oryg. z epoki karton. Książeczka identyfika-
cyjna wystawiona dla mieszkanki wsi Korczówka, 
urodzonej ok. r. 1824, zawierająca jej rysopis. Z od-
ręcznym podpisem wójta gminy łosickiej Klima-
szewskiego okrągłą pieczęcią tuszową z orłem ce-
sarskim mającym na piersi orła Królestwa Polskiego 
i podpisem „Woyt gminy Łosice”. Zawiera wyjątek 
z przepisów meldunkowych wg dekretu królew-
skiego z 1810 ze zmianami z lat 1816-1818. Inkaust 
wyraźny, pieczęć słabo czytelna. Na okł. adnotacje 
w jęz. pol. i ros. Drobne przybrudzenia okł., natu-
ralne zbrązowienia względnie niewielkie zalanie na 
obrzeżach kart. Stan ogólny dobry. 120. –
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64. [TRZECI] 3. maja T[owarzystwo] 
S[zkoły L[udowej]. Nalepka okienna z go-
dłem Polski. Kraków: K. Kranikowski, 
[1905?]. – 29,5 × 22 cm sygn. STER [Stani-
sław Eljasz Radzikowski]. Podklejony mar-
gines prawej strony. 150. –

65. (DWUDZIESTOLECIE Polski Odro-
dzonej) XX: 1918-1938. Okolicznościowy da-
townik z okazjonalnym rysunkiem na kartce 
pocztowej z pięcioma znaczkami. Pocztówka 
9 × 13,6 cm. Pięć znaczków pocztowych róż-

nych nominałów m.in. ze scenami z historii Polski i pierwszym prezyden-
tem RP Gabrielem Narutowiczem, dat. „11 XI 1918” oraz stempel przedsta-
wiający wieniec laurowy z „XX” i szarfą z datami „1918 – 1938”. Całość na 
standardowej pocztówce z pomnikiem Mikołaja Kopernika. Drobne ślady 
po kleju na krawędziach. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

66. (LIGA Obrony Powietrz-
nej i Przeciwgazowej) DYPLOM 
odznak i honorowej L .O.P.P. 
drugiego stopnia dla Teodora 
Nowickiego w uznaniu zasług 
położonych dla organizacji, dat. 
13 V 1933. Autografy władz orga-
nizacji. Dyplom ozdobny kolor., 
drukowany i ręcznie wypełniany 
z pieczęcią, 35 × 49,5 cm. Z od-
ręcznymi podpisami: m.in. pre-
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zesa Alfonsa Kühna (1878-1944), ówczesnego prezesa LOPP i posła na Sejm, 
b. ministra komunikacji i późniejszego dyrektora Elektrowni Warszawskich. 
U góry dyplomu nazwa organizacji na brązowej wstędze, stanowiącej rów-
nież obramienie z lewej strony z umieszczonym nań w części dolnej sym-
bolem LOPP (hoplita trzymający tarczę ku górze). Krawędź wstęgi w na-
rożniku przykryta srebrną odznaką LOPP. Treść dyplomu czerwono-złota 
na tle przedstawiającym walkę powietrzną z elementami obrony przeciw-
lotniczej i przeciwgazowej. Pieczęć podłużna tuszowa Zarządu Głównego 
LOPP w Warszawie. Dyplom druk. W Zakładach Graficznych F. Regulski 
w Warszawie. Ślad po złożeniu i zagięcia na krawędziach. Projekt graf. St. 
Biedrzycki. Stan ogólny dobry. Dyplom dość dekoracyjny. 180. –

67. [PREZYDENT Rzeczypospolitej Pol-
skiej] ADIUTANT Przyboczny Prezy-
denta Rzeczypospolitej. Blankiet ory-
ginalny z nadrukiem, datownikiem, 
miejscem (Zamek-Król.), telefonem, 
l.dz. [Warszawa: Gabinet Wojskowy 
Prezydenta RP, lata 3o. XX w.]. Blan-
kiet na papierze ze znakiem wodnym 
(„Mirków”), 19,5 × 21 cm. Czysty blan-
kiet w bardzo dobrym stanie gotowy 
do wypełnienia. 90. –

68. POCZTA Polska. Telegraf i Telefon. Telegram ozdobny z życzeniami z okazji 
ślubu, dat. Poznań 26 XII 1938. Blankiet telegramu wypełniony pismem ma-
szynowym (nazwiska Kossakowski – Piotrków Tryb.; Brodniewicz Poznań). 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów, 1937. – [4] s., rys., 15 × 21 cm. Projektował 
Stanisław Ostoja Chrostowski (1897-1947). Druk. Dom Prasy S.A. Warszawa. 
Drobne zagięcia przy narożniku. Poza tym stan bardzo dobry. 100. –
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69. [ZAOLZIE – ŚLĄSK CIESZYŃSKI] RYSZKIEWICZ Józef jr (1888-1942): 
Wkroczenie Wojsk Polskich na Zaolzie dn. 2 × 1938. Oleodruk 24,5 × 31,5 cm. 
Pod ramką tekst z cytatem marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, dziękujący szta-
bowi Komendy Głównej Ochotniczego Korpusu Zaolziańskiego. Na reproduk-
cji wśród Wojska Polskiego wkraczającego na Śląsk Zaolziański wśród rozen-
tuzjazmowanego tłumu i flag biało-czerwonych znajduje się grupa uzbrojonych 
cywilów w różnych mundurach. W istocie akcja werbunku w całej Polsce tzw. 
Ochotniczego Korpusu Zaolziańskiego była jedynie posunięciem propagando-
wym. Natomiast w akcji wziął udział kadrowy Ochotniczy Legion Zaolziański 
w sile ok. 1500 ludzi podporządkowany SGO „Śląsk”, która zajęła Zaolzie. Drob-
ne przybrudzenia i zagięcia na krawędziach. Stan ogólny dobry. 200. –

70. [MOŚCICKI Ignacy] KARTKA pocztowa na 30-lecie śmierci prof. Dra Igna-
cego Mościckiego 1946 – 2. X. – 1976. Zez znaczkiem jednopensowym i oko-

licznościowym datownikiem: „Unveilling of 
the Polish Podhalanian Memorial Plate at the 
Church of St. Andrzej Bobola 17 Oct 1976” 
[Tablica pamiątkowa Związku Podhalan]. 
Karta 11 × 16 cm. Kartka pocztowa czysta 
w stanie idealnym. 40. –
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71. SKARB NARODOWY. Cegiełka o wartości jednego dolara, jako dar na Skarb 
Narodowy. 1954. Druk dwustronny, 10,5 × 20,5 cm. Godło państwowe z faksymile 
podpisu Władysława Andersa, prezesa Głównej Komisji Skarbu Narodowego. 
Naklejone trzy znaczki po 5 zł na Zjednoczenie Polski Niepodległej. Na odwrocie: 
„Twój dar przyczyni się do wyzwolenia Polski spod jarzma komunizmu” oraz pie-
częć: „Niniejszym stwierdza się, że P… przyczynił się do pomnożenia funduszów 
na walkę o Polskę Wolną, Całą i Niepodległą”. Ślad naddarcia i zagięcia. Stan 
ogólny dobry. Szczególna symboliczna pamiątka. (Zob. poz. 44) 100. –

72. [DOBRZYŃ] GÓRA Zamkowa w Dobrzyniu nad Wisłą 1409. 1909. Menu. 
[Warszawa: b.w.], 1909. [Litografia] G. Watson, s. [3], 17,5 × 13,5 cm. Prywat-
ne menu okolicznościowego obiadu wydanego 18 IX 1909 r. z wykwintnym 
jadłospisem. Na 1 karcie widok góry zamkowej w litografii, gdzie stał zamek 
zniszczony przez Krzyżaków w 1409 r. oraz z herbem Nałęcz [Jana Chełmic-
kiego obrońcy grodu, ściętego przez rycerzy zakonnych po zdobyciu Dobrzy-
nia]. Ślady zagięcia. Stan ogólny dobry. Rzadkość. 150. –
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73. FREDRO Aleksander (1793-1876): Sztuka 
obłapiania. Poemat w IV pieśniach wier-
szem z r. 1817. Z współczesnemi ilustr. 
Edwarda Guérard’a. Poprzedza rzecz 
o Erosie w poezji Fredry. Suwałki [właśc. 
Lwów]: Koło Bibliofilów, 1926. – A-M 
[12], 49 s., [4] k. tabl., brosz. wyd. Wła-
ściciel egz.: Leon Garczyński [nazwisko 
lekko wydrapane]. Wydanie niniejsze po-
jawia się jako druk prywatny w wysokości 
nakładu 300 numerowanych egzempla-
rzy, odpowiadających ilości subskrybują-
cych i nie jest przeznaczone do publicz-
nej sprzedaży. Przedruk tego wydania nie 
będzie nigdy podjęty. Egzemplarz nr. 85. 
Edycję poprzedza anonimowy esej (praw-
dopodobnie autorstwa. S. Vrtel-Wierczyńskiego) „O Erosie w poezji Fredry”. 
Ilustracje wykonał malarz i rysownik czynny w Lwowie w okresie 1835-1838, 
zapewne na zamówienie posiadacza jednego z dwóch autografów tego erotycz-
nego dzieła polskiej poezji. Na okładce podtytuł: „Swawolny poemat młodości 
z r. 1817”. Krawędzie okł. z zagięciami i naddarciami. Poza tym czysty egz. Stan 
dobry. Pierwodruk z autografu poety. 500. –

74. [MALCZEWSCY Rafał i Bronisława] ZAPROSZENIE na wieczorny 
dancing JWP Malczewskich. Resursa Krakowska przy ul Wolskiej 4, dn. 
15 II 1930 r. Komitet Pań Gospodyń: (m.in. Rektorowa Kazimierzowa Ko-
stanecka, Posłowa Adamowa Krzyżanowska, Prezydentowa Leowa, Premie-
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rowa Nowakowa, Hrabina Franciszka Potocka, Mecenasowa Rozmaryno-
wiczowa, Księżna Teresa Sapieżyna, Generałowa Smorawińska i kilkanaście 
pań z krakowskiej socjety). Karton 14,5 × 26,8 cm (po rozłożeniu). Drobne 
przybrudzenia. Stan ogólny dobry. 120. –

75. RAPACKI Józef (1871-1929): Mały pejzażysta: 9 autolitografji. Warszawa: Dom 
Wydawniczy A. Chlebowski, [ok. 1905]. Druk. i lit. p.f. „Jan Cotty”. – [18] k. 
tabl. (autolitografie kolorowe), 20,5 × 29 cm. Zawiera podwójne tablice wg ry-
sunków Józefa Rapackiego, składające się z gotowych kolorowych 9 wzorów 
w barwnej litografii i obrazków czarno-białych do pokolorowania dla dzieci. 
Wzory w litografii przedstawiają przeważnie krajobrazy wiejskie, typowe dla ar-
tysty. Obrazki czarno-białe w znacznej części pokolorowane delikatnie kredką. 
Okł. z dzieckiem pochylonym nad szkicownikiem na tle kraj obrazu w litografii. 

Drobne zagięcia narożników i niewielkie dwa 
naddarcia (sklejone), grzbiet sklejony opaską 
pap. Poza tym czysty egz., stan bardzo dobry. 
Rzadkość. 750. –

76. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907) – 
Wesele. Sztuka w 3 aktach. Kraków: Dyrekcja 
Teatru Miejskiego im. Juliusza Słowackiego, 
23 maja 1915 r. Afisz teatralny 38 × 23,5 cm. 
Wymienia kilkanaście osób obsady (m.in. Jó-
zef Węgrzyn w roli Gospodarza i Jerzy Lesz-
czyński w roli Pana młodego) oraz cennik 
biletów. Druk jednobarwny. Ślady składa-
nia. Stan ogólny dobry. Dołączono oryginal-

ny bilet na przedstawienie popołudniowe 
z 23 V 1915 r. Krakowski afisz słyn-

nej sztuki z okresu Wiel-
kiej Wojny. 200. –
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77. [ZAPROSZENIE na bal]. LEON-
HARD Witold (1890-1947): Pod protekto-
ratem J.W.P. Stanisławowej Hr. Tarnowskiej 
i Jego Magnificencyi Rektora Dra Augusta 
Witkowskiego odbędzie się dnia 11 Lutego 
1911 r w salach Starego Teatru na dochód bu-
dowy Domu akademickiego dla słuchaczek 
UJ. Bal Empire na który podpisany Komi-
tet najuprzejmiej zaprasza J.W.P…. Arkusz 
36 × 21 cm, obustronnie zadrukowany, li-
tografia piórkiem sygn. na płycie W. Leon-
hard. Artysta początkowo związany z Krako-
wem, gdzie studiował na ASP u W. Weissa 
i T. Axentowicza, następnie w Warszawie, 
gdzie projektował ze Z. Pronaszką wnętrza 
kawiarni „Ziemiańskiej”; był jednym z wy-
konawców polichromii kamienic Rynku Sta-
rego Miasta. Ślady złożenia i niewielkiego 
zawilgocenia na krawędziach. 200. –

78. [TENCZYNEK – FABRYKA WÓDEK POLSKICH] LIST do klienta infor-
mujący o nowym wizerunku firmy „Fabryka wódek ces, król. Uprzyw. Zakładach 
Fabrycznych w Tenczynku Leszek Prus Wiśniowski i Spółka”. [B.m.: Fabryka 
Wódek Polskich, po 1897]. Podgórze [pod Krakowem]: Druk. W. Peturalski. Kar-
ta 29,8 × 21,5 cm. List gotowy do rozesłania. 
Reklama przypominająca historię Zakładów 
w Tenczynku koło Krakowa: początkowo 
browaru zmodernizowanego przez Artura 
hr. Potockiego w 1857 r., którego wyroby cie-
szyły się powszechnym uznaniem w Galicji 
i Europie, a następnie fabryki wódek Wi-
śniowskiego w latach 1896-1914?. W Polsce 
Ludowej browar przestał istnieć, a fabryka 
stanowiła Zakład Przetwórstwa Warzyw-
no-Owocowego, który zdobył markę w Eu-
ropie. Po 1989 r. w wyniku przekształceń 
własnościowych Zakład ostatecznie przestał 
istnieć w 2011 r. i znajduje się w ruinie. Śla-
dy składania i przybrudzenia, zwłaszcza na 
odwrocie. Stan ogólny dobry. 100. –



79. [WARSZAWA – FUTRA] W. JANISZEWSKI i S-ka. Warszawa: W. Jani-
szewski, 1926. Druk. I Lit. F. Kasprzykiewicz. Karta 30 × 23,5 cm. Reklama 
firmy sprzedającej: „futra, okrycia, burki, suknie, kostjumy i amazonki” na 
sezon jesienny i zimowy 1927 r. W formie listu do „Wilemożnej Pani”. W le-
wym górnym rogu wizerunek radosnej i modnej damy. Ślady składania. Poza 
tym stan bardzo dobry. 100. –
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g r A f i k A  i  r y s u n k i

80. POSELSTWO POLSKIE 1606. Drewnosti. Trudy Moskowskago Archeolo-
giczeskago Obszczestwa. T.IV. Moskwa: w Sunodalnoj Tipografii, 1874. – [4], 
VIII, 95-176, 9-21, 75-105 s.; il., chromolitografia 43,5 × 64,5 cm na ark. 63 × 82 
złożona, 32,5 cm, brosz. wyd. Organ Moskiewskiego Towarzystwa Archeolo-
gicznego (1864-1923). W oferowanym tomie artykuł jednego z założycieli To-
warzystwa, wybitnego archeologa, hrabiego Aleksieja S. Uwarowa (1825-1884), 
o odnalezionym w Muzeum w Peszcie zabytku – obrazie przedstawiającym 
poselstwo polskie na ślub Dymitra I Samozwań-
ca w maju 1606 r. Przed odkryciem Uwarowa, 
obraz przypisywano błędnie zupełnie innej epo-
ce i historii. Dużego formatu kolorowa litogra-
fia, wykonana wg opisanego obrazu, sygnowana 
przez I. Miedwiediewa zarówno jako rysownika 
jak i litografa. Egz. częściowo nierozcięty. Okład-
ka przykurzona, stan dobry. 450. –

81. ZAMOYSKI Jan (1542-1605), kanclerz wielki 
koronny, hetman wielki koronny Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, założyciel Zamościa 
i Ordynacji Zamojskiej. Miedzioryt 17,8 × 13,9 
cm, passe-partout 26 × 18 cm, w ozdobnej 
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ramce 41 × 38 cm. Portret w zbroi w owalnej ramie z napisem: „Iohannes 
De Zamoscio Cancellarius et Summus Dux Exercituu Regni Poloniae”. 
Poniżej w 6. wersach panegiryk. Niesygnowany. Wg Katalogu Bibl. Na-
rodowej autorem jest Dominik Custodis ok.(1560-1612), grafik pracujący 
na dworze Rudolfa II. Stan bardzo dobry. 800. –

82. MARIA JÓZEFA Habsburżanka (1699-
1757), królowa Polski, żona Augusta III Sasa. 
Miedzioryt 19 × 14 cm, ark. 20,5 × 15,5 cm, 
w passe-partout. Rycina z 2. poł. XVIII w. 
Portret królowej w owalnej ramie z napisem: 
„Maria Iosepha Regina Poloniarum Electrix 
Saxoniae &c.”. Poniżej sygn. [Pietro] Comes 
Rotari pinx. Joseph Canale Sculp. Rycina 
wykonana wg obrazu Pietro Antonio Rotari 
(1707-1762) malarza włoskiego przebywającego 
w Dreźnie, a rytowana przez profesora Akade-
mii Drezdeńskiej Giuseppe Canale (1725-1802). 
Stan dobry. 600. –

83. FRYDERYK Krystian Leopold Wet-
tyn (1722-1763), królewicz polski, elektor sa-
ski w 1763 r. z dynastii Wettynów. Syn kró-
la Polski, elektora Saksonii Augusta III Sasa 
i arcyksiężniczki austriackiej Marii Józefy 
Habsburżanki, ojciec Fryderyka Augusta 
(1750-1827) – elektora Saksonii, pierwsze-
go króla Saksonii, księcia warszawskiego. 
Akwaforta 22 × 16 cm, doklejona górnym 
marginesem do kartonu. Popiersie Fryderyka 
w ozdobnej ramie, uwieńczonej koroną kró-
lewską; poniżej herb Wettynów wśród figur 
alegorycznych. Podpis: „Fridericus Christia-
nus Leopoldus/Princeps Regius Primogenitus 
Poloniae et Electoral Saxoniae natus d. 5 Sept 
1722.” Sygn. Invente et grave par J: E: Nilson, 

et se vent a Augsbourg, et a Paris chez Rosselin Rue St: Jaques a l’Hotel Sau-
mur. Johann Esaias Nilson (1721-1788), rytownik, przedstawiciel szkoły augs-
burgskiej, projektant wzorów wykorzystywanych u producentów porcelany 
miśnieńskiej. Ryc. przycięta do krawędzi wycisku. 500. –
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84. KOŚCIUSZKO Tadeusz 
(1746-1817), Najwyższy Naczelnik 
powstania 1794 r., generał wojsk 
polskich i amerykańskich. Miedzio-
ryt 20 × 24 cm, ark. 24 × 28,5 cm, 
w passe-partout. Rycina wyko-
nana podczas pobytu Naczelni-
ka w Sztokholmie, po opuszcze-
niu rosyjskiego więzienia. Leżący 
z obwiązaną głową Kościuszko na 
szezlongu, z ręcznikiem w jednej 
i tabakierą[?] w drugiej dłoni. Pod 
spodem napis: „Thaddeus Kosciu-

sko, Polsk Fàltherre. Libertas Animae Deo, Corporis Paulo Petri Filio. Tilegnas 
Herr Hof-Intendenten Pehr Tham.” Poniżej sygn. J.F. Martin 1797. Johann Frie-
drich Martin (1745-1808), wzięty portrecista i pejzażysta, zadedykował rycinę In-
tendentowi Pehr Thamowi. Stan bardzo dobry. 800. –

85. GEPNER Stanisław (1889-1965), major kawalerii Wojska Polskiego, oficer 
Armii Krajowej, malarz, rysownik, specjalista od historycznego umunduro-
wania i uzbrojenia. Autor ilustracji do „Albumu Wojska Polskiego” (1934) 
i „Zarysu dziejów uzbrojenia w Polsce” (1935) oraz konsultant wojskowy przy 
filmach: „Ułan księcia Józefa” (1937) i Kościuszko pod Racławicami (1938). 
Pułk 7my Ułanów. Ułan w ubiorze polowym 1813 r. Wyk. 1931. Akwarela 
i piórko, 15,8 × 13,9 cm, na kar-
tonie 22,3 × 15,8 cm. W lewym 
dolnym rogu podpis piórkiem: 
„783/S.Gepner/1931”. Doklejo-
no na odwrocie dedykację autora 
dla „Jura” [Jerzego Majewskiego] 
z okazji urodzin, dat. 21 III 1965 
(S. Gepner zmarł w listopadzie). 
Siódmy Pułk Ułanów Księstwa 
Warszawskiego został utworzony 
w 1809 r. i brał udział w walkach 
w czasie wojny polsko-austriac-
kiej i inwazji na Rosję 1812 r. Na 
uwagę zasługuję błędna barwa 
proporczyka na rys. (biało-niebie-
sko-czerwona zamiast żółto-niebie-
sko-czerwonej). Stan bardzo dobry.  
Ładna akwarela. 600. –
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86. MEHOFFER Józef (1869-1943): 
Litografia kolorowa sygn. na kamieniu 
J. Mehoffer. Arkusz 1 akcja na okazi-
ciela spółki: „Polska Ruda Żelazna” 
Spółka Akcyjna, wartości nominalnej 
1.000 Mk. Poniżej w ozdobnej bordiu-
rze obraz trzech górników z kilofami 
rozkuwających skałę ze znajdującą się 
wewnątrz płonącą postacią. Dalej ory-
ginalne podpisy czterech członków 
zarządu, m.in.: C. Klarner, Bobiński, 
skarbnik K. Kramsztyk. Z prawej stro-
ny arkusz z 10 kuponami na odebranie 
dywidendy. Warszawa: druk Ryngraf, 
1923. – arkusz 47 × 31 cm, zgięty na pół, 
na odwrocie „Wyciąg ze statutu spół-
ki”. Stan nienaganny. 1 200. –

87. STRYJEŃSKA Zofia: Pascha. Pieśń o zmartwychwstaniu pańskiem. Kompo-
zycje i rysunki… Warszawa: Jakób Mortkowicz, [1929]. – [18] k. w tym 8 k. tabl., 
nuty, [2] s.; 29,5 × 41 cm, opr. wyd. karton ze złotem tłocz. tytułem i sygnetem 
wydawcy. Tekst i tytuły odbito w Drukarni Naukowej T-wa Wydawniczego; 
plansze barwne wykonano w drukarni W. L. Anczyca. 5 wklejanych kolorowych 
ilustracji całostronicowych, druk dwubarwny. Ładny egzemplarz. 1 000. –
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 TRZESZCZKOWSKI Antoni Włodzimierz (1902-1977), malarz, uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Autor licznych obrazów o tematyce 
batalistycznej, przedstawiających zwycięskie bitwy polskiego oręża, sceny 
konne oraz walkę jazdy i kawalerii w różnej epoce. Był autorem ilustracji 
do „Księgi chwały piechoty”. Jego dzieła odznaczają się dbałością o rysunek 
i opanowaniem warsztatu malarskiego, szczególnie w ukazywaniu koni. 
Sporo prac autora znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz 
we wrocławskim Arsenale. Ze względu na tematykę jego twórczość cieszy 
się szczególnym zainteresowaniem na rynku.

88. GENERAŁ Józef Dwernic-
ki wraz ze sztabem. Niedatowana 
[1961?], akwarela 22,4 × 18,6 cm, 
passe-partout (31 × 25,8 cm). W dol-
nej części podpis autora z dedykacją 
(długopisem) dla mgr J. Majewskie-
go, datowaną 8 IV [19]61. Na odwro-
cie informacje (piórem) o źródłach 
na podstawie, których powstała 
akwarela i autograf autora. Przed-
stawia gen. Józefa Dwernickiego 
(1779-1847) wraz ze sztabem (trzech 
jeźdźców w tle) w okresie powstania 
listopadowego 1830-1831. Źródłem 
była akwarela Juliusza Kossaka oraz 
portret olejny [generała] z Muzeum 
Wojska. Do namalowania gwardzi-
sty konnego z 2 końmi (luzem) po-
służyła zaś akwarela Juliusza Kossaka 

z Muzeum Ks. Lubomirskich we Lwowie. Autor użył nomenklatury Muzeum 
Wojska w Warszawie oraz posłużył się sygnaturami muzealnymi z okresu 
międzywojennego. Ładna scena w akwareli. 900. –

89. ŻOŁNIERZE powstania styczniowego 1863-1864. 
(Tabl. 1), niedatowane [1960?]. Rysunek piórkiem, 
25 × 18,6 cm, passe-partout (32,2 × 23 cm). Strzelec 
pieszy i dwóch kurierów. Sygnowane u dołu rys. 
nazwiskiem autora. Na odwrocie numer tablicy 
i autograf autora oraz dopisek ołówkiem: „Stan.
Gepner VII/1960”. Drobne przybrudzenia passe-
-partout. Stan rysunku bardzo dobry. 300. –
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90. ŻOŁNIERZE powstania styczniowego 
1863-1864. (Tabl. 10.), niedatowane. Rysunek piór-
kiem 25 × 19,5 cm, passe-partout (32,4 × 22,8 cm). 
Strzelec pieszy, kawalerzysta i dwóch kosynierów. 
Na podstawie litografii Maksymiliana Antoniego 
Piotrowskiego „Na zjednoczenie Stanów Społecz-
nych” (Muzeum Wojska) i zbiory autora. Na od-
wrocie autograf autora, numer tablicy (piórkiem) 
i informacja (kredką) o źródle rysunku oraz pod-
pis (ołówkiem): „Stan.Gepner VII/1960”. Drobne 
przybrudzenia passe-partout. Stan rysunku bar-
dzo dobry. 300. –

 WOLSKI SARYUSZ Kajetan (1852-1922), rysownik, malarz i ilustrator, 
czynny w Krakowie od ok. 1887 r. Pozostawił po sobie rękopiśmienną spu-
ściznę obejmującej kilkadziesiąt prac z zakresu heraldyki i historii wojsko-
wości, w formie studiów, projektów i szkiców, przeważnie rysunków (np. 
Regestr Konfederatów Barskich zesłanych na Syberię; Przepisy ubiorów 
dla brygad kawalerii narodowej, Lista imienna oficerów walczących w roku 
1794; Lista imienna oficerów legionów polskich we Włoszech od roku 1797 
do 1806; Herby neofitów w Polsce; Suplement herbów do dziesięciotomo-
wego herbarza Kacpra Niesieckiego z ok. 1200 kolorowych wizerunków 
herbów własnych z nazwiskami ich właścicieli). Za życia ukazały się zaled-
wie cztery jego dzieła, m.in. Album Konfederacji Barskiej 1768-1772, nakł. 
Aut. 1899; Polski herbarzyk. Zbiór orłów i herbów z mapą Rzeczypospolitej 
Polski przed rozbiorami, ok. 1920. Najbardziej znany, jako autor ilustracji 
do setek pocztówek patriotycznych wydawanych w Galicji przed I wojną 
światową i później wielokrotnie wznawianych przez różne wydawnictwa.

Mundury Milicji Wolnego Miasta Krakowa.

91. WOLSKI SARYUSZ Kajetan: Pod-oficer gre-
nadierów w ubiorze paradnym letnim. (Seria:) 
Milicya Wolnego Miasta Krakowa. Zmiany 
w 1834-1836. [pocz. XX w.]. Rysunek piórkiem, 
kolorowany akwarelą, 23 × 15,5 cm, na karto-
nie 30,4 × 21,6 cm. Sygn.: „KSW” (w prawym 
dolnym rogu). Ślady składania. Poza tym stan 
bardzo dobry. 500. –



92. WOLSKI SARYUSZ Kajetan: Saper w paradzie letniej. (Seria:) Milicya Wol-
nego Miasta Krakowa. Zmiany w 1834-1836. [XIX/XX w.]. Rysunek piórkiem, 
kolorowany akwarelą, 23 × 15,5 cm, na kartonie 30,4 × 21,6 cm. Sygn.: „KSW” 
(w prawym dolnym rogu). Rysunek został wykorzystany w książce Bolesława 
Namysłowskiego, Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846 (Kraków 1913). 
Ślady składania. Poza tym stan bardzo dobry. 500. –
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f o t o g r A f i e

93. BORZYSŁAWSKI Władysław (1837-?), rodem 
z Kotowa, oficer powstania styczniowego 1863-1864 
w oddziałach Bentkowskiego i Mariana Langiewicza 
(awansowany do stopnia majora), uczestnik bitew pod 
Chrobrzem i Grochowiskami, rotmistrz królewski 
armii włoskiej i urzędnik Towarzystwa Kredytowo-
-Ziemskiego we Lwowie. Parma: Guido Calve, [po 
1865]. Fotografia wizytowa 9 × 5,4 cm, naklejana na 
karton firmowy (10,3 × 5,8 cm). Z odręcznym pod-
pisem” „Władysław Borzysławski” (autograf?). Hi-
storyk powstania Eligiusz Kozłowski podaje innego 
o tym nazwisku: Karol Borzysławski Milkowicz (1825 
– 1873), absolwent Akademii Wojskowej w Wiener 
Neustadt i c.k. porucznik kawalerii. Kapitan węgier-
skiej armii rewolucyjnej (1849) i instruktor wojskowy 
w Rumunii. W 1860 służył pod rozkazami Giuseppe 
Garibaldiego, a w powstaniu 1863 w randze pułkow-
nika, lecz bez wyraźnej funkcji, w partii Langiewi-

cza. Po upadku dyktatora wyjechał do Francji, gdzie pracował na rzecz sojuszu 
polsko-włosko-węgierskiego. W 1867 uczestniczył w niefortunnej wyprawie 
Garibaldiego na Rzym. Po 1870 wrócił do kraju (Galicji). Naturalne zbrązo-
wienia zdjęcia i lekkie zarysowania. Poza tym stan dobry. Imponujący portret 
powstańca styczniowego, choć w obcym mundurze. 150. –

94. GUŻEWSKI Zygmunt (1895 – 1973), ów-
czesny kapitan artylerii Wojska Polskiego, 
uczestnik I i II wojny światowej oraz wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r., adiutant Józefa 
Piłsudskiego i prezydenta Ignacego Mościc-
kiego oraz ostatni starosta chełmiński. Ka-
waler Orderu „Virtuti Militari”, czterokrot-
nie Krzyża Walecznych i Legii Honorowej. 
Portret w mundurze i pełnej gali orderowej. 
Warszawa: niesygnowane, 1 × 1936. Foto-
grafia 13,7 × 8,7 cm. Odbitka z epoki, adl.: 
GUŻEWSKI Zygmunt z małżonką w sa-
mochodzie prezydenckim marki „Cadillac” 
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ma dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Warszawa: niesygnowa-
ne, ok. 1936. Fotografia 17,4 × 11,5 cm. Odbitka późniejsza z okresu emigracji 
w Kanadzie. Drobne przybrudzenia na pierwszym zdjęciu na odwrocie. Poza 
tym stan bardzo dobry. 200. –

95. JAROSZYŃSKI Franciszek 
(1870-1930), właściciel dóbr 
Dzwonicha koło Hajsynia 
w guberni kijowskiej, współ-
organizator III Korpusu Pol-
skiego na Ukrainie w 1917 oraz 
jego brat JA ROSZY ŃSK I 
Władysław (1872-1934), z pra-
wej, ziemianin z guberni ki-
jowskiej. Kijów: Fr. de Mezer, 
[ok. 1895]. Fotografia gabineto-
wa 18,6 × 13,2 cm, naklejana na 
oryg. karton firmowy z tłocz. 
złotem literami i sygnaturą na 
awersie (21,3×13,8 cm). Stan bar-
dzo dobry. 200. –
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96. LESZCZYŃSKI Jerzy (1884-1959), aktor teatralny i filmowy oraz reżyser, syn 
aktorów Bolesława i Honoraty z Rapackich Leszczyńskich. Jako „Mefistofeles” 
w prologu „Fausta” Johana Wolfganga Goethego (reżyseria Kazimierz Kamiń-
ski) na scenie Teatru Narodowego. Warszawa: Jan Malarski, 1926. Fotografia 
12,4 × 22,7 cm, naklejana na karton (22 × 28,8 cm). Na odwrocie podłużna pie-
częć tuszowa: „Jan Malarski/Fotograf Teatrów Miejskich i Redakcji „Świat”…”. 
Sztuka miała premierę w 27 I 1926 r. w Warszawie. Na zdjęciu widoczna sce-
nografia Wincentego Drabika (1881-1933). Drobne przybrudzenia, głównie na 
odwrocie oraz na kartonie (tu zagięcia). Stan ogólny dobry. 150. –

97. MADEYSKI Stanisław Jerzy (1841-
1910), konserwatywny polityk, profesor 
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (rek-
tor 1892-1893),poseł do galicyjskiego Sejmu 
Krajowego i austriackiej Rady Państwa; 
austr. min. wyznań i oświecenia publicz-
nego 1893-1895 i członek austriackiego Try-
bunału Państwa w Wiedniu. „Obrońca 
praw narodowych słowiańskich ludów mo-
narchii”. Wien [Wiedeń]: K.u.K. Hofpho-
tograph Jos. Jahudka, [lata 90. XIX w.]. 
Fotografia gabinetowa 14,5 × 10, naklejana 
na karton firmowy (16,2 × 10,6 cm). Stan 
bardzo dobry. 120. –
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98. MIARKA Karol (1825-1882), działacz 
społeczny na Górnym Śląsku, pisarz, publicy-
sta i właściciel drukarni w Mikołowie, zasłużo-
ny organizator gospodarczo-społeczny w wielu 
inicjatywach dla utrzymania polskości. Breslau 
[Wrocław]: A. Massak, 1877. Fotografia wizy-
towa z autografem 10 × 6,2 cm. Z odręcznym 
pismem Karola Miarki: „Dozgonna wdzięcz-
ność za doznane łaski w Tatrach r. 1877 – Karol 
Miarka”. Karol Miarka figuruje na liście człon-
ków Towarzystwa Tatrzańskiego z 1878 r. Stan 
bardzo dobry. 200. –

99. MICKIEWICZ Adam (1798-1855). 
Dziady. Scena zbiorowa. Poznań: niesy-
gnowana [St. Markiewicz?], [1927]. Foto-
grafia 12,6 × 17,2 cm, naklejona na karton 

(22 × 28,5 cm). Reżyseria Stanisława Wysocka (1877-1941). Nowatorska 
inscenizacja z okresu piastowania przez St. Wysocką funkcji głównego 
reżysera i kierownika artystycznego Teatru Polskiego, przy współpracy 
z Emilem Zegadłowiczem, kierownikiem literackim. Drobne przybrudze-
nia na kartonie. Stan fotografii dobry. 120. –
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100. MOŚCICKI Ignacy (1867-1946), prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1926-
1939; MOŚCICKA z Dobrzańskich Maria, (1896-1979), żona prezydenta RP. 
Zbiór 6 fotografii z pobytu prezydenckiej pary w Krynicy, czerwiec 1936 r. 
[Krynica: Zygmunt Garzyński, 1936]. Fotografie z epoki 9 × 14 cm. Zdjęcia 
przedstawiają kolejno: 1) Maria Mościcka na spacerze w Krynicy w towa-
rzystwie Jana Humpoli (1889-1958), kapelana prezydenta RP; kpt. Józefa 
Hartmana (1898-1979), adiutanta prezydenta RP (po cywilnemu) i por. Al-
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freda Kuczuka; 2) Prezydentowa na 
spacerze z pieskiem; 3) Prezydencka 
para na przejażdżce samochodem; 
4) Prezydent przy wejściu do kaplicy 
zdrojowej w Krynicy; 5) Prezydent 
z prezydentową opuszcza kaplicę 
zdrojową w Krynicy; 6) Maria Mo-
ścicka podczas spaceru w Krynicy. 
Obok na pierwszym planie: NN 

i gen. bryg. Janusz Głuchowski (1888-1964), ówczesny dowódca Okręgu 
Korpusu X w Przemyślu; na dalszym planie kpt. Józef Hartman i por. Al-
fred Kuczuk. Stan fotografii bardzo dobry. 300. –

101. MOŚCICKI Ignacy (1867-1946), prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zespół 
7 fotografii, lata 1933-1938. Obejmuje: 1) Dekoracja urzędników zamkowych 
Krzyżami Zasługi przez Prezydenta na Zamku Królewskim w Warszawie, dat. 
20 XII 1933. Za prezydentem Zygmunt Gużewski (1895-1973), adiutant przy-
boczny. Odbitka współczesna (13,5 × 9 cm); 2) Pałac Prezydenta RP w Spale 
koło Tomaszowa Mazowieckiego (obecnie przebudowany). Warszawa: Józefa 
Bułhakówna, [ok. 1935]. Fotografia 1,8 × 16,5 cm. Na odwrocie pieczątka fir-
mowa; 3) Prezydent Mościcki z upolowanym rysiem w Białowieży, luty 1937. 
Odbitka współczesna (11,4 × 10,2 cm); 4) Prezydent RP wraz z małżonką (po 
lewo) podczas wizyty wypoczynkowej w Lauran nad Adriatykiem we Włoszech 
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(ob. Lovran, Chorwacja), w głębi 
córka Helena z Mościckich Bob-
kowska (1897-1962) i synowa Zofia 
z Sobotkowskich Józefowa Mościc-
ka, adiutant przyboczny Sławomir 
Hartman (patrz wyżej) i kapelan 
ks. prał. Jan Humpola (patrz wy-
żej). Fotografia amatorska. Odbit-
ka współczesna opisana częściowo 
przez rodzinę (11,5 × 7,5 cm); 5) Pre-

zydent Mościcki z córką Heleną i synową Zofią, Lauran, lato 1937. Fotografia 
amatorska. Odbitka współczesna opisana częściowo przez rodzinę (9 × 13,5 cm); 
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6-7) Prezydent Mościcki podczas wizyt na terenie kraju. Fotografie niesygnowa-
ne, jedna z epoki (druga odbitka emigracyjna). Zdjęcia niepublikowane. Stan 
fotografii dobry i bardzo dobry. 300. –

102.  NOWA KOWSK I  Zygmunt 
[właśc. Zygmunt Tempka] (1891-1963), 
polski pisarz, felietonista, dziennikarz, 
aktor, reżyser teatralny i doktor filolo-
gii polskiej. Portret w roli „Dominika” 
ze sztuki Emila Zegadłowicza „Lampka 
oliwna”. [Kraków: „Leonar”], [1934 lub 
1935]. Fotografia 13,4 × 7,8. Z odręczną 
dedykacją Zygmunta Nowakowskie-
go dla Emila Zegadłowicza: „P. Emilo-
wi Zegadłowiczowi – reżyser „Lampki 
oliwnej” i zarazem „Dominik”, Zyg-
munt Nowakowski, 5/VI [19]35”. Premie-
ra sztuki (1924) odbyła się w Teatrze im. 
J. Słowackiego w Krakowie 31 V 1934 r. 
Zdjęcie podklejone pap. w górnej części 
do kartki z ogólnym opisem. Stan bar-
dzo dobry. 120. –
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103. OSIŃSK I-BR ZĘK  Micha ł 
Tadeusz (1892-1983), żołnierz 
I Brygady Legionów Józefa Pił-
sudskiego i 1 Pułku Ułanów, 
major kawalerii Wojsk Pol-
skich, uczestnik wojny polsko-
-bolszewickiej 1919-1921 i wojny 
obronnej 1939, poseł na Sejm 
1930-1938, sekretarz generalny 
Bezpartyjnego Bloku Współpra-
cy z Rządem 1932-1935, kawaler 
Virtuti Militari 5 klasy i Krzy-
ża Walecznych 4 krotnie. Wiel-
ki społecznik, zasłużony dla 
rodzinnego miasta Radomia. 
Portret w mundurze wachmi-
strza kawalerii 1 Pułku Ułanów 
Legionowych. [B.m.: b.w., ok. 
1916]. Fotografia 13,6 × 8,6 cm. 
Widok z profilu bez nakrycia 
głowy. Na odwrocie adnotacja 
i niewielki ślad po odklejeniu 
zdjęcia. Minimalne otarcia na 
krawędziach. Poza tym stan 
bardzo dobry. 90. –

104. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935), 
Naczelnik Państwa Polskiego 
1918-1922 i Marszałek Polski. Na 
spacerze w Druskienikach. Dru-
skieniki: L. Baranowski, [1927?]. 
Fotograf ia 28,4  ×  20,4  cm. 
Zdjęcie wykonane na mostku 
w Druskienikach. Marszałek 
na spacerze w towarzystwie. Na 
odwrocie pieczątka podłużna za-
kładu fotograficznego Leona Ba-
ranowskiego w Grodnie. Drobne 
zagięcie lewego narożnika i zbrą-
zowienia. Stan dobry. 200. –
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105. RÓŻYCKI Antoni (1885-1967), 
aktor filmowy i teatralny, dyrek-
tor Teatru Miejskiego w Lubli-
nie (1946-1949), później związa-
ny z zespołem Teatru Polskiego 
w Warszawie. Portret. Warszawa: 
Jan Malarski, [przed 1930]. Foto-
grafia 17 × 12,4 cm. Na odwro-
cie podłużna pieczątka tuszowa: 
„Jan Malarski/Fotograf Teatrów 
Miejskich i Redakcji „Świat/
Warszawa…”. Prawy dolny na-
rożnik zagięty, ślady po szpilkach 
we wszystkich narożnikach. Poza 
tym stan dobry. 100. –

106. SMOSARSKA Jadwiga (1898-
1971), aktorka filmowa i teatralna, 
uważana za największą gwiazdę 
polskiego kina przed 1939 r. Portret. 
[Warszawa lata 30. XX w.]. Agencja 
Fotograficzno-Prasowa Jan Malarski. 
Fotografia 15,2 × 10,8 cm. Pieczęć fir-
mowa (okrągła, tuszowa) na odwro-
cie. Stan bardzo dobry. 120. –
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107. SYDOW Marian (1890-1948), 
dziennikarz, nauczyciel i działacz spo-
łeczny (m.in. w Chile 1911-1919), zwią-
zany z Polskim Towarzystwem Krajo-
znawczym i Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Portret zbio-
rowy. Toruń: [bez autora], 1926. Fo-
tografia 17 × 12 cm (naklejana na kar-
ton z epoki 24,5 × 21 cm). Na zdjęciu 
wycieczka włoska na Starym Rynku 
w Toruniu, przed Pomnikiem Flisaka 
3 IX 1926; Marian Sydow pierwszy od 
prawej. Stan bardzo dobry. 100. –

108. ZEGADŁOWCZ Emil (1888-1941), poeta, pisarz, dramaturg i tłumacz. 
Gdy się Chrystus rodzi. Jasełka. Scena zbiorowa. Poznań: Stanisław Markie-
wicz, 1927. Fotografia 12,5 × 17,2, naklejana na karton (22 × 28,6 cm). Sztu-
ka była wystawiona w „Teatrze 
Polskim” w Poznaniu w koń-
cu 1927 r. („Tęcza” 1/1928, s. 15) 
w reżyserii Nuny Młodziejow-
skiej-Szczurkiewicz. Zdjęcie 
ze zbiorów Kazimierza Forysia 
(1906-1982), polonisty z gimna-
zjum w Wadowicach i reżysera 
tamtejszego teatru, adl.: Tenże. 
Gdy się Chrystus rodzi. Jaseł-
ka. Balet kościotrupów. Poznań: 
niesygnowana, 1927. Fotogra-
fia 11,6 × 15,7 cm, naklejana na 
karton (21,7 × 28,7 cm). Zdjęcie 
pochodzi z tego samego zbio-
ru Kazimierza Forysia. Drobne 
przykurzenia względnie zaryso-
wania na obu fotografiach. Stan 
ogólny bardzo dobry. 250. –
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109. ZEGADŁOWCZ Emil (1888-
1941). Premiera dramatu „Głaz granicz-
ny”. Wilno: Jan Bułhak, 1926. Dwie fo-
tografie 11 × 16 cm (naklejone na papier). 
Fotografie datowane 18 IV 1926 (próba 
generalna – premiera odbyła się dzień 
później) przedstawiają sceny zbiorowe 
z II aktu sztuki. Suchy tłok w prawym 
dolnym rogu zdjęć: „Jan Bułhak/Wil-
no”. Na odwrocie opis scen ołówkiem 
i podłużna pieczęć tuszowa: „J. Bułhak 
Art. Fotograf/Wilno…”. Zdjęcia pod-
klejone pap. w górnej części do kartki 
z ogólnym opisem. Narożnik jednej 
z nich zagięty w górnej części. Poza tym 
stan bardzo dobry. 300. –

110. ŻABOKLICKI Wacław (1879-1959), malarz, pejzażysta. Portret. Kraków: 
Juliusz Mien, [pocz. XX w.]. Fotografia 9,8 × 14,4 cm, naklejana na karton 
firmowy (10,5 × 16,2 cm). Na odwrocie podpis. Drobne przykurzenia i plamki. 
Poza tym stan dobry. 120. –
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Korporanci „Arkonii” z Rygi

111. PREZYDIUM Polskiej Korporacji Akademickiej „Arkonia” w Rydze z okre-
su kadencji od czerwca do września 1882 r. Portret zbiorowy. Riga: Fritz Mül-
ler Photographisches Atelier, [1882]. Fotografia 9,5 × 13,6 cm, naklejana na kar-
ton firmowy z epoki (10,7×16,4 cm). Na zdjęciu od lewej Jan Jasieński (1859-?), 
Edward Wagner (1857-?), Stanisław Popiel (?) (1857-?) i Stanisław Gumowski 
(1863-1885). Stan bardzo dobry. Rzadkość. 300. –

112. [LEGIONY Polskie – I Brygada] Zbiór 5 amatorskich fotografii. Wołyń 
[różne miejsca]: niesygnowane, VI-VIII 1916. Fotografie ok. 7,8 × 10,4 cm. 
Obejmują: 1) Kondukt pogrzebowy kpr. Spisaka w Dubniakach 21 VI 
1916., pozycja nad Stochodem; 
2) Pułkownik Edward Śmigły-
-Rydz w otoczeniu of icerów 
kawalerii w Anielinie w VII 
1916 r. na pozycji pod Optową; 
3) Dr Władysław Jakowicki 
(1885-1940/1942), oficer I Bry-
gady Legionów Polskich na 
placu opatrunkowym 30 VII 
1916 nad Stochodem; póź-
niejszy profesor i rektor Uni-
wersytetu Stefana Batorego 
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w Wilnie, zaginiony po areszto-
waniu przez NKWD; 4) Grupa le-
gionistów przy ołtarzyku polowym 
nad Stochodem; 5) Punkt sanitar-
ny w warunkach polowych VIII 
1916. Fotografie pochodzą z okre-
su po zakończeniu ciężkich walk 
I Brygady legionów na wołyńskim 
froncie wschodnim w pierwszych 
dniach lipca 1916 r., kiedy to I Bry-
gada wytrzymała atak przeważa-
jących sił rosyjskich i zapobiegła 
załamaniu się frontu. Zdjęcia 1 i 4 
podpisane piórem w epoce; pozo-
stałe noszą adnotacje ołówkiem po 
I wojnie światowej. Drobne zagię-
cia na krawędziach. Poza tym stan 
bardzo dobry. 250. –
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Ziemiaństwo polskie na wczasach

113. ZIEMIAŃSTWO polskie. Portret zbiorowy. Lwów – Krynica: Atelier 
„Maria”, VIII 1899. Fotografia 12,7 × 19,2 cm, naklejana na karton firmowy 
(13 × 21,4 cm). Na odwrocie własnoręczne podpisy osób znajdujących się zdję-
ciu: u góry od lewej: Alicja Piottuch-Kublicka (1880-?), córka Stanisława i Felicji 
z Walickich; Feliks Woynarowski; Józefa Rotkiewiczówna; Stanisław Piottuch-
-Kublicki (1844-?), dziedzic dóbr Powieryńcie koło Wiłkomierza, b. zesłaniec 
na Syberię; u dołu od lewej: Jan Buyko, Lena Butkiewicz, Zofia Buszczyńska, 
NN i Teresa Rotkiewicz. Zagniecenia i zaplamienia oraz drobne nadpęknięcie 
na odwrocie. Stan ogólny dobry. Efektowna fotografia. 180. –

114. [BORYSŁAW] Zagłębie Naftowe w Borysławiu. Album fotografii. Lata 
20. XX w., k. fot. [30], 17,8 × 24,5 cm, opr. pł. z epoki, grzbiet przewiązany 
sznurkiem. Zbiór 30 fotografii (ok. 9 × 13,5 cm) przedstawiających prze-
ważnie szyby i urządzenia kopalniane w Zagłębiu Borysławskim w wo-
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jewództwie lwowskim. Widoki ogólne i szczegółowe, w tym również ro-
botników kopalnianych i różnych budynków. Na jednym ze zdjęć wejście 
do Kopalni „Bertold” Sp. Akc. Fanto w Borysławiu-Mraźnicy. Firma ta 
założona przez Dawida Fanto w Galicji w 1866 r., po I wojnie światowej 
miała swoją siedzibę w Genewie i była przekształcona w „Spółkę Akcyjną 
dla Przemysłu Oleju Skalnego, przedtem Dawid Fanto i S-ka”. Stan foto-
grafii i albumu bardzo dobry. 500. –

115. [BYDGOSZCZ – TEATR 
MIEJSKI] HENSCHKE Alfred 
(KLABUND) (1890-1938), drama-
turg i poeta niemiecki rodem z Kro-
sna Odrzańskiego. Koło kredowe. 
Poemat dramatyczny według chiń-
skiej legendy. Wystawiony w Teatrze 
Miejskim w Bydgoszczy w 1927 r. 
Bydgoszcz: Witalis Wojucki, [1927]. 

Dwie fotografie 14,2-15,6 × 23,0-23,2 cm. W prawym dolnym rogu naklejka 
firmowa: „Fotogr. W. Wojucki/Bydgoszcz…”. Fotografia 1 przedstawia scenę 
z aktu V z udziałem aktorów (od lewej): Klary Sarneckiej (1897-1974), jako 
Czang-Haitung; Leszka Stępowskiego (1895-1975), jako Pao; Jadwigi Koreckiej 
(1883-1970), jako Ji-Pej. Na fotografii 2 scena z aktu VI. Scenografia Stanisła-
wa Węgrzyna (1899-1973). Drobne naddarcia i zagięcia na zdjęciu pierwszym 
oraz zagniecenia narożnika na drugim. Poza tym stan dobry. 300. –



63

116. [LUBELSKIE – ŻABNO – TUROBIN] Chłopska banderia na drodze 
z Żabna do Turobina. Lublin: Skład Przybor. Fotogr. W. Kiesewettera, 
[1907 lub 1908]. Fotografia 8,8 × 11,8 cm, naklejona na karton firmowy 
z epoki (15,4 × 18,3 cm). W prawym dolnym rogu nadruk lubelskiego skła-
du. Na odwrocie podpis z epoki. Zdjęcie obramowane złoconą ozdobną 
bordiurą. Grupa chłopów na koniach w sukmanach z gamerkami (strój 
biłgorajski) w drodze przy wiatrakach turobińskich (?). W 1907 r. w Turo-
binie dochodziło jeszcze do poważnych zaburzeń rewolucyjnych i represji 
carskich. Stan bardzo dobry. 180. –

117. [LWÓW – Zakład Ubezpieczenia od Wypadków]. Album 30 fotografii: 
19 III 1926. Lwów 1926, k. [19], fot. 30, akwarele, opr. kartonowa z epoki, 
grzbiet przewiązany sznurkiem. Album z okazji urodzin wykonany dla „sole-
nizanta i szefa” przez pracowników działu statystycznego Zakładu Obowiąz-
kowych Ubezpieczeń od Wypadków dla Małopolski i Śląska Cieszyńskiego 
przy ul. Brajerowskiej 16 we Lwowie. Ten najstarszy zakład ubezpieczeniowy 
na ziemiach polskich istniał do 1934 r., wchodząc później w skład utworzone-
go ustawą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Album zawiera: autografy pra-
cowników, fotografie z widokiem miasta Lwowa i jego celniejszych zabytków, 
portrety pracowników ubezpieczeniowych, przeważnie podpisane. Na jednym 
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z nich Zbigniew Łomnicki (1904-1994), kierownik działu statystycznego, mate-
matyk i wykładowca statystyki i rachunku ubezpieczeniowego na Politechnice 
Lwowskiej. Zdjęcia przeważnie formatu 7 × 9, 8,5 × 5,5 i 9 × 6 cm. Poszczególne 
karty ozdobione 9 akwarelkami ze scenkami rodzajowymi; na karcie tyt. akwa-
rela z motywem lwowskim. Stan bardzo dobry. 240. –

118. [RASZYN k. Warszawy] FIGURA Matki Boskiej Niepokalanej pamięci pole-
głych w bitwie z 1809 r. Raszyn: Juliusz Kłos, 24 IV 1913. Fotografia 16,8 × 11,6 

cm. Ufundowana w 1828 r. przez probosz-
cza raszyńskiego Antoniego Zieleniewskiego 
z tablicą, zawierającą modlitwę za poległych 
w walce z Austriakami. Stanęła przy Nowym 
Trakcie (obecnie Al. Krakowska) w pobliżu 
dawnego szańca artyleryjskiego Wojsk Pol-
skich pod dowództwem ks. Józefa Poniatow-
skiego. Obecnie otoczenie zmienione (m.in. 
inne ogrodzenia), a figura wymaga znacznej 
konserwacji. Autor zdjęcia, Juliusz Kłos (1881-
1933), ówczesny inżynier budownictwa, póź-
niejszy profesor USB w Wilnie, prowadził 
w tym czasie akcję inwentaryzacji zabytków 
w ramach Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami. Stan bardzo dobry. 90. –
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119. [TARNOPOL] Inscenizacja teatralna. Tarnopol: Brunon Kaliszewski, [przed 
1914]. Fotografia portretowa 17 × 23 cm, naklejana na karton firmowy z epo-
ki (30 × 36 cm). Na odwrocie podpisy do osób ubranych nieco operetkowo 
w mundury rosyjskie oraz po cywilnemu (stylizowanych na żałobę narodową?): 
1) Juzwa; Czernak; Doerman; 4) Kwiatkowska; 5) Prokowski (?); 6) Zaleski; 7) 
Solarski; 8) Juryk; 9) Barański. Firma fotograficzna Kaliszewskiego działała 
w Tarnopolu od schyłku lat 80. XIX w. po lata 30. XX w. Przybrudzenia na 
obrzeżach kartonu i zagięcia. Stan ogólny bardzo dobry. 180. –

120. [WARSZAWA – Pomnik Adama Mickiewicza]. Manifestacja patriotyczna 
pod pomnikiem Adama Mickiewicza w okresie rewolucji 1905 r. Warsza-
wa: Specjalna Pracownia Jana Machowskiego, 1 listopada 1905. Fotografia 
zbiorowa 16,6 × 22,8 cm, naklejana na karton ozdobny z epoki 25 × 34 cm. 
Zgromadzenie wokół pomnika Adama Mickiewicza i kościoła Wizytek ze 
sztandarami narodowymi (m.in. na jednym z nich Biały Orzeł z napisami: 
„Za Ojczyznę, Wolność i Lud”). Na odwrocie pieczęć firmowa zakładu fo-
tograficznego, pod zdjęciem data z epoki. Fotografia nieco przybrudzona: 
na obrzeżach brązowe niewielkie plamki oraz minimalne wygięcia kartonu, 
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samo zdjęcie straciło nieco swoją pierwotną barwę (sepia) z niewielkimi zbrą-
zowieniami (jedynie na niebie). Niemniej w pełni oddaje atmosferę rewolu-
cyjnego czasu. Stan ogólny dobry. 180. –

121. [WARSZAWA – PLAC SASKI] Panorama Pl. Saskiego z lotu ptaka. War-
szawa: Karpiński – Kalina, 1921. Fotografia lotnicza 11,5 × 16,5 cm. Wykonana 
z 200 m podczas lotu nad Pl. Saskim 20 IX 1921 r. przez załogę w składzie por. 
obs. Karpiński i pchor. Kalina. Na zdjęciu widoczny jest Plac Saski z Sobo-
rem Prawosławnym św. Aleksandra Newskiego i rozebraną już dzwonnicą. Za 
soborem Plac Saski z Ogrodem i dalej Wodozbiorem na wzgórzu. Budynek 
na prawo po przekątnej od Pałacu Saskiego to Pałac Brühla (później siedziba 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Na lewo od Pałacu Saskiego kamienice 
ulicy Królewskiej. Budynek w dolnej prawej ćwiartce zdjęcia to budynek sądów 

wojskowych i przylegające doń tzw. 
kuźnie saskie. Napis (naświetlony) 
na fotografii w części górnej z obja-
śnieniem (nieco ścięty przy obrób-
ce). Na odwrocie niewielkie ślady 
odklejenia. Poza tym stan dobry. 
Interesująca fotografia z pierwsze-
go etapu rozbiórki Soboru, na 3 lata 
przed ostateczną decyzją o jego 
zburzeniu. 100. –
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Metro w Warszawie.

122. [WARSZAWA] Badania gruntu pod metro w Warszawie. Warszawa 
1928. Dwie fotografie amatorskie 17,5×11,4, naklejane na karton albumo-
wy (21,8 × 27,5 cm). Próbne odwierty pod metro warszawskie dokonywane 
w 1928 r. przed Pałacem Kronenberga przy ul Królewskiej – Pl. Małachow-
skiego (obecnie Hotel „Victoria”) oraz przed Ratuszem przy Pl. Teatralnym 
(odbudowany na nowo) przez firmę Rychłowski, Wehr i S-ka. Bracia Alek-
sander (1859 – ok. 1933) i Bolesław (1865-1941) Rychłowscy, prowadzili firmę 
wiertniczą od 1896 r. Firma szczyciła się znacznymi sukcesami w zakresie 
odwiertów wód geotermalnych już w 1902 r. na głębokość 1163 m (m.in. 
w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego). Na odwrocie karty albumu inne 
zdjęcia (m.in. z Konstancina w 1938 r.). Drobne przybrudzenia na narożni-
kach (klej?) i przy jednej z krawędzi. Stan ogólny dobry. Rzadki dokument 
ikonograficzny do historii metra warszawskiego. 300. –



123. [WARSZAWA – WOLA] Otwar-
cie działu produkcji fotochemicznej przy 
ul. Wolskiej 41 w Warszawie. [Warszawa]: 
Leonard Sempoliński, [1938]. Fotografia 
12,5 × 17,2 cm. Sygnowana na odwrocie po-
dłużną pieczątką tuszową: „Fot. Leonard 
Sempoliński” (1902-1988), fotograf specja-
lizujący się po wojnie w fotografii reporta-
żowej. W 1938 r., po dwóch latach budowy 

bracia Jerzy (1901-1945) i Kazimierz (1902-1944) Franaszkowie otworzyli Fa-
brykę Papierów i Filmów Fotograficznych, jako część firmy „J. Franaszek 
S.A.”. Produkcja przetrwała aż do 1944 r. Zdjęcie przedstawia scenę zbiorową 
z udziałem kilkunastu odświętnie ubranych ludzi przed zabudowaniami fa-
brycznymi. Niewielkie ślady zagięć. Stan ogólny dobry. 100. –

124. [WARSZAWA – ŻOLIBORZ] GIMNAZJUM i Liceum im. Ks. Józefa 
Poniatowskiego w Warszawie. Fotografia zbiorowa grona pedagogicznego 
w gmachu przy ul. Lisa Kuli 16 z portretem patrona, 11,6 × 17,2 cm, na-
klejana na karton z epoki (20,6 × 25,5 cm). Zdjęcie przedstawia 49 osób 
pod portretem ks. Józefa Poniatowskiego namalowanym pędzlem olej-
nym w 1922 przez Władysława Szyndlera (1902-1960), absolwenta szkoły 
i późniejszego malarza. Drobne zbrązowienie na obrzeżu kartonu z prawej 
strony. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –


