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l i t e r a t u r a  i  b i b l i o f i l i a

125. ASTREA. Pamiętnik Narodowy Polski. Poświęcony historyi, literaturze, poezyi, 
filozofii moralney, ekonomii polityczney, rzeczom krajowym, wiadomościom sta-
tystycznym i dziejom współczesnym. Wyd. przez Franciszka Grzymałę. T. IV, nr 
1: X-XII 1823. Warszawa: Franciszek Grzymała, 1823. – 69 s., 20,5 cm, brosz. wyd. 
Magazyn wychodzący w latach 1821-1825. Zawiera m.in. Uwagi nad literaturą 

romantyczną przystosowaną do historyi, sta-
rożytności i obyczajów narodowych; poezje 
Mikołaja Wolskiego (1762-1802/3) oraz Rys 
historyczny wypadków woiennych nad Wisłą 
w r. 1809. Stan bardzo dobry. 50. –

126. BACZYŃSKI Krzysztof Kamil 
(1921-1944): Śpiew z pożogi. Warszawa: 
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”, 1947. – 
254 s., [1] k. portr., 22 cm, brosz. wyd. De-
dykacja z 1948 r. Pierwsze powojenne wy-
danie utworów najwybitniejszego polskiego 
poety czasów wojny z tekstem Kazimierza 
Wyki (1910-1975). Drobne zagięcia krawędzi 
okł. Wewnątrz czysty egz. 60. –

127. BADECKI Karol (1886-1953): Pol-
ska liryka mieszczańska. Pieśni – tańce 
– padwany. Pierwsze zbiorowe i krytycz-
ne wydanie. Lwów: Tow. Naukowe, 1936. 
– XXXI, [3], 489, [2] s., 23 cm, opr. pł., 
oryg. okł. brosz. zach. Zabytki Piśmien-
nictwa Polskiego, t. 7. Antologia XVII w. 
poezji mieszczańskiej w Rzeczypospolitej. 
Zażółcenia okł. i wyklejek. Poza tym stan 
bardzo dobry. 120. –

128. BANDROWSKI Aleksander (1860-
1913): Bolesław Śmiały. Dramat w 3-ch ak-
tach a 4-ch obrazach Aleksandra Bandrow-
skiego; muzyka Ludomira Różyckiego. 
Kraków: nakł. Autora, 1909. – 55 s., 18,5 cm, 
brosz. wyd. Dramat historyczny poświęcony 
tragicznemu królowi Polski. Stan bardzo do-
bry. Charakterystyczna typografia drukarni 
W.L. Anczyca. 45. –
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b i b l i o f i l i a

129. CZWARTY Zjazd Bibljofilów Polskich 
w Poznaniu 30.V. do 2.VI. 1929 roku. Karta uczest-
nictwa nr. 127 członka Henryka Jasieńskiego. Po-
znań: Czcionkami Rolniczej Drukarni i Księgarni 
Nakładowej, 1929. – [14] s., 16,5 cm, brosz. wyd. 
Henryk Jasieński (1888-1976) architekt i bibliofil, 
autor prac z historii sztuki. Zawiera: Uwagi, Pro-
gram Zjazdu oraz Komunikat gospodarczy IV 
Zjazdu Bibljofilów. Przykurzone zewnętrzne kra-
wędzie, oraz ślady zawilgocenia dolnego narożnika 
początkowych 2 k. 90. –

130. DOBROWOLSKI Henryk: Filipika Ojca 
miasta Krakowa „pro i contra” znanemu skąp-
cowi i kupcowi spod Sukiennic. Kraków: Towa-
rzystwo Miłośników Książki, 1949. – 13, [3] s., 
il., 17 cm, brosz. wyd. Przemówienie prezydenta 
miasta Krakowa na otwarciu czytelni czasopism 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w lokalu kawiarni 
w Sukiennicach. Ślad zacieku w prawym górnym 
narożniku. 50. –

131. JAŹWIECKI [Adam Franciszek (1900-
1946)]: [Inc.:] Zarząd Krak. Okręgu Ligi Mor-
skiej i Kolonjalnej przesyła z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku życzenia […] Prezes 
Zarządu Okr. Krak LMK B. Mond gen. bryg. – 
Wiceprezes T. Tomaszewski ppłk. dypl. – sekre-
tarz E. Fordey. Kraków: Liga Morska i Kolonjalna, 
[1935]. – 2 s. złożone z arkusza 30,5 × 12 cm. W gór-
nej części litografia 12 × 9 cm, z żaglowcem sygn. 
Na kamieniu Jaźwiecki 35. Autor grafiki, członek 
Grupy Krakowskiej, więzień niemieckich obozów 
koncentracyjnych. 120. –
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132. KATALOG Licytacji Bibljofilskiej urządzonej stara-
niem T-wa Bibljofilów Polskich w Warszawie dla uczestni-
ków Drugiego Zjazdu Bibljofilów Polskich. dn. 1.XI.1926 
roku o godzinie 7 m. 15 w Kamienicy Książąt Mazowiec-
kich, Rynek Starego Miasta 31 w Warszawie. Warszawa: 
T.B.P., 1926. – 64 s., 15 cm, brosz. wyd. Ślady zacieków na 
górnym marginesie początkowych kart. 50. –

133. KATALOG Licytacji Bibliofilskiej urządzonej stara-
niem Tow. Miłośników Książki w Krakowie dnia 4 grudnia 
1948 r. w lokalu T.M.K. Mikołajska 9. Kraków: [druk W.L. 
Anczyc] 1948. – 42, [1] s., 14,5 cm, brosz. wyd. 45. –

134. KATALOG Licytacji Bibliofilskiej urządzonej 
staraniem Towarzystwa Miłośników Książki w Kra-
kowie dnia 13, 14, 15 czerwca 1949 r. w lokalu T.M.K. 
Smoleńsk 9. Kraków: [bez wyd.] 1949. – 112 s., 14,5 cm, 
brosz. wyd. 45. –

135. KATALOG wydawnictw Towarzystwa Miło-
śników Książki w Krakowie. Kraków: Sgł. Gebethner 
i Wolf, grudzień 1926. – 12 s., 15 cm, brosz. wyd. Czysty 
egz. 50. –
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136. PROGR AM i  re-
gulamin obrad Drugiego 
Zjazdu Bibljofilów Polskich 
w Warszawie. 31 październi-
ka, 1 i 2 listopada 1926 roku. 
[Warszawa; Tłocznia Wł. 
Łazarskiego, 1926]. – [8] s., 
11 × 15,5 cm, brosz. wyd. Śla-
dy zawilgocenia na stronach 
tekstowych. 30. –

137. PROGRAM trzeciego Zjazdu Bibljofilów Polskich 
we Lwowie w Zielone Świątki 1928. [Lwów: Towa-
rzystwo Miłośników Książki, 1928]. – [8] s., 15,5 cm, 
brosz. wyd. Zaplamienia tylnej okładki. 50. –

138. TŁOMAKOWSKI Janusz (1896-1980): Wystawa 
grafiki. Marzec-kwiecień. Kraków: [b. wyd.], 1931. 
– [8] k. w tym 6 k. tabl., 15,5 cm, brosz. wyd. Dołą-
czone zaproszenie na otwarcie wystawy. 60. –

139. TOWARZYSTWO Miłośników 
Książki. Z okazji Zjazdu Naukowe-
go im. Jana Kochanowskiego odbędzie 
się w Krakowie ogólne zebranie człon-
ków towarzystw bibljofilskich… [acc.:] 
Czwartek 5.VI.1930 odczyt o godz. 8 
wygłosi w czytelni Muzeum Przemy-
słowego prof. Leon Płoszewski. Temat: 
O rękopisach Księgi 
ubogich. Kraków: 
Towarzyst wo Mi-
łośników Ksią żk i, 
1930. – [4] k. 14,5 cm, 
brosz. wyd. 35. –
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140. TYSZKIEWICZ Samuel (1889–1954): [Inc.:] Najlepsze życzenia świąteczne 
i noworoczne przesyłają Maryla & Samuel Tyszkiewiczowie. Florencja, w grud-
niu 1928 roku. – [8] s., il., 15,5 × 10 cm, pergaminowa obwoluta z sygnetem 
Oficyny. Nakł. 110 egz. Ten nosi nr 30, papier z Fabriano, druk dwubarwny, 
drzeworyt kolorowy. Odręczny podpis typografa. Stan b. dobry. 250. –

141. TYSZKIEWICZ Samuel (1889–1954): 
[Inc.:] Ad celebrandum Joannem Gutenberg 
Stratisburgii A.D. MCCCCXXXVI […] 
W ten pamiętny rok pięćsetlecia sztuki dru-
karskiej […] Florencja: Tyszkiewiciana Ty-
pographia, 1935. – [8] s., drzeworyt tytułowy 
z prasą typografa, 15 × 12 cm, druk dwubarw-
ny. Życzenia bibliofilskie na rozpoczęcie dzie-
sięciolecia pracy Oficyny i 500. lecia sztuki 
drukarskiej. W kolofonie autograf drukarza, 
całość zamyka sygnet z napisem „Magister 
Samuel Typographus” i herbem Leliwa. Stan 
b. dobry. 250. –
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142. TYSZKIEWICZ Samuel (1889–1954): [Inc.:] Nobilis Domina Halina Zdzi-
towiecka Jasieńska accipiat sincerissima auspicia […] Florencja: via Camerata 
23, 1935. – [4] s. złożone z arkusza 33 × 24 cm. Życzenia noworoczne florenc-
kiego typografa dla Haliny Zdzitowieckiej Jasieńskiej (1892-1966), członkini 
Związku Bibliotekarzy Polskich oraz Tow. Miłośników Książki w Krakowie, 
gdzie pełniła funkcję Kapitałki, redaktorki Silva Rerum. Egz. Z wygryzionym 

narożnikiem na zewnętrznym złożeniu. Sygnet 
wydawcy i drzeworyt z napisem „Abietes natalis 
ad Arnum”, autograf drukarza. 150. –

143. ŻYCZENIA Noworoczne przesyła 
w imieniu Kuratorjum i Zarządu Instytutu 
Bałtyckiego Józef Borowik (1891-1968) Dyrek-
tor Instytutu. Toruń, Franciszkańska 14. To-
ruń: Instytut Bałtycki, [między 1927 a 1936]. 
– [2] k., 14 cm, brosz. wyd. 30. –
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144. [BIELSKI Marcin (1495-1575)]: Marcina Bielskiego 
satyry. I. Sen majowy. II. Rozmowa baranów. III. Sejm 
niewieści. Wyd. Władysław Wisłocki. Kraków: Akade-
mia Umiejętności, 1899. – XV, 119 s., faksym., 20 cm, 
brosz. wyd. Trzy satyry polityczno-obyczajowe renesan-
sowego autora „Kroniki polskiej” ze słynną satyrą o bara-
nach (krakowskich) stających w obronie „starych porząd-
ków, obyczajów i spraw ludzkich” zgodnie z prawem swej 
długowieczności. Grzbiet nadpęknięty, blok broszury 
zwarty, wewnątrz czysty egz. 50. –

145. BIEŁYJ Andrej [właśc. BUGAJEW Borys] (1880-
1934): Riewolucja i kultura. Moskwa: Izd. G.A. Le-
mana i S.I. Sacharowa, 1917. – 30 s., 18 cm, brosz. wyd. 
Obraz życiodajnego żywiołu rewolucji, jako zbawczego 
wyjścia z kryzysu autorstwa rosyjskiego poety i krytyka li-
terackiego. Zbrązowienia okł., wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. Pierwodruk w jęz. rosyjskim. 60. –

146. BRIUSOW Walerij (1873-1924): Urbi et Orbi. [Mo-
skwa?]: Knigoizdatielstwo „Skorpion”, 1903. – [8], 190, [2], 
IV s., 23,5 cm, opr. płsk. wyd., oryg. okł. brosz. zach. Pie-
czątki „Kaliskiej Rosyjskiej Publicznej Biblioteki” (cyrylica). 
Pierwsza edycja zbioru poezji rosyjskiego poety symbolisty. 
Otarcia opr. Wewnątrz stan bardzo dobry. 500. –

147. BRODZIŃSKI Kazimierz (1791-1835): Pisma roz-
maite. T. 1 [ostatni]. Warszawa: nakł. Autora, 1830. – [2], 
318, [1] s., 20 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Pisma z historii literatury. Więcej tomów nie 
wydano. Niewielkie zbrązowienia i otarcia opr. Adnotacja 
numeryczna na k. tyt. Stan ogólny dobry. 160. –

148. BRUCHNALSKI Wilhelm (1859-1938): Pierwsze 
utwory Mickiewicza naśladowane w literaturze galicyj-
skiej 1822-1830. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, 1894. – 23 s., 22 cm, brosz. wyd. Recepcja wcze-
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snych utworów Adama Mickiewicza na twórczość poetów galicyjskich doby 
romantyzmu. Drobne przybrudzenia okł. i obcięty tylny narożnik okł. We-
wnątrz czysty egz. 35. –

149. BRZECHWA Jan [właśc. LESMAN] (1898-
1966): Kaczka dziwaczka; rys. Franciszki Themer-
son (1907-1988). Warszawa: Czytelnik, 1949. – [49] 
s., il., 25 cm, opr. karton wyd. Drugie powojenne 
wznowienie wierszy dla dzieci z ilustracjami. Egz. 
po konserwacji. 100. –

150. BYKOWSKI JAXA Piotr (1823-1889): Uro-
dzenie. Dramat w trzech aktach z prologiem. Po-
znań: Ludwik Merzbach, 1860. – 104 s., [2] k. tabl., 
il., 18,5 cm, opr. ppł. z epoki. Podpis własnościowy 
Wincentego Rapackiego (1840-1924), aktora i reży-
sera teatralnego z wielkiego rodu aktorskiego. Mini-
malne zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 80. –

151. CHODŹKO Michał (1808-1879): Jezioro cu-
dów. Poemat chrześcijański. Paryż: [nakł. Autora], 
1857. – XVII, [1], 43, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Piecząt-
ka: „Konstanty Przewłocki”. Poezje mesjanistyczne 
osadzone w świecie antyku przedstawiciela radykalnej 
emigracji polskiej i przyjaciela Adama Mickiewicza. 
Niewielkie zagięcia. Stan ogólny dobry. 45. –

152. CHRZANOWSKI Ignacy (1866-1940): Mar-
cin Bielski. Studjum historyczno-literackie. Wyd. 2 
popr. i uzup. Lwów: Książnica-Atlas, 1926. – [10], 
351 s., 25 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. Studium 
o Marcinie Bielskim (1495-1575), poety i żołnierza re-
nesansu, autora słynnej „Kroniki Polski” i „Kroniki 
wszystkiego świata”. Stan bardzo dobry. 100. –

153. [CHRZANOWSKI Ignacy (1866-1940)] 
Prace historyczno-literackie. Księga zbiorowa ku 
czci Ignacego Chrzanowskiego. Kraków: Kasa im. 
Mianowskiego, 1936. – 646 s., [1] k. portr., 23 cm, 
brosz. wyd. Zbiór 31 prac autorstwa m.in.: Francisz-
ka Bielaka, Władysława Folkierskiego, Stanisława 
Kołaczkowskiego, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, 
Wojciecha Weintrauba, Juliana Krzyżanowskiego, 
Zbigniewa Leśnodorskiego, Wacława Bara, Adama 
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Bara, Stanisława Pigonia i Kazimierza Wyki. Wśród tekstów na uwagę za-
sługują tytuły: „Oratorium wieszcze Seweryna Goszczyńskiego” z „Ostatnim 
męczeństwem Polski i jej zmartwychwstaniem”; „Platon w twórczości Norwi-
da”; Stanisława Brzozowskiego dyskusja o Fryderyku Nietzschem; Filozofia 
wszechświata w mistycznej koncepcji Słowackiego; Ze studiów nad zagadnie-
niem wzniosłości w filozofii Kanta; Z poezji powstania kościuszkowskiego. 
(Prace z Historji Literatury Polskiej, nr. 1). Stan bardzo dobry. 150. –

154. CYBULSKI Wojciech (1808-1867): Odczyty o poezyi polskiej w pierwszej 
połowie XIX wieku. T. 1-2; przekł. z niem. Franciszka Dobrowolskiego. 
Poznań: J.K. Żupański, 1870. – V, 235; 
232 s., 22 cm, opr. płsk. z epoki. W to-
mie 1 wykłady na temat poezji Adama 
Mickiewicza, którego autor, profesor uni-
wersytetu wrocławskiego, poznał osobi-
ście w 1829 r. Karta tyt. w t. 1 zaklejona 
po środku małym podłużnym paskiem. 
Miejscami zażółcenia. Otarcia opr. Stan 
ogólny dobry. 180. –

155. CZACHOWSKI Kazimierz (1890-1948): 
Jan Kasprowicz. Próba bibliografii. Kra-
ków: Tow. Miłośników Książek, 1929. 
– 62, [3] s., 23 cm, oryg. karton wyd. 
z obwol. Bibliofilska edycja dorobku li-
terackiego i naukowego Jana Kasprowi-
cza (1860-1926) oraz pism o nim. Drob-
ne zagięcia obwol. Zdezaktualizowane 
stemple. Poza tym stan bardzo dobry. 
Wyd. numerowane. 75. –

156. [CZAJKOWSKI Michał (1804-1886)]: 
Nowe powiastki i gawędy przez auto-
ra Szwedów w Polsce. Petersburg: B.M. 
Wolf, 1852. – [2], 174 s., 21 cm, opr. pł. 
współcz. ze złoc. tyt. na grzbiecie, oryg. 
okł. brosz. zach. Podpis własnościowy 
z epoki. Wyd. 1. Zawiera: Swatanie Za-
porożca; Mogiła; Sajdahaczny; Wyprawa 
na Carogród; Konstanty Horodeński; 
Orlik i Orłenko. Zbrązowienia. Poza tym 
stan dobry. 75. –
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157. CZAYKOWSKI Antoni (1816-1873): Niektóre po-
ezye. Wyd. Władysława Bentkowskiego. War-
szawa: [S. Orgelbrand], 1841. – XXIV, 234, [4] s., 
18 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem szyldzikiem. 
Zbiór utworów poetyckich profesora literatury UJ 
ze „Wspomnieniem z podróży do Morskiego Oka”. 
Zbrązowienia i minimalne nadpęknięcie grzbietu pry 
krawędzi. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

158. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Noc – dzień. 
Mechaniczny instynkt elektryczny. Kraków: Sgł. 
Gebethner i Wolff, 1922. – [2], 41 s., 23 cm, brosz. 
wyd. Jeden z najgłośniejszych tomików poetyckich 
awangardy polskiej. 200. –

159. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Osioł i słońce 
w metamorfozie. Włamywacz z lepszego czasu. 
(1 Akt 10 minut). Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 
1922. – [2], 40 s., 16 cm, brosz. wyd. Podpis wła-
snościowy na okł. i na k. tyt. [Joanna Pollakówna 
(1939-2002), poetka]. Jeden z pierwszych polskich 
dramatów awangardowych. Drobne zagięcie na-
rożnika. Poza tym stan bardzo dobry. 200. –
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160. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Robespierre; 
Rapsod; Cinema; Od romantyzmu do cynizmu. Od 
romantyzmu do cynizmu. Paryż – Warszawa: [b.w.], 
1927. – 43, [1] s., il., 27,5 cm, opr. karton wyd. Poemat 
awangardowy. Okł. i rys. w tekście wg autor. Drobna 
dziurka w dolnym rogu egz., stopniowo zmniejszająca 
się do s. 8 i niepowodująca uszczerbku tekstu. Poza 
tym stan bardzo dobry. Rzadkie. 1 200. –

161. CZYŻEWSKI Tytus (1880-1945): Wąż, Orfe-
usz i Euridika. Wizja antyczna. Rysunki graficzne 
w tekście przez T. Czyżewskiego. Wykonał grafik 
Fr. Benisz. Kraków: Instytut Wydawniczy „Nieza-
leżnych”, 1922. – [16] s., 15 il., 15 cm, brosz. wyd. 
Poemat sceniczny, wyd. 1. i jedyne. Drobne zagięcia 
okł. Wewnątrz stan bardzo dobry. 100. –

162. DANTE Aligheri (1265-1321): Vita Nuova. 
Życie nowe; przełoż. i skomentował Artur Górski 
(1870-1959). Warszawa: J. Mortkowicz, 1915. – VII, 
[1], 141 s., 20,5 cm, opr. pełna skóra z tłocz. ślepo 
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ramką na przednim licu i tyt. obcięcia kart u góry złoc. Pierwsza książka 
włoskiego poety średniowiecza stanowiąca zbiór poezji połączonych z pamięt-
nikiem opisującym dzieje swego uczucia. Dwie plamy na grzbiecie, tuż przy 
krawędzi oraz jedna na licu. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

163. DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard 
(1907-1985): Powrót na Powiśle. Warszawa: 
F. Hoesick, 1935. – 46 s., il. (drzeworyty), 
21 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla 
Stanisława Daniłowicza (1906-1944), aktora, 
dat. 7 I 1936. Wyd. 1. Poezja i proza związa-
na z warszawskim Powiślem i wydarzeniami 
rewolucji 1905 r. Trzy drzeworyty (okładka 
i 2 naklejane w tekście) autorstwa Jana Ko-
sińskiego (1916-1974), późniejszego scenogra-
fa. Przybrudzenia okł. i zagięcia krawędzi. 
Wewnątrz czysty egz. 60. –

164. DROBNER Herman: Dzieje litera-
tury polskiej. Kraków: [b.w.], 1889. – 88 s., 
19 cm, opr. ppł. z epoki. z  t łocz. złotem 

grzbietem. Pieczątka i superekslibris na grzbiecie z epoki adwokata war-
szawskiego Leona Świderskiego. Popularne dzieje literatury polskiej. 
Drobne podkreślenia w tekście piórkiem na kilku kartach. 45. –

165. DROZDOWSKI Wacław, OCHOCKI Adam (1913-1991): Wicek i Wacek. 
Ucieszne przygody dwóch wisusów w czasie okupacji, na ich cześć wierszem 
opisane. [Łódź]: „Express Ilustrowany”, [1948]. – [1], 28 k., il., 22 × 30,5 cm, 
brosz. wyd. Pierwszy powojenny komiks opowiadający przygody dwóch 

mieszkańców Widzewa 
łódzkiego podczas oku-
pacji niemieckiej, łącz-
nie z pobytem w obozie 
koncentracyjnym. Sta-
nowi recepcję postaci 
Pata i Patachona w Pol-
sce. Drobne zagięcia 
i uszkodzenia krawędzi 
grzbietu. Większość rys. 
pokolorowana delikat-
nie kredką. Stan ogólny 
dobry. 100. –
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166. [DZI A ŁY ŃSK A  Gabrie la (1798-1813)] 
WIERSZ na żałobną pamiątkę J. Panny Ga-
bryeli Działyńskiey w Pradze R. 1813 dnia 6. 
Grudnia zeszłey przez przyjaciela jey i rodziców 
ułożony. [B.m.: b.w., 1813]. – [17] s., il. (ozdobni-
ki), 25 cm, poszyt z epoki. Pamiątkowy wiersz 
elegijny na cześć przedwcześnie zmarłej córki 
Adama Tytusa Działyńskiego (1798-1861), me-
cenasa sztuki i wydawcy źródeł historycznych. 
Stan bardzo dobry. 75. –

167. DZIERZKOWSKI Józef (1807-1865): Szkice. 
Lwów: H.W. Kallenbach, 1855. – [8], 124 s., 
20 cm, opr. ppł. z epoki. Pieczątka i podpis 
własnościowy Kazimierza Lemańskiego z Bra-
toszewic. Opowiadania galicyjskie. Zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 50. –

168. GASTIEW Aleksy (1882-1941?): Poezja czy-
nu robotniczego; przekład Haliny Krahelskiej 
(1892-1945). Warszawa: Scena i Lutnia Robotni-
cza, 1921. – 72 s., [1] k. portr., 19 cm, brosz. wyd. 
Poezja prozą inżyniera i specjalisty sowieckiego 
zarządzania przesiąkniętego ideą zastąpienia 
ludzi przez „jednostki proletariackie” (roboty) 
pozbawione do tego stopnia osobowości, że na-
wet nie będzie potrzeby nadawania im imion. 
Zagięcia krawędzi. Stan ogólny dobry. Przykład 
wynaturzenia systemu sowieckiego. 60. –

169. GASZYŃSKI Konstanty (1809-1866): Pro pu-
blico bono. Nowe poezje. Paryż: Księgarnia 
Polska, 1858. – 62 s., 21 cm, opr. pł. z epoki. 
Pieczątka z herbem Lewart na k. tyt. Zbiór 
satyr, obrazu dramatycznego i bajki autorstwa 
pisarza i publicysty z epoki „Wielkiej Emigra-
cji”. Zbrązowienia względnie odbarwienia na 
kartach po niewielkim zalaniu. 50. –
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170. GOMBROWICZ Witold (1904-1969): Trans-atlantyk. Ślub. Z komentarzem 
autora. Warszawa: Czytelnik, 1957. – 258, [1] s., [1] k. portr., 20 cm, opr. pł. 
wyd. z obwol. Pierwsze krajowe wydanie emigracyjnej powieści i dramatu. 
Oprac. graf. Jan Młodożeniec (1929-2000). Stan bardzo dobry. 100. –

171. GONIEWSKI Konstanty (1820-1886): Szymon 
Konarski. Obraz dramatyczny w pięciu aktach z prolo-
giem. Kraków: Wł. L. Anczyc i Sp., 1889. – [8], 212 s., 7 k. 
tabl. (naklejane il.), 30 cm, brosz. wyd. Dramat autor-
stwa właściciela ziemskiego z Królestwa Polskiego [stąd 
wydany anonimowo] na cześć Szymona Konarskiego 
(1808-1839), działacza niepodległościowego i emisariu-
sza, straconego przez Moskali w Wilnie, z którym łączyło 
go wspólne wyznanie (kal-
winizm). Egz. nierozcięty 
z ilustracjami w formie XIX 
w. fotograficznych wklejek 
całostronicowych. Przybru-

dzenia okł. i nieznaczne zbrązowienia k. tyt. We-
wnątrz czysty i nierozcięty egz. 100. –

172. GORKIJ M., KOROLIENKO Wł., TOŁSTOJ 
L.N.: Zaprieszcziennyje oczerki. Berlin: Gugo 
Sztejnic, 1903. – 59 s., 19,5 cm, brosz. wyd. „Za-
kazane szkice” Maksyma Gorkiego (1868-1936); 
Włodzimierza Korolenko (1853-1921) i Lwa Ni-
kołajewicza Tołstoja (1828-1910). Pierwodruki 
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trzech niedopuszczonych opowiadań rosyjskich pisarzy: 1. „Razrusziennyj 
mol” (M. Gorkij); 2. „Cudnaja” (Wł. Korolienko); 3. „Razkaz Krylcowa” 
L.N. Tołstoj. Sobranije luczszich russkich projzwiedienij. Drobne podkle-
jenia grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

173. [GRABOWSKI Michał (1804-1863)]: Zamieć w stepach. Opowiadanie obywa-
tela z polskiéj Ukrainy w pierwszych latach XIX wieku. Przez Edwarda Tarszę 
[pseud.]. Petersburg: [b.w.], 1862. – 120 s., 22 cm, opr. płsk. z epoki. Powieść 
ukrainofilska współtwórcy (Z Sewerynem Goszczyńskim i Józefem Bohdanem 
Zaleskim) „szkoły ukraińskiej polskiego romantyzmu”. Zbrązowienia i ślady po 
niewielkim zalaniu na krawędziach marginesu. Stan dobry. 75. –

174. HALICZANIN wydawany przez Walentego Chłędowskiego (1797-1846). 
Lwów: Piotr Piller, 1830. – [4], VIII, 270, [2] s., [1] k. portr. (litografia), 21 cm, 
opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem grzbietem. Pieczątki z epoki i podpis („M. 
Skrzetuski”). Almanach literacki stanowiący manifest romantyzmu galicyjskie-
go. Wśród autorów m.in.: August Bielowski, Aleksander hr. Fredro i Ludwik 
Nabielak. Na kartach tej niecodziennej, jak na warunki galicyjskie, publikacji 

znalazły się również idee filozofii niemieckiej (F.W. 
Schmelling), jak i Towarzystwa Zwolenników Sło-
wiańszczyzny. T. 1 z dwóch (więcej nie wydano). 
Portret Aleksandra hr. Fredry w litografii P. Pille-
ra wg rys. A. Lauba. Zbrązowienia i otarcia opr. 
Grzbiet minimalnie uszkodzony w części górnej. 
Złoc. zachowane. 250. –

175. HEINE Henryk (1797-1856): Niemcy – baśń 
zimowa; przełożył Henryk Monat. Kraków: [b.w.], 
1924. – 118 s., 18 cm, brosz. wyd. Satyra niemiec-
kiego poety epoki późnego romantyzmu z 1844 r. 
Utwór stanowi rozliczenie z młodością i miesz-
czańskim światem oraz z niektórymi postaciami 
z historii Niemiec i współczesnej polityki pruskiej. 
Jedne z największych dzieł satyrycznych autora. 
Otarcia grzbietu. Stan dobry. 45. –

176. [HERBERT Edwin (1910-1974]: Dziew-
czynie z różowych wydm sonety dnia słoneczne-
go ofiaruje poeta. Poznań: [b.w.], 1932. – [11] s., 
26 cm, brosz. wyd. Wiersze poznańskiego poety. 
Z uwagami autora w ołówku (?). Projekt okł. Ed-
munda Czarneckiego z motywem marynistycz-
nym. Stan bardzo dobry. 50. –
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177. [HERTEL Maksymilian (1844-1921)] ERWAN 
[krypt.]: Odzew tułacza z nad obcego morza na hasło 
Niewiast z pod Karpat. Gorlice: Zygmunt Turowicz, 
1901. – 7 s., 20,5 cm, luźne karty. Pieczątka własnościo-
wa. Wiersz napisany z powodu odezwy Polek, żądającej 
pomocy dla weteranów z ostatniej walki o niepodległość 
i dla sierot po nich pozostałych (Francja 11 VIII 1901). 
Stan dobry. Rzadkość. 60. –

178. [HORATIUS Flaccus Quintus (65-8 p.n.e.)]: Ho-
racego ody wszystkie wierszem polskim przełożone przez 
Teodora Narbutta (1784-1864). T. 1-2. Wilno: B. Neuman, 
1835. – VIII, [1], 10-150, [4]; [2], 72, [4] s., 17 cm, opr. płsk. 
z epoki z tłocz. tyt. na grzbiecie. Zdezaktualizowane pie-
czątki prywatne i zamazana dedykacja na odwrocie k. tyt. 
Zbiór 121 utworów poetyckich rzymskiego poety lirycz-
nego. Minimalne przybrudzenia i otarcia opr. Wewnątrz 
czysty egz. 150. –

179. IRZYKOWSKI Karol (1873-1944): Słoń wśród por-
celany. (Studja nad nowszą myślą literacką w Polsce). War-
szawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1934. – 355, [2] s., 19 cm, opr. kar-
ton współcz. Zawiera artykuły polemiczne z lat 20. XX w. 

Wśród nich polemiki: z „programofobią” Skamandrytów, z „plagiatowym 
charakterem przełomów literackich w Polsce, z „niezrozumialstwem”; z polski-

mi futurystami i z formizmem Leona 
Chwistka; z marksistowskim krytykiem 
Andrzejem Stawarem oraz z pisarstwem 
Leona Kruczkowskiego oraz ze Stanisła-
wem Ignacym Witkiewiczem („nieistot-
ne eksperymenty w teatrze”), a także 
krytyczna analiza światopoglądu Jana 
Nepomucena Millera oraz twórczości 
Tadeusza Peipera. Brak oryg. okładek. 
Czysty egz. 60. –

180. [ JANKOWSKI Jerzy (1887-
1941)] YANKOWSKI Yeży: Tram 
wpopszek ulicy. Skruty prozy i po-
emy. Warszawa: Futuryzm Polski, 
1920. – [64] s., 23 cm, brosz. wyd. To-
mik poezji pioniera futuryzmu pol-
skiego uważane za sztandarowy mani-
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fest tego kierunku w literaturze polskiej. Na 
odwrocie ślad po wytartej cenie. Minimalne 
zagięcia narożników. Poza tym stan bardzo 
dobry. Rzadkie. 1 500. –

181. [JANKOWSKI Placyd (1810-1872)]: Adaś. 
Opowiadanie. Wilno: Józef Zawadzki, 1856. 
– 136 s., 19 cm, brosz. wyd. Opowiadania li-
terata związanego z Wileńszczyzną, cenio-
nego, jako humorysty, o złej sławie duchow-
nego. Drobne zagniecenia. Poza tym stan 
bardzo dobry. 60. –

182. KASPEROWSKI Adam (1784-1839): Żale 
Elwiry. Dzieło oryginalne. Warszawa: [b.w.], 
1821. – 214 s., il., finaliki (drzeworyty), 18 cm, 
opr. pł. współcz. Romans autorstwa byłego 
oficera wojsk napoleońskich i działacza eko-
nomicznego w Galicji w dziedzinie cukrow-
nictwa i gorzelnictwa. Powieść mimo nie-
przychylnej opinii Kazimierza Brodzińskiego 
została określona przez późniejszą krytykę, 
jako „najwybitniejszy wyraz wpływu osja-
nizmu i werterowskiej filozofii pesymizmu”. 
Stan bardzo dobry. 100. –

183. KASPROWICZOWA Marja (1887-1968): 
Moje życie z nim. Warszawa: [Instytut Li-
teracki], 1932. – 228, [1] s., [1] k. portr.; [2], 
233-461, [1] s., 20 cm, współopr. ppł. Z de-
dykacją autorki dla Janiny Dulskiej z okazji 
pobytu ma Harendzie, dat. 20 VIII 1955. 
Dwa tomy wspomnień żony poety Jana 
Kasprowicza z lat 1910-1922. Niezwykły pa-
miętnik muzy ostatniej dekady życia poety. 
Brak k. przedtyt. w pierwszym tomie. Stan 
ogólny dobry. 100. –

184. [KORSAK Julian (1806-1855)]: Poezye Julia-
na Korsaka (adl.) [CHODŹKO Aleksander 
(1804-1891)]: Poezye Alexandra Chodźki. Po-
znań: Nowa Druk. Pompejusza i Sp., 1833. 
– [4], 74, [2]; [4], VIII, 56 s., 21 cm, brosz. 
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wyd. Nowy Parnas Polski zawierający poezye… 
Oddział 3. Wydawnictwo zawierające poezje 
poetów romantycznych, które zapoczątkował 
zeszyt z poezjami Adama Mickiewicza. Układ 
dwuszpaltowy. Zbrązowienia i zagięcia narożni-
ków. Stan ogólny dobry. 300. –

185. KOSIDOWSKI Zenon (1898-1978): Sza-
lony łowca. Poznań: „Zdrój”, 1922. – 40, [6] s., 
26 cm, brosz. wyd. Odb. 300 egz. numerowa-
nych; niniejszy egz. nosi nr 95 i zaopatrzony jest 
w podpis autora. Klisza okł. wg rys. Władysława 
Skotarka. Wiersze związane z nurtem ekspresjo-
nizmu i redagowanym przez autora poznańskim 
„Zdrojem”. Drobne uszkodzenia okł. i przybru-
dzenia. Stan ogólny dobry. 75. –

186. KOŹMIAN Andrzej Edward (1804-
1864): Rok 1846. Dramat w pięciu aktach 
wierszem. Poznań: Ludwik Merzbach, 1868. 
– 124 s., 18 cm, brosz. wyd. Z dedykacją Sta-
nisława Koźmiana (1836-1922), syna autora, 
polityka, historyka i teatrologa dla kuzyna Sta-
nisława Koźmiana (1811-1885), tłumacza dzieł 
Szekspira. Utwór sceniczny na motywach rze-
zi galicyjskiej z 1846 r. Drobne przybrudzenia 
i zagięcia okł. Stan ogólny dobry. 75. –

187. KOŹMIAN Kajetan (1771-1856): Pisma 
wierszem i prozą. T. 1-2. Poznań: Jan Konstanty 
Żupański, 1870. – [10], 330; [6], 368, [1] s., 24 cm, 
opr. pł. z tłocz. złotem grzbietem współcz., oryg. 
okł. brosz. zach. Zbiór różnych utworów literac-
kich, w tym tłumaczeń poezji angielskiej, poety, 
krytyka literackiego i znanego pamiętnikarza okre-
su klasycyzmu. W części prozą m.in. szkice o Ka-
rolu Bołoz-Antoniewiczu i gen. Franciszku Moraw-
skim. Spisy treści w obu tomach na wewnętrznych 
okł. brosz. Zbrązowienia na pierwszych i ostatnich 
kartach. Otarcia opr. przy krawędziach. Poza tym 
stan bardzo dobry. 120. –
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188. KOŹMIAN Kajetan (1771-1856): Ziemiaństwo 
polskie. Poema w cztérech pieśniach. Wydania Edwar-
da Raczyńskiego. Wrocław: Zygmunt Schletter, 1839. 
– XI, [1], 228 s., 24 cm, opr. pł. współcz., tylna okł. 
brosz. zach. Szczytowe osiągnięcie polskiego klasycy-
zmu, poemat dydaktyczny mający być odpowiedzią 
na „Sonety krymskie” Adama Mickiewicza. Dzieło 
ukończone po 25 latach w 1829 r. było drukowane we 
fragmentach od 1812 r. Jego pierwsza pełna publika-
cja, która przeszła już bez echa w dobie romantyzmu, 
a przez wielkiego wieszcza została ośmieszona. Czysty 
egz. Stan bardzo dobry. 250. –

189. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): Listy do 
St. E. Koźmiana. Lwów: Tow. lit. im. A. Mickie-
wicza, 1912. – [4], 221 s., [1] k. portr., [2] k. faksym., 
24 cm, opr. pł. z epoki (imitacja krokodylej skóry) 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Pieczątka własno-
ściowa. Korespondencja dwóch poetów i przyjaciół. 
Otarcia krawędzi opr., notatki ołówkiem na margi-
nesach i przybrudzenia na obrzeżach 1 karty. Poza 
tym stan dobry. 120. –

190. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): Listy… 
do Stanisława Małachowskiego. Kraków: Druk. 
„Czasu”, 1885. – XIV, [2], 317 s., 22 cm, opr. pł. 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Korespondencja 
z działaczem i emigrantem politycznym. Minimalne 
otarcie grzbietu. Poza tym stan dobry. 120. –

191. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): Niedo-
kończony poemat. (Z pośmiertnych rękopismów). 
Edycya druga. Paryż: Księgarnia Polska, 1862. – 
180 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Utwór dramatyczny. 
Przybrudzenia okł. i niewielkie zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 100. –

192. KRASIŃSKI Zygmunt (1812-1859): Psalmy 
przyszłości. Edycya szósta. Paryż: Księgarnia Pol-
ska, 1861. – 93, [2] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Utwór 
antyrewolucyjny powstały w okresie 1846-1848. 
Przybrudzenia okł. i niewielkie zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 90. –
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193. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): 
Hymny boleści. Paryż: nakł. Autora, 
[1857]. – 32 s., 25 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Dzieło 
uchodzące za najlepszy utwór poetycki 
J.I. Kraszewskiego, o wyjątkowej formie. 
Pierwodruk. Naturalne zbrązowienia 
i uszkodzenia okł. Drobne otarcia grzbie-
tu. Stan ogólny dobry. 120. –

194. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): 
Równy wojewodzie. Obraz dramatyczny 
z XVIII wieku w pięciu aktach. Poznań: 
Jan Konstanty Żupański, 1868. – [10], 
158 s., 20 cm, opr. pł. Sztuka rozgrywa-
jąca się w Humaniu w 1784 r. Pierwsza 
edycja. Stan ogólny dobry. 75. –

195. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Stara 
baśń. Powieść z IX wieku. Wyd. 5; ilustr. i ozdoby An-
toniego Gawińskiego (1876-1954). Warszawa: M. Arct, 
[1925]. – 272, [3] s., [1] k. tabl., 7 il., 20 cm, opr. ppł. 
wyd. Dedykacja na k. przedtyt.; pieczątka na k. tyt. 
(Katalog nr 21). Powieść z dziejów starożytnej Polski. 
Blok książki lekko poluzowany (podklejony). Czysty 
egz. Stan bardzo dobry. 75. –

196. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Studja 
literackie. Wyd. Adama Zawadzkiego. Wilno: Józef 
Zawadzki, 1842. – 288 s., 20 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. złotem grzbietem. Szkice literackie z historii 
literatury polskiej. Otarcia opr. i drobne zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 150. –

197. KRÓLIŃSKI Kazimierz (1874-1938?): Janek Biały. 
W podziemiach Pawiaku. Dwa utwory na scenę. Lwów: 
Księgarnia Maniszewski i Meinhart, 1908. – 78 s., 19 cm, 
opr. pł. wyd. (?) z tłocz. złotem tyt. na licu. Obrazy sce-
niczne z powstania styczniowego 1863 r. Drobne zagięcia 
kart i otarcia górnego grzbietu opr. Poza tym stan bardzo 
dobry. Złocenia w pełnym blasku. 50. –

198. KRÓLIŃSKI Kazimierz (1874-1938?): Żmuda. Ob-
raz w 1 akcie na tle męczeństwa dziatwy polskiej w Po-
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znańskiem. Lwów: Księgarnia Maniszewski 
i Meinhart, 1907. – 16 s., 19 cm, opr. pł. z epo-
ki. Obrazek sceniczny na motywach męczeń-
stwa dzieci polskich we Wrześni. Otarcia opr. 
Wewnątrz czysty egz. 35. –

199. KUREK Jalu (1904-1983): Śpiewy o Rze-
czypospolitej. Poezje. Warszawa: Sgł. Dom 
Książki Polskiej, [1929]. – 31 s., 21,5 cm, brosz. 
wyd. Ex libris T.T. Jęczalików. Tomik przed-
stawiciela Awangardy Krakowskiej, tłumacza 
futurystów włoskich. Zawiera Manifest po-
etycki z grudnia 1929 r. Okładka projektu Ka-
zimierza Podsadeckiego. Drobne nadkruszenia 
krawędzi okładki. Blok z nielicznymi margina-
liami ołówkiem. 500. –

200. KWIAT współczesnej poezji polskiej. Wydał Leopold Staff. Warszawa: Trza-
ska, Evert i Michalski, [1921]. – [4], 233 s., 19,5 cm, opr. płsk. zdobiony moty-
wami roślinnymi, sygn. FR [Franciszek Radziszewski]. Zachowana okładka 
broszury, otarcia krawędzi, pierwsze trzy karty z obciętym dolnym margine-
sem, także s. 229-232, poza tym stan bardzo dobry. 1 200. –
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201. LEWICKI Włodzimierz (1872-1909): Mowa akademika… wygłoszona 
w imieniu polskiéj młodzieży nad zwłokami ś. p. Adama Mickiewicza w Kra-
kowie dnia 4 lipca 1890. [Kraków]: Redakcya „Polskiego Figara”, 1890. – [4] 
s., 24 cm, arkusz. Mowa pogrzebowa podczas uroczystości pochówku wiesz-
cza narodowego w grobach katedry wawelskiej. Ślad po złożeniu, drobne nad-
darcia na krawędziach. Stan ogólny dobry. 60. –

202. LUTNIA. Piosennik polski. Zbiór 1-3. Wyd. 2. (T. 1-2). Lipsk: F.A. Broc-
khaus, 1864-1874. – XVII, [1], 365, [1]; XVII, [1], 342; XVII, [1], 349 s., 14 cm, 
opr. pł. wyd., obustronnie tłocz. złotem. Na przednim licu tłocz. złotem orzeł 
na tle krzyża i kotwicy, sztandarów, kos i pik, obcięcia kart złoc. Wyklejka 
księgarni katolickiej Władysława Miłkowskiego w Krakowie. Zbiór pieśni 
i wierszy patriotycznych z powstań naro-
dowych. Tom 3 zawiera pieśni z powsta-
nia styczniowego 1863-1864. Estreicher 
wymienia tylko tom 1 pierwszej edycji 
z 1863 r. oraz t. 2-3 edycji z 1874 bez zazna-
czania jej numeru. Niniejsza edycja obej-
mują t. 1-2 edycji 2 (1864-1874) i t. 3 edycji 
1 (1874). Otarcia krawędzi grzbietu i nad-
pęknięcia (t. 2) oraz zbrązowienia. W t. 3 
niewielki ślad po nakłuciu tomu ostrym 
sztychem, stopniowo zmniejszający się, do 
s. 38. Poza tym stan dobry. 450. –

203. MAJERANOWSKI Konstanty (1787-
1851): Pomniki Alexandra. Scena lyrycz-
na. [Kraków: b.w.], 1820. – 45 s., 20 cm, 
opr. pł. Pieczątki XIX w. A. Markow-
skiego i in. Sztuka wystawiona na cześć 
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cesarza Aleksandra I w Krakowie w 1817 r. Utwór 
dramatyczny krakowskiego dziennikarza, zasłu-
żonego dla rozwoju czasopiśmiennictwa krakow-
skiego, mistyfikatora i politycznego kameleona. 
Stan ogólny dobry. 45. –

204. MAKUSZYŃSKI Kornel (1884-1953), WA-
LENTYNOWICZ Marian (1896-1967): „Wanda 
leży w naszej ziemi…”. Wyd. 3. [Warszawa]: Ge-
bethner i Wolff, [1938]. – [32] s., il. kolor., 28 cm, 
brosz. wyd. Słynny wierszowany „komiks” dla 
dzieci stanowiący część dalszą legendy o wawel-
skim smoku. Przybrudzenia i uszkodzenia okł. na 
krawędziach. Wewnątrz czysty egz. 90. –

205. MAŁECKI Antoni (1821-1913): Juliusz 
Słowacki jego życie i dzieła w stósunku [!] do 
współczesnej epoki. T. 1-2. Przez… Lwów: 
Nakł. Aut., 1866-1867. – XVI, 269; [4], 348, 
[4] s., 22 cm, współopr. płsk. Biografia Juliusz 
Słowackiego (1810-1849). Otarcia opr. i zapla-
mienia oraz minimalny ślad po zalaniu na kra-
wędziach. Stan ogólny dobry. 160. –

206. MALEWSKA Hanna (1911-1983): Wio-
sna grecka. Wyd. 3. Warszawa: Główna Księ-
garnia Wojskowa, 1938. – 93, [2] s., [5] k. tabl. il., 
21 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Z Księgozbioru 
Wł. Czarnomskiego”. Cykl: Pięciu na Olimpiadę. 
Opowieść o sportowej młodości Platona. Książ-
ka otrzymała nagrodę ówczesnego ministerstwa 
oświaty. Okł., ilustracje oraz układ graf. Atelier 
Graficzne Girs-Barcz. Drobne zagięcia okł. Poza 
tym stan bardzo dobry. 50. –

207. MICIŃSKI Tadeusz (1873-1918): Dęby 
czarnobylskie. Warszawa: Księgarnia St. Sadow-
skiego, 1911. – [4], 201, [1] s., 18 cm, opr. pł. wyd. 
z tłocz. tyt. i ilustr. na licu. Nowości Literackie, 
t. 45. Zbiór nowel młodopolskiego pisarza. Na 
okł. ilustr. secesyjna autorstwa Michała Boruciń-
skiego (1885-1976). Stan ogólny dobry. 90. –
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208. MICIŃSKI Tadeusz: W mrokach złotego pała-
cu, czyli Bazilissa Teofanu. Tragedja z dziejów 
Bizancjum X. wieku. Kraków: nakład Auto-
ra, 1909. – VIII, 243, [1] s., inicjały, 21 cm, opr. 
ppł. wyd. Secesyjna okładka Jana Bukowskiego. 
Pierwsze pełne wydanie dramatu. Narożnik ob-
tarty. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

209. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Artykuły 
„Pielgrzyma Polskiego”. Paryż: Księgarnia Lu-
xemburgska, [1866]. – 64 s., 13 cm, brosz. wyd. 
Zbiór artykułów Adama Mickiewicza o cha-
rakterze polityczno-literackim z emigracyjne-
go pisma z r. 1833. Egz. w wydaniu przezna-
czonym do kolportażu na ziemiach polskich. 
Nierozcięty. Minimalne zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 45. –

210. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Farys. Graży-
na. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1852. – [8], 84 s., 14 cm, 
opr. pł. z epoki, obustronnie tłocz. ślepą bordiurą. 
Na przednim licu w części centralnej tłocz. zło-
tem ozdobna i kunsztowna ornamentyka, obcięcia 
kart złoc. Pieczątka własnościowa. Dwa poematy 
z wczesnego okresu twórczości wieszcza. Zbrązo-
wienia. Poza tym stan bardzo dobry. 300. –
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211. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): 
Literatura słowiańska wykładana w kole-
gium francuzkiem przez…; tłum. Felixa 
Wrotnowskiego. Wyd. 3, nowo popr. R. 1-4: 
1840-1841; 1841-1842; 1842-1843; 1843-1844. 
Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1865. – 
XLVIII, 533, [2]; XII, 381, [4]; X, 301, [2]; 
VII, [1], 248, [2] s., 18,5 cm, opr. pł. z tłocz. 
złotem grzbietem współcz., oryg. okł. brosz. 
zach. Cykl wykładów Mickiewicza na temat 

literatury słowiańskiej wygłoszony w Collège de France w latach 1840-1844. 
Miejscami zbrązowienia na pierwszych i ostatnich kartach. Gdzieniegdzie 
notatki ołówkiem na marginesach. Stan ogólny dobry. 240. –

212. [MICKIEWICZ Adam] PEDAGOGIKA mic-
kiewiczowska. Książka pamiątkowa wydana przez 
Towarzystwo Pedagogiczne ku uczczeniu uroczyste-
go złożenia zwłok Adama Mickiewicza na Wawelu. 
Lwów: Tow. pedagogiczne, 1890. – [4], 86, [1] s., 23 cm, 
brosz. wyd. Dedykacja z epoki Bolesława Adama Ba-
ranowskiego dla Tadeusza Wiśniowskiego. Zdezak-
tualizowane pieczątki własnościowe. Zawiera urywki 
pedagogiczne z utworów Adama Mickiewicza skreślo-
ne przez Bolesława Adama Baranowskiego (1844-1916), 
sprawozdanie z przewiezienia zwłok Adama Mickie-
wicza i złożenia ich na Wawelu oraz mowy Ernesta 
Rénana, Władysława ks. Czartoryskiego, Władysława 
hr. Koziebrodzkiego, Adama Asnyka i Stanisława hr. 

Tarnowskiego. Zaplamienia względnie przybrudzenia oraz drobne uszkodzenia 
okł. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 60. –

213. MIŁASZEWSKA Wanda (1894-1944); MIŁASZEWSKI Stanisław (1886-
1944): Wspominamy. [T. 1-2]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1939. – [6], 

260, [3] s., [10] s. tabl.; 194, [1] s., [3] k. 
tabl., 19 cm, opr. pł. wyd. Jasne Książki. 
Zawierają wspomnienia o wybitnych po-
staciach warszawskiego świata artystycz-
nego, które małżeństwo poznali i gości-
li u siebie (m.in.: Mieczysław Frenkel, 
Tadeusz Korzon, Ignacy Paderewski, 
Władysław Reymont, Karol Henryk 
Rostworowski, Jan Stanisławski, Karol 
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Szymanowski, Józef Weyssenhoff i Stefan Że-
romski). Pierwszy tom autorstwa żony, a drugi 
małżonka. Minimalne przybrudzenia na okł. 
t. 1. Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

214. MINKIEWICZ Janusz (1914-1981): 
Nic świętego. Z 23 rys. J.(erzego) (1891-1971) 
Zaruby. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1939. 
– 200 s., rys., 19 cm, brosz. wyd. Zbiór wier-
szy pisarza, satyryka i poety (kontynuatora 
poezji Skamandrytów). W zbiorze satyry 
polityczne i obyczajowe, limeryki, kakofo-
nie (np. Fonetyczno-idiotyczno-polityczna 
satyra na górali żeniących się z Żydówka-
mi). Drobne uszkodzenia grzbietu i krawę-
dzi okł. Stan ogólny dobry. 60. –

215. MOLSKI Marcin (1752-1822): Pisma… z pośmiertnych rękopisów. Zebrał 
Wiktoryn Radliński. T. II. Warszawa: Wydawca, 1856. – VIII, 308 s., 17 cm, 
opr. pł. ze sk. szyldzikiem. Zbiór celnych satyr napisanych przeważnie do 
kilkudziesięciu luminarzy czasów Królestwa Polskiego – polityków i ludzi 
brylujących w ówczesnych salonach. Czysty egz. 60. –

216. MORSTIN Ludwik Hieronim (1886-1966): Radość i frasunek. Warszawa: 
Księgarnia F. Hoesicka, 1930. – 49, [2] s., 18 cm, brosz. wyd. Zbiór wierszy 
(m.in. o Leopoldzie Staffie i Stefanie Żeromskim) autorstwa przedstawiciela 
nurtu klasycyzującego w poezji polskiej. Zażółcenia okł. 45. –

217. MORZE w poezji polskiej. Antologja poezyj marynistycznych. Zebrał, omówił 
i całkowicie oprac. Zbigniew Jasiński (1908-1984). Warszawa: Główna Księ-

garnia Wojskowa, 1937. 
– 324, [1] s., [1] k. tabl. 
(akwaforta), 24 cm, 
opr. półperg. z ozdob-
nym grzbietem. Zbiór 
poezji marynistycz-
nej. Oprac. graf icz-
ne i akwaforta Atelier 
Girs-Barcz. Drobne 
przybrudzenia ok ł. 
Poza tym stan bardzo 
dobry. 200. –
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218. NALEPIŃSK I  Tadeusz 
(1885-1918): Ave Patria!. Opowieść 
z czasów wielkiej wojny powraca-
jącej nam byt niepodległy. Ksiąg 
sześć i Intermezzo; [przedm. Lu-
dwik Hieronim Morstin]. Warsza-
wa: Gebethner i Wolff, 1939. – 188, 
[2] s., [1] k. portr., 22 cm, opr. ppł. 
Poezje patriotyczne czasów I woj-
ny światowej, b. żołnierza I Bry-
gady Legionów Polskich i przyja-
ciela Tadeusza Micińskiego. Stan 
bardzo dobry. 60. –

219. [NORWID Cyprian Kamil (1821-1883)] BÉRANGER Pierre Jean de (1780-
1857): Adieu. Pożegnanie; [słowo wstępne napisał Tadeusz St. Święcicki; 
traduit par Allain Kosko; zilustr. Samuel Tyszkiewicz]. Florencja: Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1949. – 43 s., 2 rys., 23 × 25 cm, luźne 
składki. 44 publikacja Oficyny Florenckiej S. Tyszkiewicza w łącznym 
nakładzie 210 egz. Obejmuje przekład rapsodu francuskiego poety doko-
nany przez Cypriana Kamila Norwida z reprodukcjami jego 2 rysunków. 
Zawiera również katalog wydawnictw Polskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Książki i katalog niektórych publikacji Florenckiej Oficyny S. & V. Tysz-
kiewiczów. Luźne składki przeznaczone do opr. Egz. w formie tradycyjnie 
przechowywanej w oficynie. Stan bardzo dobry. 350. –

220. NORWID Cyprian Kamil (1821-1883): 
Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach 
z epilogiem przez autora pieśni społecznej 
czterech strón. Paryż: nakł. Autora, 1851. 
– 56 s., 24 cm, opr. pł. współcz., oryg. okł. 
brosz. zach. Pieczątki XIX w.: „Z darów 
pośmiertnych Alojzego Władysława z Du-
najowic Strzembosza”. Pierwsza edycja 
traktatu dydaktycznego napisanego wier-
szem. Okładki oryg. reperowane (podkle-
jone). Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 
Rzadkość. 900. –

221. NOWAKOWSKI Julian: Zygmunt Kra-
siński. Życie i dzieła. W setną rocznicę 
urodzin poety. Lwów: Pol. Tow. Pedago-
giczne, 1912. – 191 s., il., 23 cm, opr. pł. 

Norwid… poz. 219
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wyd. z tłocz. wizerunkiem poety z atrybutami sztuki. Biografia narodowego 
wieszcza z fragmentami utworów. Ozdobna okł. Drobne zaplamienia i otar-
cia. Stan ogólny dobry. 120. –

222. [ODYNIEC Antoni Edward (1804-1885)]: Poezye Antoniego Edwarda Odyń-
ca. Poznań: Nowa Druk. Pompejusza i Sp., 1832. – XII, 124, [2] s., 22 cm, 
brosz. wyd. Nowy Parnas Polski zawierający poezye… Oddział 2. Zawiera 
zbiór utworów poetyckich poety romantycznego, przyjaciela Adama Mickie-
wicza. Zbrązowienia i zagięcia krawędzi narożników. Więcej kolejnych części 
nie wydano. Egz. nierozcięty. Stan ogólny dobry. 300. –

223. [ODYNIEC Antoni Edward (1804-1885)]: Tłómaczenia [!]. T. 1-2. Wyd. 3. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1897. – [4], 493, [2]; [2], 559, [1] s., 19 cm, opr. 
pł. z tłocz. złotem tyt., oryg. okł. brosz. 
zach. Tłumaczenia utworów romantycz-
nych m.in.: Lorda Byrona, Tomasza Mo-
ore’a, Fryderyka Schillera, Aleksandra 
Puszkina i Waltera Scotta. Tłumaczenia 
A.E. Odyńca stanowią najbardziej war-
tościową część spuścizny autora. Stan 
bardzo dobry. 120. –

224. OLIZAR Gustaw (1798-1865): Z psalmu 
psalmy. Lipsk: W Księgarni Zagranicznej, 
1857. – [6], 62, [2] s., 17,5 cm, brosz. wyd. 
Zbiorek wierszy religijno-patriotycznych 
przypisywany też błędnie jego bratu Nar-
cyzowi (Estreicher). Grzbiet uzupełniony. 
Minimalne zbrązowienia. Egz. na ogół 
czysty i nierozcięty. 50. –



97

225. OLIZAROWSKI Tomasz (1811-1879): Dzieła. T. 1-3. Wrocław: Zygmunt 
Schletter, 1852. – [4], 181; [4], 135, [1]; VII, [1], 191, [1] s., 20 cm, opr. pł. z tłocz. 
złotem tyt., oryg. okł. brosz. zach. Zbiór poematów dramatycznych i poezji pa-

triotycznych z motywami kresowymi (Wołyń). 
Autor, dziś zapomniany, był cenionym literatem, 
przyjacielem C.K. Norwida. Stan bardzo dobry. 
Rzadka edycja w idealnym stanie. 200. –

226. OSIŃSKI Ludwik (1775-1838): Dzieła… 
Warszawa: nakł. Wdowy po Autorze, 1861. – 
XVI, 431, [3] s., [1] k. portr. (litografia); [6], 
457, [2]; [6], 386, [1]; [4], 434, [4] s., 22 cm, opr. 
płsk. z epoki w 2 wol. z tłocz. tyt. na grzbie-
tach. Podpis z epoki: „Kazimierz Sumowski”. 
Autor był profesorem literatury Uniwersyte-
tu Warszawskiego, uczestnikiem powstań na-
rodowych i długoletnim dyrektorem Teatru 
Narodowego. Jego dzieła obejmują poezję 
okolicznościową pisaną w duchu klasycznym 
(m.in. głośna „Oda na cześć Kopernika”, pa-
negiryki napoleońskie), przekłady francuskich 
i greckich tragedii klasycznych (np. Cyda P. 
Corneille’a), krytykę literacką i wykłady z lite-
ratury porównawczej. Z rysem biograficznym 
autorstwa Franciszka Salezego Dmochow-
skiego (1801-1871). Portret autora w litografii 
Maurycego Fajansa (1827-1897). Miejscami 
zbrązowienia naturalne na kartach. Niewielkie 
otarcia opr. Złocenia w pełnym blasku. Stan 
ogólny dobry. 600. –

227. OSTROWSKI Krystyn (1811-1882): Azael; 
Wiesław; Święty Wojciech; Święta Elżbieta; Złote 
gody. Wyd. pośmiertne. Genewa i Neuchatel; Pa-
ryż: J. Sandoz i Sp.; Sandoz i Thuillier, 1883. – [4], 
164 s., [1] k. tabl. (litografia), 18 cm, brosz. wyd. 
Dramaty wierszowane poświęcone m.in. pol-
skim świętym pióra wybitnego działacza Wiel-
kiej Emigracji, który przyczynił się do zbliżenia 
francusko-polskiego na gruncie kultury. Drobne 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 75. –
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228. OSTRZYKOWSKI Bonifacy (1799-?): 
Kleft pod rodzinnym niebem. Nowe poezye. 
Warszawa: Aleksander Nowolecki, 1860. – [4], 
VI, 212 s., 16 cm, opr. płsk. z epoki tłocz. zło-
tem na grzbiecie. Zbiór poezji okolicznościowych 
i poświęconych tradycji narodowej księdza hono-
rowego katedry płockiej i proboszcza w Brańsz-
czyku. Karta tyt. i następne ze złoc. śródtytu-
łami. Grzbiet bogato zdobiony. Drobne otarcia. 
Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

229. OZGA-MICHALSKI Józef (1919-2002): 
Oberek świętokrzyski. Kielce: Zawodowy 
Związek Literatów Polskich, 1945. – 64, [2] s., 
21 cm, brosz. wyd. z obwol. Pierwszy powo-
jenny zbiór poety rodem z kieleckiej wsi sta-
nowiący wierszowaną stylizację gawędy ludo-
wej z ekslibrisem Kazimierza Wiszniewskiego 
w drzeworycie. Stan bardzo dobry. 50. –

230. PAMIĘTNIK dla płci pięknej. [Pismo 
różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone]. 
T. 4, poszyt 1-4. Warszawa: L. Zienkowicz, 
1830. – [2], 176 s., 19 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Podpis wła-
snościowy z epoki. Dwutygodnik literacki dla 
kobiet wydawany do wybuchu powstania listo-
padowego w 1830 r. Dwa pierwsze tomy wyda-
li wspólnie Konstanty Gaszyński (1809-1866) 
i Leon Zienkowicz (1808-1870). Kolejne dwa 
tomy wydał L. Zienkowicz przy współpracy 
muzyka i filozofa Konstantego Danielewicza 
(1809-1842) i poety Dominika Gonzagi Ma-
gnuszewskiego (1810-1845). Pismo publikowa-
ło poezję „młodych” (m.in. Maurycy Gosław-
ski, Konstanty Gaszyński, Zygmunt Krasiński, 
Rajnold Suchodolski) i prozę, bez określonej 
orientacji w kierunku klasycyzmu czy roman-
tyzmu oraz przekłady i nowiny literackie z Pol-
ski i ze świata. Zbrązowienia i otarcia oprawy. 
Stan ogólny dobry. 150. –
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231. PEIPER  Tadeusz (1891-1969): 
Skoro go nie ma. Utwór teatral-
ny w  trzech aktach. Warszawa: 
Tow. Wyd. „Rój”. 1933. – 94, [1] s., 
19 cm, brosz. wyd. Wyd. 1. Sztuka 
awangardowa. Drobne zażółcenia 
i zagięcia krawędzi okł. Poza tym 
stan bardzo dobry. 300. –

232. PERTHÉES Ludwik, de (ok. 1820-
1887): Poezye. Wilno: Józef Zawadz-
ki, 1842. – 160 s., 19 cm, opr. płsk. 
z epoki. Debiutancki zbiór wierszy 
z utworem „Pierwsze wrażenie”, 
do którego jeden ze 180 prenume-
ratorów dzieła Stanisław Moniusz-
ko skomponował muzykę. Pieśń 
ta w duecie na sopran i alt została 
wykonana rok później na koncercie zorganizowanym przez kompozytora. 
Część utworów w zbiorze oparta na folklorze i historii Polski. Otarcia opr. 
i minimalne zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 90. –

233. [PIEKARSKI] ROLA (Teodozy Justyn 1830-1880): Józef Ignacy Kraszewski 
z powodu pięćdziesięciolecia pracy i zasługi jego dla społeczeństwa. Napisał 
T. J. Rola [pseud.]. Warszawa: Józef Unger, 1878. – 77 s., [1] k. portr. (drzewo-
ryt), 19 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Juliana Wajnberga. Zdezak-
tualizowane pieczątki biblioteczne. O życiu i działalności J.I. Kraszewskiego. 
Zawiera głosy ówczesnej prasy. Zagięcia okł. i narożników oraz podklejenia 
grzbietu. Z portretem jubilata w drzeworycie. Czysty egz. 50. –
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234. PINI Tadeusz (1872-1937): H. Sienkiewicz, jako pisarz narodowy i artysta. 
Odczyt wygłoszony w Tarnowie dnia 31. marca 1901. Tarnów: nakł. auto-
ra, 1901. – 19 s., 20 cm, brosz. wyd. Praca autorstwa historyka literatury. 
Rzadki druczek regionalny. Przybrudzenia okł. 35. –

235. [POLSCY poeci] SOWRIEMIENNYJE 
polskije poety. Berlin: Petropolis, 1929. – 243, 
[5] s., 20 cm, brosz. wyd. Współcześni pol-
scy poeci w szkicach Siergieja Kułakowskie-
go i przekładach Michała Choromańskiego. 
Zbiór utworów poetyckich w wydaniu emi-
gracyjnym. Obejmuje m.in.: Młodą Polskę 
(Jan Kasprowicz, Tadeusz Miciński, Leopold 
Staff i Kazimierz Przerwa-Tetmajer), Skaman-
der (Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkie-
wicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski i Julian 
Tuwim), Czartak (Emil Zegadłowicz i Edward 
Kozikowski), futurystów i awangardzistów 
(Aleksander Wat, Stanisław Młodożeniec, Ta-
deusz Peiper, Julian Przyboś, Anatol Stern, Ty-
tus Czyżewski, Adam Ważyk i Bruno Jasień-
ski), rewolucjonistów (Władysław Broniewski, 
Witold Bandurski i Stanisław Ryszard Stande), 
Kwadryga (Konstanty Gałczyński, Władysław 
Sebyła, Włodzimierz Słobodnik, Stanisław 
Ryszard Dobrowolski i Stefan Flukowski) oraz 
niezrzeszonych (Stanisław Baliński, Józef Wit-
tlin, Kazimiera Iłłakowiczówna, Bolesław Le-
śmian, Julian Liebert i Maria Pawlikowska). 
Zażółcenia okł. i zagięcia krawędzi. Wewnątrz 
czysty egz. 120. –

236. PRZEZDZIECKI Aleksander (1814-
1871): Próby dramatyczne polskie. Wilno: T. 
Glücksberg, 1841. – XII, 174, [1] s., 23 cm, brosz. 
wyd. Podpis własnościowy J.(adwigi) Koczo-
rowskiej (1832-?) z Gościeszyna, późniejszej 

Eugeniuszowej Skarzyńskiej. Utwory dramatyczne o tematyce historycznej, 
m.in. O Halszce z Ostroga. Luźne składki. 90. –

237. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868-1927): Listy. T.1-2. T.1: 1879 – 1906. Z 76 
ilustracjami i 8 podobiznami autografów. T.2: Lata 1906 – 1927. Listy 556 – 
1159. Z 44 portretami i ilustracjami. Gdańsk: Towarzystwo Przyjaciół Nauki 
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i Sztuki, 1937-1938. – XL, 374 [wydruk. mylnie 274], [2] s., [18] s. tabl., [4] k. 
tabl. faksymili, [20] k. tabl. il., portrety; [7], 384 – 872, [4] s., [1] k. portr., [30] 
s. tabl. il., 25 cm, opr. ppł. Zbiór 1728 listów młodopolskiego autora zebrany, 
życiorysem i wstępem opatrzony przez Stanisława Helsztyńskiego. Listy „są 
ciekawym zespołem literackich dokumentów pozwalających na dokładniejsze 
poznanie dziejów polskiego dekadentyzmu, dają wgląd w początki ekspresjo-
nizmu oraz dostarczają ciekawego materiału do zorientowania się w ówcze-
snym polskim życiu literackim”. Otarcia opr. Stan ogólny dobry. 250. –

238. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868-1927): Nad morzem. Wyd. 2 przejrzane 
przez autora. Kraków: [b.w.], 1901. – 74 s., il., 24 cm, opr. płsk. z epoki z tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie. Superekslibris „J.S.” na dolnej części grzbietu. Drobne 
zbrązowienia na pierwszych kartach. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

239. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868-1927): Szlakiem duszy polskiej. Po-
znań: Sp. Wyd. Ostoja, 1917. – 176 s., 23 cm, opr. ppł. Dzieło akcentujące 
ciągłość trwania kultury narodu, odsłaniające jej „stałe” narodowe treści. 

Apoteoza duszy i literatury polskiej, jako inte-
gralnej części światowej bez której dziedzictwo 
kultury światowej i jej teraźniejszość byłoby 
ubogie. Apel o pojednanie Niemców i Pola-
ków. Wyd. 1. Niewielki ślad po zalaniu na we-
wnętrznych obrzeżach pierwszych i ostatnich 
kart. Stan ogólny dobry. 100. –

240. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868-
1927): W godzinie cudu. Warszawa: Jan Fi-
szer, 1902. – 88 s., portret, 25 cm, opr. płsk. 
z epoki z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Su-
perekslibris „J.S.” na dolnej części grzbietu. 
Utwór wydany pierwotnie, jako: „Andro-
gyne”. Pierwsze wyd. pod tym tyt., a cz. 2 
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w dalszej części dzieła nosi tyt.: „Miasto śmierci”. Minimalne otarcia opr. 
Poza tym stan bardzo dobry. 160. –

241. REITZENHEIM Józef (1809-1883): Juliusz Słowacki. Paryż: Księgar-
nia Dentu, 1862. – V, [1], 29 s., 22 cm, opr. współcz., oryg. okł. brosz. 
zach. Biografia życia i twórczości narodowego wieszcza skreślona przez 
jego przyjaciela. Niewielki ślad po zalaniu w dolnej części na ostatnich 
kartach. Stan ogólny dobry. 75. –

242. REY Mikołaj z Nagłowic (1505-1569): Fi-
gliki. Dla uczczenia czterechsetnej rocznicy uro-
dzin autora wydał w podobiźnie Wiktor Wittyg. 
[Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 
1905. – [96], 64, [2] s., [2] k. portretów, 23 cm, 
opr. ppł. z szyldzikiem, oryg. okł. brosz. zach. 
(naklejone) Książkę wytłoczono w miesiącu 
otwarcia Zjazdu Rejowskiego, w druk. Uniw. 
Jagiell. Zawiera dwa portrety autora i jego herb. 
Wyd. homeograficzne. Otarcia i niewielkie przy-
brudzenia opr. Wewnątrz czysty egz. 200. –

243. ROSTWOROWSKI Henryk (1912-
1984): Kamieniołomy; [rys. oryg. Jerzy Stanisz-
kis; kopie wykonała Barbara Lis-Romańczuko-
wa]. Wzorowane na 91 egz. edycji poprzedniej 
z dodaniem 8 późniejszych wierszy. [B.m.: b.w., 
1980]. – [22] k., [9] k. tabl., il., 20 cm, brosz. 
wyd. Z dedykacją autora z 1980 r. dla Bohdana 
Mańkowskiego. Zbiór 9 wierszy z okresu poby-
tu autora w Oflagu IX B w Weilbergu powsta-
łych na Wielkanoc 1940 r. oraz 8 późniejszych 
powojennych. Stanowi bezdebitowy druk z cza-
sów PRL w nakładzie 194 egz. (niniejszy egz. 
nosi nr 33). Henryk Rostworowski był po woj-
nie piosenkarzem i autorem znanych tekstów 
(m.in. „Pszczółka Maja” i „Róże”). Teksty jego  
piosenek śpiewały m.in. Ewa Demarczyk i Ha-
lina Kunicka. Stan bardzo dobry. 80. –

244. RÓŻYCKI Zygmunt (1883-1930): Płomienne kwiaty. Poezye. Serya V. 
Z portretem autora. Warszawa: Księgarnia St. Sadowskiego, 1909. – [4], 
111, III s., [1] k. portr., 17 cm, opr. pł. Z dedykacją autora z 1917 r. Zbiór 
liryki modernistycznej z reminiscencjami do stron rodzinnych (Tomaszów 
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Mazowiecki i okolice). Jego poezje sta-
nowiły również źródło piosenek dla Jana 
Kiepury. Miejscami zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 80. –

245. [RZEWUSKI Henryk (1791-1866)]: 
Listopad. Romans historyczny z drugiej 
połowy XVIII wieku, przez autora „Pa-
miątek starego szlachcica litewskiego”. 
Wydanie nowe poprawne we 2-ch tomach, 
ozdobione portretem na stali Xiecia Karo-
la „Panie Kochanku” Radziwiłła. Wilno: 
Józef Zawadzki, 1862. – XV, [1], 342 s., [1] 
k. portr.; 388 s., 18 cm, opr. płsk. z epoki 
z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Powieść 
historyczno-obyczajowo sentymentalna, 
której akcja rozgrywa się za panowania 
Stanisława Augusta w okresie konfederacji 
barskiej. Zbrązowienia i otarcia krawędzi 
grzbietu. Poza tym stan dobry. 160. –

246. SCHILLER Fryderyk (1759-1805): Listy o wychowaniu estetyczném czło-
wieka tudzież Rozprawy o wzniosłości, o sztuce tragicznéj, o moralnéj ko-
rzyści i estetycznych obyczajów. Warszawa: Red. Biblioteki Warszawskiej, 
1843. – [2], III, [1], 223, [1] s., 20 cm, opr., ppł. z epoki. Pisma estetyczne 
o wychowaniu i obyczajach, o wzniosłości i sztuce tragicznej. Miejscami 
zbrązowienia i otarcia opr. Stan ogólny dobry. 90. –

247. SEMKOWICZ Aleksander (1885-1954): Wydania dzieł Adama Mickiewicza 
w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-
1855. Gawęda bibliofilska. Z podobiznami. Lwów: Książnica-Atlas, 1926. – 
[8], 230, portret, w ramach paginacji tabl. 49 (częściowo wklejane), 21 cm, 
brosz. wyd. Opracowanie bibliograficzne pióra profesora i dyrektora Biblio-
teki Uniwersyteckiej we Lwowie 
napisane w stylu uroczej gawę-
dy. Ze względu na niezmierność 
szczegółów i bogactwo ilustra-
cji stanowi do dziś podstawowe 
kompendium wiedzy dla zbie-
raczy pierwszych wydań Adama 
Mickiewicza. Miejscami niewiel-
kie plamki brązowe, otarcia opr. 
Poza tym stan dobry. 150. –
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248. SŁONIMSKI Antoni (1895-1976): Go-
dzina poezji. Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis” Sp. 
Akc., 1923. – 118, [2] s., 17,5 cm, brosz. wyd. Pod-
pis własnościowy na 3 s. okł. Pierwsza edycja 
zbioru poety związanego z grupą „Skamander”. 
Okł. rys. Tadeusz Gronowski. Drobne zagięcia 
okł. Poza tym stan dobry. 90. –

249. SOLSKI Wacław [właśc. PAŃSKI] (1897-
1990): Rysy twarzy. Powieść. Newtown: nakł. 
czytelników, 1975. – [6], 251 s., 19 cm, brosz. 
wyd. Ekslibris Juliana Sakowskiego (właśc. Say-
denbaytel) (1905-1977), dyplomaty i wydawcy 
na emigracji. Powieść oparta na elementach au-
tobiograficznych, której akcja toczy się głównie 
w Łodzi i przed I wojną światową i po 1918 r., 
w środowiskach lewicowych. Autor, łodzia-
nin z urodzenia, przebywał w okresie 1918-1928 
w Rosji bolszewickiej i był aktywnym uczestni-
kiem rewolucji. Zachowane zostały nazwy ulic 
Łodzi, istniejące w czasie. Rys. na okł. Marka 
Żuławskiego (1908-1985), polskiego grafika na 
emigracji. Stan ogólny dobry. 60. –

250. SYROKOMLA Władysław (1823-1862): 
Chatka w lesie. Dziwactwo dramatyczne, w pię-
ciu ustępach. Wilno: A. Ass, 1855. – [8], VI, 88 s., 
17 cm, karton okl. pap. z epoki (z obrazkami). 
Dawne pieczątki własnościowe. Pierwszy dramat 
Syrokomli. Pierwodruk. Otarcia opr., szczegól-
nie grzbietu, wewnątrz niewielkie zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 90. –

251. SZABRAŃSKI Antoni 1802-1882): Rys hi-
storyi literatury niemieckiej do połowy ośmna-
stego wieku. Warszawa: Księgarnia Gebethnera 
i Wolffa, 1876. – [4], IV, 227, [3] s., 22 cm, opr. 
płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. 
Pieczątka autorska: „A.J.S.” na końcu dzieła. 
Historia literatury niemieckiej od czasów staro-
żytnych autorstwa poety i tłumacza związanego 
z „Biblioteką Warszawską”. Otarcia opr., złoc. 
w pełnym blasku. 150. –
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252. SZANIAWSKI Jerzy (1886-1970): Łgarze pod „Złotą ko-
twicą” Warszawa: F. Hoesick, 1928. – 217, [2] s., 18 cm, opr. 
ppł. Zbiór nowel znanego dramatopisarza. Pierwodruk. 
Otarcia krawędzi opr. Stan ogólny dobry. 50. –

253. SZANTROCH Tadeusz (1888-1942): W zorzach krwi. Po-
ezye. Kraków: Centralne Biuro Wyd. N.K.N., 1918. – 64, 
[1] s., 13 cm, brosz. wyd. Zbiór poezji z czasów wojny. Okł 
wg rys. S. Procajłowicza. Drobne przybrudzenia względnie 
zażółcenia okł. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

254. SZANTROCH Tadeusz (1888-1942): Z lutni żołnierza. Kraków: Central-
ne Biuro Wyd. N.K.N., 1916. – 46 s., 12,5 cm, brosz. wyd. Zbiór poezji 
legionowych z czasów wielkiej wojny. Okł. wg rys. Antoniego S. Pro-
cajłowicza (1876-1949). Zarówno autor, jak i ry-
sownik byli żołnierzami Legionów Polskich. Na 
okł. lutnia w liściach wawrzynu tłocz. złotem. 
Drobne przybrudzenia i podklejenia. Poza tym 
stan bardzo dobry. 60. –

255. SZCZAWIEJ Jan (1906-1983): Miłość tworzą-
ca. Poezje. Warszawa: Związek Wyd. Młodych, 
1930. – 68, [4] s., 18 cm, brosz. wyd. Okł. pro-
jekt. Bolesław Surało [właśc. Surałło-Gajduczeni] 
(1906-1939). Drobne uszczerbki przy dolnej części 
grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. 45. –
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256. [SZEWCZENKO Taras (1814-1861)] Taras Szew-
czenko. Studium przez Leonarda Sowińskiego 
(1831-1887) z dołączeniem przekładu Hajdama-
ków. Wilno: Michał Gałkowski, 1861. – LVIII, 
127 s., 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pie-
częcie biblioteczne. Pierwsze w języku polskim 
obszerne omówienie twórczości ukraińskiego 
poety narodowego oraz pełny przekład jego naj-
słynniejszego poematu, którego akcja dotyczy 
ukraińskiego powstania z 1768 r. Zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 100. –

257. SZYMONOWICZ [SZYMONOWIC] Szymon 
(1558-1629): Sielanki. Wyd. Kazimierza Józefa Tu-
rowskiego. (adl.:) ZIMOROWICZ Józef Bartło-
miej (1597-1677) i Szymon (1608-1629): Sielanki. 
Wyd. K.J. Turowskiego. Przemyśl: Michał Dzi-
kowski, 1857. – 81, [1]; 152, [1] s., 19 cm, współopr. 
płsk. z epoki. Księgozbiór rodziny Liberaków 
(Zakopane). Zbiór sielanek staropolskich pol-
skich poetów barokowych. Otarcia opr. i zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 100. –

258. ŚW IEŻAWSKI Ludwik 
(1914-1991): Wozy jadące. Kra-
ków: [b.w.], 1933. – 37, [1] s., 20 cm, 
brosz. wyd. Biblioteka Gazety Li-
terackiej, t. 4. Poezje członka gru-
py literacko artystycznej „Litart”. 
Okł. w drzeworycie ciął Franciszek 
Cieślik. Okł. lekko przykurzona ze 
śladami zagięć na krawędzi. Poza 
tym czysty egz. 60. –
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259. TARNOWSKI Jan (1777-1842): Badania hi-
storyczne jaki wpływ mieć mogły mniemania i lite-
ratura ludów wschodnich na ludy zachodnie, szcze-
gólniey we względzie poezyi. Rzecz czytana na 
posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Przyiaciół 
Nauk, w Warszawie dnia 24 miesiąca listopada 1819 
roku. Warszawa: [b.w.], 1819. – 205 s., 21 cm, po-
szyt z epoki. Rozprawa o oddziaływaniu literatury 
i kultury orientalnej na europejską. Opracowanie 
literaturoznawczo-językowe wybitnego bibliofila 
i kolekcjonera dzieł sztuki, historyka i tłumacza. 
Niewielkie zbrązowienia na pierwszych i ostatnich 
kartach. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

260. TETMAJER Kazimierz Przerwa (1865-
1940): Legenda Tatr. Warszawa: S. Orgelbran-
da Synowie, 1912. – [8], 422 s., winiety, inicjały, 
24 cm, opr. pł. z jedwabną krajką i tyt. tłocz. na 
licu. Pierwsze wydanie legend tatrzańskich „Ma-
ryna z Hrubego” i „Janosik Nędza Litmanowski”. 
Ozdobna kwiatowa wyklejka. Drobne przybrudze-
nia okł. Stan ogólny bardzo dobry. 120. –

261. TOMASZEWSKA-MALANOWSKA Ja-
nina: By sercem rozgorzeć… Poezye II. Warszawa: 
Skł. w Księg. T. Hiża i A. Turkuła, 1913. – 102, [3] s., 
17 cm, brosz. wyd. Przybrudzenia i ślady zalania okł. 
oraz nadpęknięcia grzbietu. Wewnątrz poza mini-
malnymi zbrązowieniami czysty egz. 40. –

262. TREMBECKI Stanisław (1739-1812): Dzieła 
poetyckie… T. 2. Nowe zupełne wyd. Wrocław: 
Wilhelm Bogumił Korn, 1828. – [2], 214 s., 16,5 cm, 
opr. płsk. z epoki. Zbiór kilkudziesięciu rozma-
itych wierszy, w tym satyr, królewskiego poety 
z okresu Oświecenia. Wydano w 2 tomach. Zbrą-
zowienia i otarcia opr. Złoc. zachowane. 100. –

263. TRETIAK Józef (1841-1923): Bohdan Za-
leski do upadku powstania listopadowego: 1801-
1831. Życie i poezya. Karta z dziejów romantyzmu 
polskiego. Kraków: Akademia Umiejętności, 1911. 
VIII, 500 s., [6] k. tabl., 22 cm, opr. ppł. Zdez-
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aktualizowane pieczątki biblio-
teczne. Biografia pierwszych lat 
jednego z pierwszych poetów 
romantycznych, bohatera po-
wstania listopadowego 1830-1831. 
Stan ogólny dobry. 120. –

264. [TUWIM Julian (1894-
1953)]  DR .  PIETR A SZEK 
[pseud.]: A to Pan zna? War-
szawa: J. Przeworski, 1936. – 
270 s., 18,5 cm, opr. płsk. z epo-
ki z tłocz. złotem tyt. i nazwą 

firmy Jangos na grzbiecie oraz licu. Zbiór setek 
dowcipów, przeważnie szmoncesów, które do 
dziś powodują uśmiech na twarzy czytające-
go. Projekt okł. i układ graf. Jerzy Him (1900-
1981) i Jan Lewitt (1907-1991). Egz. opr. z tłocz. 
reklamą firmy „Jangos”, zakładów przemysło-
wo-handlowych Juliusza Gosiewskiego przy ul. 
Pięknej 62 w Warszawie; wewnątrz wklejono 
8 oryg. naklejek reklamujących działalność 
firmy. Wykonano zapewne w celach reklamo-
wych dla lepszych klientów lub prezent oko-
licznościowy. Otarcia krawędzi grzbietu, złoc. 
na licu wyblakłe. Wewnątrz ślady po używal-
ności. Stan ogólny dobry. 120. –

265. TUWIM Julian (1894-1953): Lutnia 
Puszkina. Warszawa: J. Przeworski, 1937. – XV, 
[1],139, [1] s., [1] k. portr., 25 cm, opr. pł. wyd. 
z tłocz. złotem tyt. Wybór poezji Aleksandra 
Puszkina w tłum. Juliana Tuwima. Oprac. graf. 
Antoni Wajwóda (1905-1944), twórca wielu prac 
z zakresu grafiki użytkowej. Otarcia grzbietu 
opr. Stan ogólny dobry. 75. –

266. TUWIM Julian (1894-1953): Treść gore-
jąca. Warszawa: J. Mortkowicz, 1936. – [4], 99, 
[6] s., 18 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. 
i znakiem serii na licu. Pod Znakiem Poetów. 
Seria Nowa, [t. 16]. Jeden z trzech najdojrzal-
szych zbiorów poetyckich autora z okresu mię-
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dzywojennego. Drobne plamki na odwrocie. 
Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

267. TUWIM Julian (1894-1953): Zosia samo-
sia i inne wierszyki; ilustr. Edward Manteuffel 
[właśc. Manteuffel-Szoege] (1908-1940). Warsza-
wa: J. Przeworski, 1938. – 44, [3] s., il., 27 cm, opr. 
pł. wyd. z oryg. obwol. Dedykacja wewnątrz okł. 
z 1942 r. Pierwsza edycja. Obwol. nieco przybru-
dzona, drobne przybrudzenia na krawędziach kil-
ku kart i niewielkie naddarcie. Poza tym czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 100. –

268. WARSZAWA w pieśni. Wiersze i po-
ematy. Wybrał i ułożył Mieczysław Gry-
dzewski (1894-1970); rys. Marka Żuławskiego 
(1908-1985). Londyn: Antoni Borman, 1947. – 
174, [2] s., il., 22 cm, brosz. wyd. Zbiór poezji 
o Warszawie. Wśród autorów m.in.: Marian 
Hemar, Jan Lechoń, Józef Łobodowski, An-
toni Słonimski, Julian Tuwim i Kazimierz 
Wierzyński. Niewielkie przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. 80. –

269. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): 
Pieśni fanatyczne. Warszawa: J. Mortkowicz, 
1929. – [4], 37, [3] s., 20 cm, brosz. wyd. Pod 
znakiem Poetów. Seria Nowa. Katastroficzna 
wizja współczesnej cywilizacji w poematach 
i wierszach ekspresjonistycznych poety z grupy 
„Skamandrytów”. Pierwodruk. Drobne przy-
brudzenia okł. Stan bardzo dobry. 70. –

270. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894-1969): 
Wróble na dachu. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Ignis”, 1921. – 86, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. 
Drugi ze zbiorów wierszy poety z grupy Ska-
mander. Pierwodruk. Drobne zagniecenia okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

271. WÓJCICKI Kazimierz Władysław 
(1807-1879): Wspomnienie o życiu Adama 
Mickiewicza. Warszawa: [b.w., 1858]. – [4], 
LXXXXIV s., 17 cm, opr. ppł. z epoki. Pie-
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czątka: „Włodzimierz Tomanek”. Jedna 
z pierwszych biografii Adama Mickiewi-
cza, jaka ukazała się po jego śmierci w wa-
runkach carskiej cenzury. Zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 90. –

272. WOLAŃSKI Przyjaciel Franciszek Mau-
rycy (1884-1932): Trzy kuźnie. Fribourg: 
[b.w.], 1917. – [3] s., 25 cm, brosz. wyd. 
Z adnotacją autora na okł. Wiersz dedyko-
wany Henrykowi Sienkiewiczowi, zmar-
łemu rok wcześnie w szwajcarskim Vevey. 
Autor F.M. hr. Wolański h. Przyjaciel był 
bogatym synem ziemiańskim, przebywa-
jącym w czasie wojny w Szwajcarii. Dołą-
czono dwa oryginalne zaproszenia ilustru-
jące życie artystyczne emigracji polskiej 
w Szwajcarii, dat. Fryburg 22 IV i 6 V 1917. 
Pierwsza karta (22 × 15 cm) na pap. z tłocz. inicjałem J.P. (Józef ks. Puzyna? 
– historyk, studiujący w tym czasie filozofię we Fryburgu), ręcznie wyko-
nana piórkiem z misternym rysunkiem muzy (?) zawiera program utworów 
poetyckich z wykonawcami (imiona). Druga karta (25 × 16) z szablonowym 
rys., zawiera program z odczytem prof. Kazimierza Morawskiego i koncertem 
muzycznym Jana bar. Goetz-Okocimskiego. Drobne przybrudzenia i zagię-
cia. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

273. WOŁOSZYNOWSKI Juljan (1898-1977): Potęga snu. Warszawa: J. Mortko-
wicz, 1928. – [8], 81, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Juliana 
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Tuwima, dat. 1928. Pod znakiem poetów. Zbio-
rek poezji z wykorzystaniem wątków baśniowo-
-mitologicznych. Pierwodruk. Przybrudzenia 
i zagięcia okł. Wewnątrz czysty egz. 90. –

274. WOYKOWSKA Julia (1816-1851): Z Kudo-
wy. Poznań: nakł. Autorki, 1850. – [8], 245, 
[1] s., 20 cm, poszyt z epoki. Mistyczna po-
wieść autorki związanej z cyganerią artystycz-
ną Poznania. Więcej tomów nie ukazało się 
(adnotacja o t. 1 na końcu dzieła). Zagięcia 
pierwszych i ostatnich kart. Poza tym stan 
bardzo dobry. Egz. nierozcięty. 75. –

275. ZAGÓRSKI Jerzy: Przyjście wroga. Poemat – 
baśń. Warszawa: „Państwo Pracy”, 1934. – 53, 
[3] s., 23 cm, opr. pł. wyd. ze złoc. tyt. na okł. 
Poemat poetycki członka grupy „Żagary” z wy-
korzystaniem elementów biblijnych. Pierwodruk. 
Trzy pierwsze karty w dolnej części zażółcone 
(przybrudzone?), ze śladem podklejenia na wy-
klejce. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

276. ZAKRZEWSK A Hanna (1880-1952): Pło-
mień na śniegu. Warszawa: [b.w., 1929]. – 156 
s., il. w tekście, 24 cm, brosz. wyd. Bibljote-
ka Groszowa. Wyd. 1. Powieść dla młodzieży 
z czasów wielkiej wojny i Polski Odrodzonej. 
Szesnaście całostronicowych ilustracji wg 
rys. Kamila Mackiewicza (1886-1931). Pro-
jekt okł. Artur Horowicz (1898-1962). Drob-
ne uszkodzenia okł. na obrzeżach. Poza tym 
stan bardzo dobry. 100. –

277. ZATORSKI Franciszek (1800-1849): Polo-
wanie. Poema opisowe w 4 pieśniach oraz 
ulotne wiersze w lekkich rodzajach. Wilno: 
T. Glücksberg, 1829. – [5], 107, [2] s., 22 cm, 
opr. ppł. ze sk. szyldzikiem, oryg. okł. brosz. 
zach. Pieczątka własnościowa: „X.J. Polkow-
ski”. Zbiór utworów poetyckich wileńskiego 
autora. Pierwodruk. Zbrązowienia. Stan ogól-
ny bardzo dobry. 100. –



278. ZIEMIĘCKA Eleonora (1819-1869): Powiastki ludowe. Serja druga. Warsza-
wa: A. Dzwonkowski i Sp., 1861. – 113, [2] s., [16] k. tabl. (litografie), 19 cm, 
opr. ppł. z epoki, przednia okł. brosz. z litografią zach. Superekslibris na okł.: 

„H. v. B.”. Podpisy własnościowe: „H. v. Ben-
ningsen” i „Stanislaus v. Benningsen”. Zbiór opo-
wiadań z życia wsi polskiej w XIX w. ilustrowany 
litografiami z tintą podług rysunków Henryka 
Pillatiego (1832-1894) litografował Ludwik Pie-
chaczek (1824-1878) w Litografii A. Dzwonkow-
skiego i Sp. Okł. ze śladami otarć, zwłaszcza na 
krawędziach. Egz. na ogół czysty (gdzieniegdzie 
drobne plamki brązowe, na obrzeżach kilku 
ostatnich litografii drobne ślady po atramencie 
i ostatnia karta spisu treści przybrudzona). Kar-
ta ze śródtytułem przedostatniego opowiadania 
(97-78) przestawiona. Brak k. przedtyt. i karty 
ze śródtytułem opowiadania drugiego (s. 15-16). 
Stan ogólny dobry. 400. –

279. [ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz (1874-1941)] PRAWDA o Boyu-Żeleńskim. Gło-
sy krytyczne. Zebrał i wstępem poprzedził Czesław Lechicki (1906-2001). 
Warszawa: Skł. Gł. „Dom Książki Polskiej”, 1933. – CIV, [2], 182, [3] s., 
20 cm, opr. ppł. Pieczątki: „Biblioteka Kadry Zawodowej 5. pułku piechoty 
Leg.”. Zbiór głosów krytycznych i polemicznych wobec Tadeusza Boya-Że-
leńskiego. Wśród autorów m.in.: Jerzy Braun, Stanisław Cywiński, Emil 
Haecker, Karol Irzykowski, Kazimierz M. Morawski, Izabela Moszczeńska 
i Adolf Nowaczyński. W treści poruszone zostały zagadnienia związane 
zarówno z literaturą, jak i działalnością Boya związaną z jego publicystyką 
antykościelną, propagowaniem uświadomienia seksualnego itp. Naklejka: 
„Zakład introligatorski Aleksandra Markiewicza, Wilno”. Odcięty dolny 
fragment k. przedtyt. Stan ogólny dobry. Czysty egz. 90. –

280. ŻMICHOWSKA Narcyza (1819-1876): Listy… do rodziny i przyjaciół. 
Opatrzone wstępem. T. 1-3. Kraków: G. Gebethner i Sp., 1885-1906. – [4], 
CLXVII, [1], 394, [2]; [4], 612, [4]; [4], 519 s., 20 cm, opr. ppł. z tłocz. zło-
tem tyt. na grzbiecie. Zbiór korespondencji powieściopisarki i prekursorki 
feminizmu w Polsce. Stan bardzo dobry. 150. –
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281. GOŁEMBIOWSKI Władysław: Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna. 
Paryż: [b.w.], 1844. – [4], 73 s., 23 cm, brosz. wyd. (brak okł.). Tekst noszą-
cy charakter pamfletu dotyczący związków Adama Mickiewicza z „sektą” 
Andrzeja Towiańskiego. Luźne składki. Stan ogólny dobry 80. –

282. ROŻAŃSKI Feliks (1821-1891): Andrzéj Towiański – jego cele polityczne i so-
cyalna religia. Napisał… roku 1866 i objaśnił przypiskami z dzieł później-
szych w roku 1878. Poznań: F. Chocieszyński, 1882. – XV, [1], 228 s., 21 cm, 
opr. pł. z epoki. Działalność polityczna i religijna Andrzeja Towiańskiego 
(1799-1878), m.in. duchowego mistrza Adama Mickiewicza. Zawiera kore-
spondencję autora z Andrzejem Towiańskim. Stan dobry. 120. –

283. SEMENENKO Pierre (1814-1886): Towiański et sa doctrine. Jugés par l’ense-
ignement de l’église. Paris: Sagnier et Bray, 1850. – XXIV, 175, [2], LXXIX, [1] 
s., 22 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. Rozprawa, współzałożyciela i genera-
ła zakonu zmartwychwstańców w Rzymie oraz filozofa i pisarza ascetycznego, 
przeciw błędnej nauce Andrzeja Towiańskiego. Przyczyniła się do potępie-
nia towianizmu w Rzymie oraz umieszczenia niektórych jego ksiąg, w tym 
wymienionej dalej „Biesiady” na liście ksiąg zakazanych. Autor dołączył do 
dzieła podzielone na paragrafy dzieło Andrzeja Towiańskiego „Banquet du 
17 janvier 1841” przetłumaczone równolegle z polskiego na francuski, celem 
zilustrowania doktryny towianizmu. Stanowi ona redakcję polskiego wyd. 
z 1842 r. „Biesiada 17 stycznia 1841 r. (z Janem Ignacym Skrzyneckim)”. Ca-
łość wydawnicza (data reedycji pisma Towiańskiego nosi datę 1849). Natural-
ne zbrązowienia. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –



284.  [TOWIAŃSKI Andrzej] KILKA aktów i dokumentów odnoszących się 
do działalności Andrzeja Towiańskiego. Cz. 1-2. (acc.) DODATEK do 
książki „Kilka…”; tłómaczenia z francuskiego. Rzym i Kraków: Skł. Gł. 
Gebethner i Sp.; Karol Baykowski, 1898-1899. – VIII, 191; [4], 103; 41, 
[1] s., 24 cm, opr. pł. Pieczątki prywatne. Zbiór dokumentów źródło-
wych ważnych do zrozumienia Andrzeja Towiańskiego i jego idei. Zawiera 
m.in. listy Adama Mickiewicza, Kornela Ujejskiego i Edmunda Różyckie-
go. Drobne otarcie okł. Stan ogólny bardzo dobry. 150. –

285. TOWIAŃSKI Andrzej (1799-1878): Ogłoszenie Sprawy Bożej; Polska – na-
ród-sługa Boży; Z doświadczeń i przeżyć; (adl.) Tenże: Kościół Chrystusowy; 
Izrael; Sztuki piękne; Listy; Urywki. Warszawa: J. Mortkowicz, 1920. – 250; 
241 s., 20,5 cm, współopr. plast. współcz., oryg. okł. brosz. zach. (Pisma wy-
brane, t. 1-2) Pisma wybrane w wyborze, układzie i z przypisami Andrzeja 
Boleskiego vel Baumfelda (1877-1965). Stan bardzo dobry. 150. –
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286. ALBUM na korzyść pogorzelców. Wyd. 
przez Józefa Dunina Borkowskiego (1809-1843). 
Lwów: [b.w.], 1844. – [4], 361 s., [1] k. portr. (stalo-
ryt), 22 cm, opr. płsk. z epoki. Zbiór utworów lite-
rackich i krajoznawczych grupy czerwono-ruskiej 
„Ziewonia” i różnych autorów, jak: August Bie-
lowski, Walenty Chłędowski, Leszek Dunin-Bor-
kowski, Talia Dzieduszycka, Józef Dzierzkowski, 
Aleksander Fredro, Adam Gorczyński, Dominik 
Magnuszewski, Żegota Pauli, Jan Kanty Podolec-
ki, Stanisław Przyłęcki i Adam Tomkowicz. Za-
wiera m.in.: Słowo o księstwach oświecimskiem 
i zatorskiem; Opisy znakomitszych miejsc w ob-
wodzie tarnopolskim w dzisiejszej Galicji; Pomnik 
w Hodowie; Zamek odrzykoński; Rzeszów i jego 
okolice. Drobne zbrązowienia, otarcia opr. Czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 250. –

287. AMICIS Edmund, de (1846-1908): Marok-
ko. Wspomnienia z podróży Edmunda de Amicis: 
(1876); z 2-giej ed. wł. oryg. przekł. Maryi z Siemi-
radzkich Obrąpalskiej. Warszawa: Filip Sulimierski, 
1881. – 493, [2] s., 18 cm, opr. płsk. z epoki. Obszer-
na relacja z podróży pisarza włoskiego, podówczas 
dziennikarza gazety florenckiej. Autor opisuje po-
szczególne miasta Maroka (m.in. Fez i Tanger). Za-
wiera informacje o kulturze i obyczajach tamtejszych 
mieszkańców, w tym relacje o położeniu licznie tam 
zamieszkałej ludności żydowskiej. Zbrązowienia 
i otarcia opr. Stan ogólny dobry. 120. –

288. ARENTOWICZ Zdzisław (1890-1956): 
Z dawnego Włocławka. Włocławek: Sekcja Re-
gion. Kujaw. Oddz. Pol. Tow. Krajoznawczego, 
1928. – [2], 114, [1] s., [6] k. tabl., 22 cm, brosz. 
wyd. Materiały do monografii miasta Włocław-
ka z historią miasta w XIX w., jego ratusza, loży 
masońskiej i ogrodów. Okł. rys. Natalia Hecker. 
Drobne zagięcia okł. na obrzeżach. Poza tym stan 
bardzo dobry. 100. –
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289. BAILLY Rosa (1890-1976): Une ville polonaise 
Bydgoszcz. Paris: Amis de la Pologne, 1927. – 16 s., il., 
22 cm, brosz. wyd. Popularny ilustrowany opis miasta au-
torstwa wielkiej admiratorki Polaków i Polski we Francji. 
Stan bardzo dobry. 25. –

290. BANDROWSKI K ADEN Juliusz (1885-1944): 
Europa zbiera siano. Lwów: Zakład Narod. im. Ossoliń-
skich, [1927]. – 248, [1] s., [5] k. tabl., 21 cm, brosz. wyd. 
Zbiór kilkunastu felietonów i reportaży z miast i stolic 
europejskich oddających ich atmosferę i życie obyczajowe. 

Ilustr. Tadeusza Gronowskiego (1894-1970). Egz. nierozcięty. Grzbiet 
pęknięty. Poza tym stan bardzo dobry, idealny do opr. 60. –

291. BEŁZA Władysław (1847-1913): W ziemi Maurów 
hiszpańskich. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1908. 
– 110 s., [16] k. tabl., il., 21 cm, opr. pl. Barwna 
relacja z podróży do hiszpańskiej Andaluzji (Se-
willa, Granada i Malaga) z opisem pamiątek po 
Arabach i ich kulturze. Czysty egz. 60. –

292. BIELIŃSKI Józef (1848-1926): Szubrawcy w Wilnie 
(1817-1822). Zarys historyczny. Wilno: nakł. Autora, 
1910. – 242, [2] s., [1] k. tabl., [1] k. faksym., [4] k. 
portr., 23 cm, opr. ppł. Dzieje wileńskiego towarzy-
stwa quasi-masońskiego, wydającego „Wiadomości 
Brukowe”, którego niewątpliwym członkiem był 
Adam Mickiewicz. Minimalnie przybrudzenie na 
ostatniej karcie oraz zażółcenia. Otarcia opr. Stan 
ogólny dobry. 100. –

293. BOGUSŁAWSKI Edward (1823-1902): Michalina. Powieść obyczajowa. 
T. 1-2. Warszawa: [b.w.], 1845. – 134, [1]; 149, [1] s., 19 cm, współopr. pł. 
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współcz. ze złoc. tyt., przednie oryg. okł. brosz. 
zach. Podpis własnościowy Kazimierza Lemań-
skiego, ziemianina z Bratoszewic. Powieść oby-
czajowa, której akcja dzieje się w 1 poł. XIX w. 
w Warszawie, m.in. w Łazienkach Królewskich. 
Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 90. –

294. BOJER K.: Przewodnik po Kazimierzu. Ka-
zimierz n/Wisłą: Księgarnia W. Cholewiński, 
[1948]. – 19 s., il., 15 cm, brosz. wyd. Pierwszy 
popularny powojenny przewodnik po Kazimierzu 
nad Wisłą wydany jeszcze przez prywatną księ-
garnię. Stan bardzo dobry. 30. –

295. BORETTI Teofil Eugeniusz: Widoki stron rodzinnych Adama Mickie-
wicza. Warszawa: T.E. Boretti i Zakład Fotochemigraficzny Wierzbicki 

i S-ka, 1900. – [4] s., [22] k. 
tabl., 17 × 26 cm, opr. kar-
ton wyd., częściowo tłocz. 
z łotem na przednim l icu. 
Zawiera widoki miejsc zwią-
zanych z Adamem Mickiewi-
czem (Nowogródek, Zaosie, 
Tuhanowicze, Ruta, Świteź, 
Dołmatowszczyzna, Bartni-
ki, Zadwieja, Lubcz, Woroń-
cza, Soplicowo, Niedźwiadki 
i Kołdyczew). Papier kredo-

wy. Drobne uszkodzenie grzbietu w górnej części (podklejone) i niewielkie 
otarcia krawędzi. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

296. BUDOWA domów dla urzędników państwowych w województwach 
wschodnich. Warszawa: Ministerstwo Robót Publicznych, 1925. – 63, [1] s., 
[2] k. tabl. kolor., il., inseraty, 30 cm, brosz. wyd. 
Budownictwo państwowe na Kresach Wschod-
nich wzorowane na architekturze okresu Rzecz-
pospolitej szlacheckiej i tradycji dworu polskiego. 
Bogato ilustrowany zbiór projektów i realizacji 
budynków urzędniczych i użyteczności publicz-
nej (Baranowicze, Brasław, Brześć nad Bugiem, 
Drohiczyn, Duniłowicze, Hermanowicze, Horo-
chów, Horodyszcze, Kamień Koszyrski, Kobryń, 
Kossów Poleski, Kowel, Krzemieniec, Lida, Lu-
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bomla, Łuck, Nieśwież, Nowogródek, Olkieniki, 
Oszmiana, Pińsk, Plissa, Prużana, Równe, Sarny, 
Słonim, Smorgonie, Stolin, Stołpce, Szarakowsz-
czyzna, Święciany, Wilejka, Włodzimierz Wołyń-
ski, Wołożyn i Zalesie).Plany budynków i osiedli 
oraz willi, a także ich fotografie autorstwa m.in. 
Stefana Plater-Zyberka i Juliusza Kłosa. Projekty 
architektoniczne autorstwa m.in. Teodora Bursze, 
Juliana Lisieckiego, Stanisława Miecznikowskiego, 
Aleksandra Ranieckiego, Stefana Sołomowicza, 
Zygmunta Tarasina. Projekt okł. Witold Czeczott. 
Stan bardzo dobry. 60. –

297. [BUJNICK I  Teodor (1907-1944)]: 18 
ohydnych paszkwilów na Wilno i Wilnian. 
Wilno: „Włóczęga”, 1934. – 29 s., 23 cm, brosz. 
wyd. Biblioteka „Włóczęgi”, nr 3. Zbiór żarto-
bliwych satyr na prominentnych Wilnian i mia-
sto, pióra poety lewicowego związanego z Wil-
nem, zastrzelonego za kolaborację z Sowietami 
przez Armię Krajową. Okł. wg proj. Gracjana 
Achrem−Achremowicza (1899-1942). Zbrązowie-
nia, zwłaszcza na okł. 50. –

298. BUŁHAK Jan (1876-1950): Wędrówki foto-
grafa w słowie i obrazie. VIII-IX Pejzaż Wilna z 32 
ilustracjami Autora. Wilno: „Przegląd Fotograficz-
ny”, 1936. – 54 s., [32] s. tabl. fot., 23 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. 
Osobiste reminiscencje autora wędrówek po Wil-
nie i przedmieściach z aparatem fotograficznym 
ilustrowane 39 zdjęciami na papierze kredowym. 
Zbrązowienia dwóch pierwszych i ostatniej karty. 
Stan bardzo dobry. 120. –

299. BUSKO Zdrój. [Busko-Zdrój: Państwowy 
Zakład Zdrojowy (Kraków, Rotograwiura Zakł. 
Graf. „Akropol”), po 1931]. – 32 s., il., 21 cm, 
brosz. wyd. Bogato ilustrowana publikacja rekla-
mująca uzdrowisko w Busku Zdroju z podkreśle-
niem jego niepowtarzalnego charakteru (m.in. bu-
dowle zdrojowe o charakterze zabytkowym). Stan 
bardzo dobry. 60. –
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300. CHMIELOWSKI Janusz (1878-1968): Przewodnik 
po Tatrach. [Cz.] III. Lwów: Księgarnia Polska Ber-
narda Połonieckiego, 1912. – XIV, [1], 186 s., 17 il., 
16 cm, opr. pł. wyd. tłocz. Pieczątka: „Warszawskie 
Koło Gimnastyczne”. Obejmuje Tatry Wysokie od 
Wagi po Polski Grzebień. Autor był prekursorem 
wspinaczki tatrzańskiej, inicjatorem i współzało-
życielem pierwszej polskiej organizacji taternickiej. 
Niniejsze dzieło, wydane w 4 częściach należy do 
wyjątkowych pozycji w literaturze tatrzańskich, po-
nieważ stanowił pierwszy taternicki przewodnik. 
Stan bardzo dobry. 160. –

301. CHMIELOWSKI Janusz (1878-1968): Przewodnik po 
Tatrach. [Cz.] IV. Lwów: Księgarnia Polska Bernar-
da Połonieckiego, 1910. – X, 74 s., 6 il., 15 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka: „Warszawskie Koło Gimnastyczne”. 
Obejmuje Tatry Wysokie od Polskiego Grzebienia po 
Przełęcz Lodową. Zażółcenia względnie niewielkie 
przykurzenia okł. Stan ogólny dobry. 120. –

302. DĄBROWSKA Marja (1889-1965): Finlandja, wzo-
rowy kraj kooperacji. Warszawa: Tow. Kooperaty-
stów, 1913. – 63 s., 18 cm, opr. ppł. Pieczątki: „Chrze-
ścijański Uniwersytet Robotniczy w Wilnie”. Mało 
znana praca autorki „Nocy i dni” propagująca z en-
tuzjazmem Finlandię, podówczas pod rosyjskim bu-
tem, jako kraj wielkich możliwości gospodarczych. 
Przybrudzenia opr. Zakład Introligatorski Aleksan-
dra Markiewicza. Wilno, Młynowa 21 (znaczek we-
wnątrz okł.). Stan ogólny dobry.  40. –

303. DREXLER Ignacy (1878-1930): 
Techniczny substrat do konkursu na plan 
rozszerzenia i regulacyi m. Lwowa. (Z ta-
blicą). Lwów: [b.w.], 1914. – 15 s., tabl. (plan 
luzem), il., 20,5 cm, brosz. wyd. Pieczątka 
odautorska. Odb. z „Czasopisma Technicz-
nego”. 1914. Plan regulacji miasta Lwowa 
i związane z nim problemy. Dołączono 
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plan ulic i dróg miasta Lwowa (tablica luzem), w tekście 
kopia planu Lwowa z XVIII w. Drobne przybrudzenia 
okł. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 45. –

304. FISCHER Adam (1889-1943): Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich (Ossolineum): 1817-1917. Lwów: 
Macierz Polska, 1917. – 85, [3] s., 14 il., 23 cm, brosz. wyd. 
Wydawnictwo Macierzy Polskiej, nr 103. Fundacja imie-
nia Tadeusza Kościuszki z r. 1894, nr 11. Historia Zakła-
du Naukowego i Wydawnictwa Ossolińskich we Lwowie 
z portretem fundatora na okł. i wewnątrz. Drobne zagięcia 
krawędzi okł. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

305. [GALICJA] LUKOMORYE. Jeżeniedelnyj literaturno-chudożestwiennyj 
i satiryczeskij żurnał. Z.5-14, 16, 17 i 22. Petrograd [S.-Petersburg]: Luko-
morye, 1915. – poszczególne zeszyty po 18 s., il. kolorowe i cz.-białe., okładki 
barwne, każdy nr zamyka mapa teatru wojny, 32 cm, współopr. ppł. ze złoc. 
szyldem. Czasopismo ukazywało się od kwietnia 1914 do grudnia 1916. Eks-
libris i pieczęcie Władysła-
wa Jana Romanowskiego, 
introligatora i bibliofila 
lwowskiego, członka To-
warzystwa Miłośników 
Książki we Lwowie. Tygo-
dnik satyryczno-artystycz-
ny wydawany pod red. 
Michaiła A. Suworina, 
redaktora naczelnego libe-
ralno-konserwatywnego 
pisma „Nowoje Wremja”. 
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Oferowane zeszyty tygodnika, zebrane z okresu ofensywy wojsk rosyjskich 
na froncie pd.-zach., stanowią bogato ilustrowany materiał do dziejów Gali-
cji w czasie Wlk. Wojny. Z.6. w dwu wersjach okładki z powodu ingerencji 
cenzury. Ilustracje D. Mitrochina, I. Repnina, G. Narbuta i in. Z.10. pod-
niszczony i popodklejany. Pozostałe w b. dobrym stanie. 600. –

306. [GENERALNA Gubernia] AMTLICHES Ge-
meinde – und Dorfverzeichnis für das General-
gouvernement auf Grund der Summarischen Be-
völkerungsbestandsaufnahme am 1. März 1943. 
Hrsg. vom Statistischen Amt des Generalgouver-
nements. Krakau: Burgverlag, 1943. – VIII, [2], 
145 s., [5] k. tabl. map (w kieszonce), 30 cm, opr. 
ppł. z epoki. Zdezaktualizowane pieczątki urzę-
du niemieckiego i PRL-owskiego. Alfabetyczny 
wykaz nazw miejscowości używanych przez wła-
dze niemieckie na terenie Generalnego Guberna-
torstwa w okresie II wojny światowej z mapkami 
dystryktów. Stan bardzo dobry. 200. –

307. GORZUCHOWSKI Stanisław (1899-1948): Lud-
ność litewska na kresach państwa polskiego. War-
szawa: Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 
1929. – 22, [1] s., [4] k. map, 24 cm, brosz. wyd. Pie-
czątki poselstwa RP w Sztokholmie. Bibl. „Spraw 
Narodowościowych”, nr 7. Mniejszość litewska na 
terenie woj. białostockiego (okolice Sejn, Puńska 
i Druskienik) oraz na Wileńszczyźnie. Praca histo-
ryczno-etnograficzna wraz ze statystyką. Mapy na 
papierze kredowym. Drobne przybrudzenia krawę-
dzi okł. Stan ogólny dobry. 60. –

308. HOFFMANOWA z Tańskich Klementyna (1798-
1845): Notatki przez K. z T.H. Warszawa: [b.w.], 1851. 
– 218, [1] s., 18 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. 
Pieczątka i podpis własnościowy Kazimierza i M.
(elanii) z Matuszewskich Lemańskich z majątku Bra-
toszewice. Pośmiertne wydanie szkiców i ostatnich 
utworów autorki. Zawiera m.in. relację z podróży do 
Włoch z 1844 r., niedokończony przez autorkę z po-
wodu słabości zdrowia i rychłej śmierci. W istocie 
opis ten dotyczy wyjazdu z Paryża do Belgii, pobytu 
w Brukseli, Antwerpii, Gandzie i Bruges oraz podró-
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ży przez Niemcy (podróż Renem, Manheim, Heidelberg, 
Freyburg i Konstancja) i urywa się w Zurychu. Zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 100. –

309. HORODŁO. Cz. 1. Praca zbiorowa pod red. 
T. Piotrowicza. Horodło: 7-o Kl. Szkoła Powszechna im. 
Króla Władysława Jagiełły, 1928. – 50, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Materiały do historii miasta Horodło z uwzględ-
nieniem wiadomości źródłowych o unii horodelskiej 
z 1413 r. oraz zjeździe horodelskim w 1861 r. Część skła-
dek luźna. Drobne zagięcia i zaplamienie na okł., we-
wnątrz czysty egz. Rzadki druk regionalny drukowany 
w Hrubieszowie. 75. –

310. IŁOWIECKI Stanisław: Powiat limanowski. 
[Warszawa]: Wydawnictwo Wydziału Powiatowego, 
Powiatowa Komisja Letniskowo-Turystyczna, [lata 30. 
XX w.]. – [16] s., fot., il., 16 cm, brosz. wyd. Bogato ilu-
strowany popularny opis Beskidu Wyspowego zwanego 
w okresie międzywojennym „Podhalem Mszańsko-Lima-
nowskim” z mapką. Stan bardzo dobry. 35. –

311. INFORMACYJNO-turystyczny przewodnik po 
województwie warszawskiem z mapą i 58 ilustracjami. 
Oprac. przez Warszawski Wojewódzki Komitet Regjo-
nalny i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział War-
szawski. Komitet Red.: R. Danysz-Fleszaro-
wa, I. Gintowt-Dziewałtowski, S. Karzycki 
i J. Kołodziejczyk. Warszawa: Pol. Tow. Kra-
joznawcze., 1932. – 288, 4 s., il., mapa (kolor., 
rozkład.), mapki w tekście, 15 cm, brosz. wyd. 
Zawiera opis tras wycieczkowych i zabytków 
oraz historyczne wydarzenia związane z po-
szczególnymi miejscowościami regionu. Stan 
bardzo dobry. 120. –

312. JABŁONOWSKI Władysław (1829-1913): Wschód muzułmański. 
Warszawa: Sgł. E. Wende i Ska, 1912. – [2], 376, [1] s., 23 cm, opr. 
płsk. z epoki tłocz. złotem na grzbiecie. Pisma, t. 6. Wspomnienia 
z podróży nad Eufrat (Irak) w 1870 r., połączonej ze zwiedzaniem 
Niniwy koło Mosulu, a także Babilonu i Karbali; Syrii i Anato-
lii z Cylicją, Kapadocją i Galacją. Osobne rozdziały poświęcone 
zostały babizmowi, ruchowi społeczno-religijnemu w Persji oraz 
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stanowisku kobiety na muzułmańskim wschodzie. Au-
tor był znanym historykiem (m.in. źródeł dziejowych) 
i publicystą. Minimalne otarcia opr. Poza tym stan 
bardzo dobry. Ładny egz. 500. –

313. JANOWSKI Ludwik (1878-1921): Wszech-
nica Wileńska 1578 – 1842. Wilno: Ludwik Cho-
miński, 1921. – VI, 60, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. 
Historia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Stan bardzo dobry. 40. –

314. [JEFIMIENKO Piotr Sawicz (1835-1908)] EFI-
MENKO P.: Sbornik małorosijskich zaklinaczij. [Mo-
skwa: Izdanie Imperatorskogo Obszczestwa Istorii 
i Drewnostiej Rossijskich pri Moskowskom Uniwer-
sitietie, 1874]. – [2], VI, 70 s., 29 cm, luźne składki. 
Opracowanie historyka i etnografa stanowiące zbiór 
221 ludowych zaklęć południowo-zachodnich guberni 
rosyjskich (dzisiejszej Ukrainy) pogrupowanych w dzia-
łach: miłość; małżeństwo; choroba i zdrowie; życie co-
dzienne; rzemiosło i praca; stosunki międzyludzkie; 
natura; siły nadprzyrodzone. Bogaty zbiór oparty na 
pracach źródłowych i własnych badaniach. Odbitka 
z czasopisma. Stan dobry, czysty egz. 180. –

315. JEZIOROWSKI Wacław: Album Powązek. 
Oprac. i wyd.… Cz. I. Warszawa: W. Jeziorowski, 1915. 
– 144 s., il., pl., 30 cm, opr. pł. współcz. Współczesny 
ekslibris. Album Cmentarza Powązkowskiego w War-
szawie stanowiący w założeniach kontynuację monogra-
fii K.W. Wójcickiego z 1855 r. Zawiera liczne wizerunki 
grobów oraz spisy zmarłych, dziś już znacznie zmienio-
nych lub nieistniejących. Papier kredowy. Czysty egz. 
Pierwszorzędny materiał ikonograficzny do historii 
Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. 150. –

316. KASPROWY. [Warszawa: b.w., 1936]. – 40 s., 
3 k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera teksty poświę-
cone Kasprowemu Wierchowi i nowootwartej kolej-
ce linowej oraz obserwatorium astronomicznemu. 
Wśród autorów: W. Chodźko, Adam Gadomski, Ju-

liusz Ginsbert, M. Kamieński, Jan Lugeon, Kornel Makuszyński, M. Mi-
chałowicz i Edgar Norwerth. Stan bardzo dobry. 90. –
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317. [K AUK AZ – CMENTARZE] CZERNOPIA-
NOW W.I.: Niekropol nieskolkich miest Kaw-
kaza. Moskwa: Tip. A.P. Piczman, 1913. – [4], 
75 s., [1] k. tabl., 26,5 cm, brosz. wyd. Spis setek 
osób pochowanych na cmentarzach kaukaskich 
(m.in. Kisłododzk, Piatigorsk i Władykaukaz) 
z danymi biograficznymi. Zawiera kilkadziesiąt 
nazwisk pochodzenia polskiego. Lekki ślad po 
zawilgoceniu w dolnej części. Egz. nierozcięty. 
Stan dobry. 300. –

318. KAWECKI Włodzimierz (1905-1940): Żywiecczyzna. 
[Warszawa]: Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, 
[lata 30. XX w.]. – 12 s., fot., mapka, 16 cm, brosz. wyd. 
Popularny przewodnik poświęcony regionowi Beskidu 
Żywieckiego. Fot. m.in. H. Poddębskiego. Mały zaciek 
na krawędzi kilku kart. Stan dobry. 35. –

319. KISIELEWSKI Józef (1905-1966): Ziemia groma-
dzi prochy. Edinburgh: Książnica Polska, 1941. 
– 501, [6] s., [1] k. mapa, 25 cm, opr. pł. wyd.  
Emigracyjny przedruk głośnej edycji poznań-

skiej z 1939 r. Książka o charakte-
rze reportażowym, dokumentująca 
prawdę o słowiańskim rodowodzie 
ówczesnych wschodnich połaci 
Niemiec. Dzieło szczególnie za-
kazane podczas niemieckiej oku-
pacji. Otarcia opr. Wewnątrz stan 
bardzo dobry. 120. –

320. KLEIN Franciszek (1882-
1961): Gdańsk. Wrota Korony Pol-
skiej. Warszawa: F. Hoesick, 1921. 
– 96, [4] s., [1] k. tabl., [32] s. tabl., 
19 cm, brosz. wyd. Dzieje Gdańska 
i jego zabytków. Pierwsza mono-
grafia miasta po odzyskaniu nie-
podległości. Na okł. data edycji 
1920. Drobne uszkodzenia obwol. 
i zaplamienia. Wewnątrz czysty 
egz. Tablice ilustracji na pap. kre-
dowanym. 90. –



125

321. KLEMENSIEWICZ Zygmunt (1886-1963): 
Dolina Oporu. [Warszawa]: Wydawnictwo 
Ministerstwa Komunikacji, [lata 30. XX w.]. 
– 16 s., fot., mapka, 16 cm, brosz. wyd. Po-
pularny przewodnik turystyczny, bogato 
ilustrowany, po Dolinie Oporu (rzeka Do-
pływ Stryja) w Bieszczadach Wschodnich, 
regionie turystycznym w II Rzeczypospoli-
tej. Fotografie m.in. Henryka Poddębskie-
go. Stan bardzo dobry. 40. –

322. KLIZA Jan: Cieszyn Silesia. Bond of Union 
between Poland and Czecho-Slovakia. Lon-
don: MaxLove, 1944. – 55, [1] s., mapki, wy-
kresy, 22 cm, brosz. wyd. Głos przedstawiciela 
środowiska emigracyjnego, prawdopodobnie 
Cieszyniaka, z lat II wojny światowej na rzecz 
pokojowej koegzystencji pomiędzy Polską 
i Czechosłowacją. Autor dokonał wnikliwej 
analizy historycznej i ekonomicznej konfliktu 
o Śląsk Cieszyński z uwzględnieniem stano-
wiska obu stron. Projekt okł. i mapy W. Ma-
chan. Nalepka z papieru na okł. Poza tym 
stan bardzo dobry. 50. –

323. KOLBERG Oskar (1814-1890): Chełmskie. 
Obraz etnograficzny. T. 2. Z materyałów 
pośmiertnych wydał I. Kopernicki. Z 2 ryc. 
Kraków: Akademia Umiejętności, 1891. – VI, 
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265 s., [2] k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Studium etnograficzne dotyczące trady-
cji Rusi Podlasko-Chełmskiej (pieśni, przysłowia, zagadki, gadki, wierzenia 
i czary). Zażółcenia na kilkunastu kartach, ostatnich kilka kart i oryg. okł. 
brosz. podklejone na krawędziach. Stan ogólny dobry. 120. –

324. KOLBERG Oskar (1814-
1890): Lud. Jego zwyczaje, spo-
sób życia, mowa, podania, przy-
słowia, obrzędy, gusła, zabawy, 
pieśni, muzyka i tańce. Ser. 23, 
Kaliskie. Cz. 1 Kraków: Akade-
mia Umiejętności, 1890. – V, [1], 
271 s., [1] k. tabl., nuty, 24 cm, 
opr. ppł. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Studium et-
nograficzne o pieśniach, zwycza-

jach i wierzeniach ludowych w Kaliskiem. Więcej części nie wydano. Stan 
ogólny dobry, czysty egz. 150. –

325. KOLBERG Oskar (1814-1890). Mazowsze. Obraz 
etnograficzny. Skreślił… Z rycinami podług rysunków 
W.[ojciecha] Gersona. T. II: Mazowsze polne. Cz. 2. Kra-
ków: Kasa im. Mianowskiego, 1886. – [2], V, [3], 301, [2] s., 
[2] k. tabl. (litografie), 25,5 cm, opr. ppł. współcz., przednia 
oryg. okł. brosz. zach. (naklejona). Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Zarys monograficzny dotyczący pieśni 
ludowych oraz z dworów i miast Mazowsza, przyozdobiony 
2 barwnymi litografiami, przedstawiającymi mazowieckie 
stroje ludowe (Powsin z okolic Warszawy i Łowickie). Opr. 
biblioteczna. Stan bardzo dobry. 150. –

326. KOŁODZIEJCZYK Ignacy: Przewodnik po 
Kazimierzu Dolnym. [B.m.]: Tow. Przyjaciół 
Kazimierza, 1932. – 49, [1] s., fot., il., 2 mapki 
(wewnętrzne okł.), 17 cm, brosz. wyd. Popularny 
przewodnik po Kazimierzu Dolnym i okolicy. 
Zawiera liczne inseraty reklamujące miejscowe 
firmy. Fot. St. Koziorowskiego. Niewielkie zbrą-
zowienia przy krawędzi opr. Stan ogólny dobry, 
czysty egz. 60. –
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327. KOMOROWSKI Władysław: Syberja jako 
czynnik gospodarstwa światowego. Warszawa: 
Kasa im. Mianowskiego, 1936. – [8], 490, [2] 
s., 26 cm, brosz. wyd. Monografia Syberii. Za-
wiera: Stan wiedzy o Syberji; Stosunek Rosji do 
Z.S.S.R do Syberji; Warunki naturalne rozwoju 
gospodarczego i stosunki gospodarcze ( m.in.: 
bogactwa leśne; łowiectwo; przemysł akwa-
tyczny; bogactwa mineralne; przemysł ludowy; 
rzemiosła; drogi). Okładka przybrudzona. We-
wnątrz czysty egz. 150. –

328. KOŹMIAN Kajetan (1836-1922): Podróże i polityka. [T. 3]. Kraków: Druk. 
„Czasu”, 1905. – 227 s., 22 cm, opr. pł., przednia okł. brosz. zach. (naklejona). 
Pieczątka prywatna z epoki. Barwne relacje z podróży po Europie dzien-
nikarza i polityka krakowskiego. Tom obejmuje: Paryż podczas wystawy; 
Z Włoch do Aten; Konstantynopol; Zofia [Sofia] i Belgrad. Przybrudzenia 
okł., wewnątrz czysty egz. 90. –

329. KOŹMIAN Kajetan (1836-1922): Podróże i polity-
ka. [T. 4]. Kraków: Druk. „Czasu”, 1905. – 113 s., 
21 cm, opr. ppł., przednia okł. oryg. brosz. zach. 
Tom obejmuje podróż do Kijowa i pobyt w War-
szawie w czasie zaboru rosyjskiego. Miejscami 
zbrązowienia i przybrudzenia okł. 90. –

330. KRAKÓW. Ojców. Tatry. Pieniny. Ilustrowany 
przewodnik dla wycieczek Polskiego Związku 
Turystycznego. Kraków: Polski Związek Tury-
styczny, 1929. – 20 s., [11] k. tabl., 20 cm, brosz. 
wyd. Bogato ilustrowany widokami i zabytka-
mi popularny przewodnik. Rys. Jana Gumow-
skiego (1883-1946). Ilustr. na pap. kredowym. 
Drobne przybrudzenia na licu okł. Poza tym 
stan bardzo dobry. 45. –

331. KRÓLIŃSKI Kazimierz (1874-1938?): Galicja. 
Stanisławów: Księgarnia Romana Jasielskiego, 
1922. – 30 s., 15,5 cm, opr. pł. z epoki. Popularne 
szkice o Galicji. Niewielkie uszkodzenie grzbie-
tu (otarcie) przechodzące do wyklejki. Poza tym 
stan dobry. 40. –
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332. KRYSIŃSKI Alfons: Liczba i rozmieszczenie ludności polskiej na kresach 
wschodnich. Warszawa: Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 1930 [1929]. 
– 75, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Exlibris Michała Kaczorowskiego (1897-1975), 
ekonomisty i polityka. Odb. ze „Spraw Narodowościowych”, nr 3. Bibl. „Spraw 
Narodowościowych”, nr 8. Zawiera m.in. analizę 
pojęcia Kresów Wschodnich i stosunków demo-
graficznych na ich obszarze w 1921 i 1928, liczbę 
Polaków na kresach wg różnych kryteriów (m.in. 
obszarów i województw). Drobne przybrudzenia 
na okł. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

333. KRYSIŃSKI Alfons: Liczba i rozmieszczenie 
Ukraińców w Polsce. Warszawa: Instytut Badań 
Spraw Narodowościowych, 1928 [1929]. – 58, [1] 
s., 24 cm, brosz. wyd. Exlibris Michała Kaczo-
rowskiego. Odb. ze „Spraw Narodowościowych”, 
nr 6. Bibl. „Spraw Narodowościowych”, nr 6. Licz-
ba ludności ukraińskiej w Polsce międzywojennej 
z uwzględnieniem mało znanych dziś tematów (np. 
Polacy grekokatolicy, małżeństwa mieszane, Rusi-
ni, Polacy prawosławni, „Tutejsi”, wpływy ukraiń-
skie na Podlasiu). Drobne przybrudzenia na okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

334. [KRZEMIENIEC] Mały ilustrowany przewod-
nik po Krzemieńcu i okolicy. Praca zbiorowa. 
Krzemieniec: Życie Krzemienieckie, 1932. – 103 s., 
[16] s. tabl., 31 il., plan złoż., mapa złoż., [6] s. 
(inseraty), 17 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany 
przewodnik po wołyńskim Krzemieńcu z infor-
macjami historycznymi i współczesnymi. Dołą-
czono reklamy ówczesnych firm. Drobne zagię-
cia okł. i nadpęknięcia skrajnych części grzbietu. 
Stan ogólny dobry. 100. –

335. KUNICKI Leon (1828-1873): Krajowe obrazki 
i zarysy. Skreślił… Warszawa: Zawadzki i Węc-
ki, 1852. – 231 s., 16 cm, opr. pł., przednia oryg. 
okł. brosz. zach. Szkice humorystyczne opisu-
jące społeczność wiejską na Podlasiu. Zawiera 
m.in. obraz obyczajów ludu nadbużańskiego; 
opis instytucji rezydentów domowych i starych 
panien w dworach i dworkach; charakterystykę 
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dworów i dworków wiejskich (opis wnętrz, obycza-
jów szlacheckich i pożycia domowego). Zbrązowie-
nia. Stan ogólny dobry. 120. –

336. KUŹNIAR Wiktor (1879-1935): Z przyro-
dy Tatr. Kraków: Sgł. L. Frommer, 1910. – [2], III, 
[1], 105, [2] s., [16] k. tabl., il., 21 cm, brosz. wyd. 
Pieczątka: „Z  Księgozbioru W. Czarnomsk ie-
go”. Omówienie Tatr jako jednostki geograficznej 
z uwzględnieniem klimatu, roślinności, fauny, geolo-
gii i działalności człowieka. Okł. reperowane (tylna 
uzupełniona). Stan ogólny dobry. 80. –

337. LATO we dworach na Ziemiach Wschodnich; Warszawa: Sekcja Turystyki 
Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, [1938]. – 40 s., 21 × 10 cm, brosz. 
wyd. Opis warunków pobytu w kilkunastu dworach kresowych (Andrzejko-
wo, Augustówek, Balinpol, Beremiany, Biały Kamień, Borusz, Budrysówka, 
Cerkliszki, Dawidgródek, Jancewicze, Janinowo, Karolinów, Kołtyniany, Ko-
marowszczyzna, Krasijew, Maziarnia Gogolowa, Mesyna, Miratycze, Mo-
rozowicze, Myczków, Paniuki, Pawłowszyzna, Porzecze, Punżany, Rafałów, 
Rakowica, Stare Zamosze, Sutno, Szum-
lany, Szymkowszczyzna, Świack, Teme-
szów, Tupalszczyzna, Wicyń, Witoldowo, 
Wołkowyja, Zakrzewszczyzna, Zalesie, 
Zazulińce, Zielonki i Żylinki) należących 
do rodzin o nazwiskach: Aleksandrowicz, 
Bokszański, Broczkowski, Chalecki, Dą-
browski, Dwernicki, Dziemidko, Fale-
wicz, Galewski, Górski, Heydel, Jabłoński, 
Jaczynowski, Jasiński, Kabetz, Kęszycki, 
Kopeć, Kulwieć, Kurowski, Lenkiewicz, 
Nasierowski, Niewodniczański, O’Brien 
de Lacy, Ogrodziński, Olszewski, Pień-
kowski, Pietrasiewicz, Podolak, Rudziecki, 
Sawicki, Sprudin, Stabrowski, Starzeński, 
Stomma, Strumiłło, Szaniawski, Tołłocz-
ko, Wawrosz, Winnicki, Zasztowt, Że-
browski i Żyliński. Ostatnie karty nieco 
przybrudzone (niewielkie brązowe plam-
ki lub ślady zalania) bez uszczerbku dla 
tekstu oraz plamki na marginesach kilku 
kart. Stan ogólny dobry. 60. –
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338. LENCZEWSKA-BORMANOWA Halina: 
ZSSR w oczach kobiety. Warszawa: Tow. 
Wyd. „Rój”, 1936. – 262, [1] s., [14] s. tabl., 
18 cm, opr. pł., przednia okł. oryg. brosz. 
zach. (naklejona). Reportaże z sześciotygo-
dniowego pobytu autorki z ZSRR. Bogato 
ilustrowane z rysunkami Janusza Rzuchow-
skiego. Stan ogólny dobry. 60. –

339. LUDOWY przemysł zdobniczy w Polsce. Ka-
talog wyrobów znajdujących się w bazarach 
przemysłu ludowego; red. Jadwiga Orynży-
na; kier. artyst. Tadeusz Seweryn. Warszawa: 
Tow. Popierania Przemysłu Ludowego, [po 
1930]. – 60, [8] s., 64 il., fot., 24 cm, karton. 
wyd. z kolor. il. po obu stronach okł. (nakle-
jana). Katalog wyrobów ludowych (pasiaki, 
radziuszki, maty, krajki, liżniki, werety, za-
paski, hafty, koronki, ceramika oraz wyro-
by drewniane, metalowe i skórzane) z Polski 
centralnej i kresów wschodnich. Część ilustr. 
kolor. Grzbiet minimalnie uszkodzony. Okł. 
i wnętrze czyste. 90. –

340. MACHAY Ferdynand (1889-1967): Gaz-
da Piotr Borowy. Życie i pisma; drzewory-
ty wykonał Stanisław Jakubowski. Kraków: 
Związek Górali Spisza i Orawy, 1938. – 111, 
[1] s., il., inicjały, winiety i finaliki, 19 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Biografia działacza ludowo-
-niepodległościowego, delegata polskiego 
na konferencję pokojową w Paryżu w 1919 r. 
i do prezydenta Stanów Zjednoczonych W. 
Wilsona w sprawie przyłączenia Orawy i Spi-
sza do Polski. Opis barwnej postaci, zwanej 
„Apostołem Orawy”, pisarza i introligatora. 
Bogato ilustrowane wyd. 1 z fotografią Piotra 
Borowego (1858-1932) oraz wykorzystaniem 
bogatego materiału etnograficznego regionu. 
Drobne uszkodzenie tylnej okł. (podklejone). 
Poza tym stan bardzo dobry. 75. –
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341. MIĘDZYNARODOWA Wystawa Kolonjalna 
w Paryżu. Warszawa: Wł. Dzwonkowski i St. Ra-
dliński, 1931. – 36 s., [56] s. tabl., 102 fot., 25 cm, opr. 
karton wyd. Pieczątka: „Z Księgozbioru W. Czar-
nomskiego”. Świat w Obrazach. Nr 2. X 1931. Cykl 
„Europa w Obrazach”. 1. Zawiera impresje z wystawy 
Heleny Boguszewskiej (1886-1978), tekst o państwach 
kolonialnych Stefana Boguszewskiego (1877-1938), 
zdjęcia m.in. Karola Jakobielskiego. Okł. Tadeusza 
Gronowskiego (1894-1990). Drobne zagięcia kilku 
narożników. Poza tym stan b. dobry. 90. –

342. MIENICKI Ryszard (1886-1956): Archiwum 
Akt Dawnych w Wilnie w okresie od 1795 do 1922 
roku. Rys historyczny. Warszawa: Archiwa Państwowe 
(Druk. Wilno), 1923. – [6], VIII, 138 s., [1] k. pl. złoż., il., 
23 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora na odwrocie k. 
tyt. Historia dawnych archiwów wileńskich (Archiwum 
Trybunału Litewskiego, wileńskich sądów Rzeczypo-
spolitej szlacheckiej, Centralnego Archiwum Wileń-
skiego czasów carskich) oraz pierwszych lat Archiwum 
Akt Dawnych w Wilnie po odzyskaniu niepodległości. 
Archiwum wileńskie było największym archiwum pań-
stwowym w II Rzeczypospolitej. Drobne podklejenia 
grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

343. MORELOWSKI Marian (1884-1963): [Przewodnik po okolicach Wilna 
w promieniu 100 km. Zarysy syntetyczne sztuki wileńskiej od gotyku do 
neoklasycyzmu z przewodnikiem po zabytkach od Niemna do Dźwiny] 
[dopisane ręką autora w miejscu karty tytułowej]. [Wilno: Związek Pro-
pagandy Turystycznej Ziemi Wileńskiej, wrzesień 1939]. – 368 s., [2] k. 
map. (rozkł.), liczne ilustr. w tekście, 
19 cm, opr. pł. Przewodnik obejmuje 
obszar pomiędzy Grodnem i Brasła-
wiem ze szczególnym uwzględnie-
niem Wilna i jego okolic. Według in-
formacji autora: „Wypadki wojenne 
1939 spowodowały, że druk niniejsze-
go [przewodnika], kończony w czasie 
bombardowania Wilna, nie mógł już 
objąć, ani karty tytułowej, ani indek-
sów, a nakład ostatnich stron tj. 353-



132

368, kończonych pospiesznie, przepadł w 90 procentach wskutek konfiskaty 
drukarni przez okupantów [sowieckich]. Z tych powodów pełny egzem-
plarz jest wielką rzadkością”. Arkusz obejmujący s. 353-368 zadrukowany 
jednostronnie, powstał już w trakcie działań wojennych. Do niektórych egz. 

dołączano niekiedy kopie karty tyt. i s. 369-376 (za-
wierające spis letnisk Wileńszczyzny i Nowogródczy-
zny oraz spis rozdziałów) odbite na ksero z jedynego 
znanego egz. zawierającego ten arkusz i oryg. okł. 
przewodnika. Tu na okł. tymczasowej napis: „Cie-
niom sztuki wileńskiej”. Luźne składki. Stan bardzo 
dobry. 200. –

344. NAD morzem. Pamiętnik I-go obozu nadmor-
skiego L.M. i K. w Jastarni w 1933 r. Praca zbiorowa. 
Warszawa: Oddział III im. Jana z Kolna Ligi Morskiej 
i Kolonjalnej, 1934. – 116 s., liczne fot., 23 cm, bez opr. 
Wspomnienia uczestników wczasów nad polskim mo-
rzem – członków Ligi Morskiej i Kolonialnej przeby-
wających w Jastarni. Podklejenia pierwszych kart na 
krawędziach (skoczem). Blok brosz. zwarty. Poza tym 
stan dobry. 60. –

345. NAŁKOWSKI Wacław (1851-1911): Gieogra-
fja malownicza. Z wrażeń podróżników. 1, Australja 
(z Polinezją). Warszawa: Michał Arct, 1902. – 165, 
[1], II s., il., 20 cm, opr. ppł. wyd. Geografia Au-
stralii ułożona na podstawie relacji podróżników. 
Tom I z V części wydanych na przestrzeni 9 lat. 
Niewielkie zbrązowienia okł. na krawędziach. Poza 
tym stan bardzo dobry. 80. –

346. NAŁKOWSKI Wacław (1851-1911): Terytor-
jum Polski historycznej jako indywidualność gie-
ograficzna. Warszawa: Tow. Krajoznawcze, 1912. – 
38 s., [1] k. mapa (kolor.), il. (mapki), 26 cm, brosz. 
wyd. Studium wybitnego geografa o terytorium 
i granicach geograficznych Polski. Z kolorową mapą 
przedstawiającą narodowości zamieszkujące obszar 
ziem polskich. Przybrudzenia i zagięcia okł. kredo-
wej z rys. secesyjnym Zygmunta Badowskiego (1875-
1959). Stan ogólny dobry. 60. –



133

347. NASZE morze i wybrzeże. Ilustrowany almanach 
morza i wybrzeża polskiego. Gdynia: [b.w.], 1934. 
– 79 s., [2] k. map złoż., [20] s. tabl. (inseraty), fot., 
23 cm, opr. karton wyd. Zbiór tekstów poświęco-
nych rozwojowi polskiego wybrzeża, w tym por-
tu w Gdyni. Mapa polskiego wybrzeża przycięta 
z minimalnym uszczerbkiem. Poza tym stan bar-
dzo dobry. Interesująca kolorowa okł. 90. –

348. [OPPMAN Artur] (1867-1931) OR-OT: Kraj 
w obrazach w streszczeniu. Kraków: Konstan-
ty Woźniak, 1898. – [26] s., il., 24 cm, brosz. 
wyd., grzbiet pł. wyd. Zawiera fotografie za-
bytków z różnych stron Polski (Będzin, Czę-
stochowa, Jabłonna, Ojców, Pieskowa Skała, 
Płock i Warszawa) z wierszami o nich Or-Ota. 
Papier kredowany. Okł. przybrudzona. We-
wnątrz czysty egz. 90. –

349. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959), MORSZ-
TYN Roger (1887-1950): Przewodnik automo-
bilowy po Polsce. Warszawa: Automobilklub 
Polski, 1929. – 211, [1] s., mapa złoż., il., map-
ki, 25 cm, opr. karton. Ilustrowany przewodnik 
turystyczny po Polsce z tekstami M. Orłowi-
cza i wykorzystaniem fotografii z jego zbiorów, 
a także fot. H. Poddębskiego i fot. ze zbiorów 
licznych instytucji. Część techniczną oprac. Roger Morsztyn, a 31 map dro-
gowych z mapą ogólną wykonał Ludwik Dworzak. Zawiera m.in.: ogólne 
informacje dla podróżujących samochodem turystów oraz opisy poszczegól-
nych miast i tras (Warszawa; Warszawa – Grudziądz – Gdynia; Poznań; Po-

znań – Bydgoszcz – Chojnice 
– Gdynia; Kraków; szosa pod-
karpacka; Lwów; Lwów – Sta-
nisławów – Śniatyń; Warsza-
wa – Białowieża – Augustów 
– Łomża – Warszawa). Wyd. 
1. Mapa schematyczna mapek 
w formie tablicy uzupełniona 
wg oryg. Przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. na pa-
pierze kredowym. 120. –
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350. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Polska. 
Część południowo-zachodnia. Ilustrowany prze-
wodnik kolejowy. Graficzne opracowanie i okład-
ka Edmunda Bartłomiejczyka. Warszawa: Mini-
sterstwo Komunikacji, 1926. – [14], 157, [27] s., il., 
mapka rozkład. (luzem w kieszonce), 22 cm, brosz. 
wyd. Dedykacja autora dla zwycięzcy międzysz-
kolnych mistrzostw narciarskich, dat. 1 IV 1933 r. 
Bogato ilustrowany przewodnik po Polsce central-
nej i południowej wzdłuż linii kolejowych (m.in. 
Warszawa, Kraków, Kielce, Radom, Częstochowa) 
z uwzględnieniem Tatr i Pienin. Fotografie m.in. 
Jana Bułhaka i Henryka Poddębskiego. Uszkodze-
nia i drobne ubytki krawędzi okł., wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 120. –

351. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Polska. Część 
północno-zachodnia. Ilustrowany przewodnik kole-
jowy. Warszawa: Ministerstwo Komunikacji, 1930. 
– [8], 231, [17] s., il., [2] mapki rozkład. (luzem w kie-
szonce), 22 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla 
zwycięzcy międzyszkolnych mistrzostw narciarskich, 
dat. 1 IV 1933 r. Bogato ilustrowany przewodnik po 
Polsce centralnej i zachodniej wzdłuż linii kolejo-
wych (m.in. Warszawa, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, 
Grudziądz, Toruń i Gdynia) z uwzględnieniem wy-
brzeża morskiego i kolei lokalnych oraz nadmorskich. 
W dodatku Wolne Miasto Gdańsk i okolice. Foto-
grafie m.in. Jana Bułhaka i Henryka Poddębskiego. 
Niewielkie uszkodzenia i zagięcia krawędzi okł., we-
wnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –

352. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Przewodnik po Warszawie i okolicy. w: 
DODATEK Turystyczny do Urzędowego Rozkładu Jazdy na okres letni 1932. 

Warszawa: Wyd. Ministerstwa Komunika-
cji, 1932. – 23, [1], fot., inseraty, 19,5 × 21 cm 
(po złożeniu 19,5 × 10,5 cm), brosz. wyd. 
Popularny przewodnik po Warszawie, jako 
bezpłatny dodatek turystyczny do rozkładu 
jazdy rozpowszechniany przez „Ruch”. Śla-
dy używania, lekki ślad po zalaniu w dolnej 
części. Stan ogólny dobry. 45. –
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353. ORŁOWICZ Mieczysław (1881-1959): Ziemia sa-
nocka. [Warszawa]: Ministerstwo Komunikacji, [1936]. 
– [22] s., fot., mapka, 16 cm, brosz. wyd. Popularny 
przewodnik turystyczny po ziemi sanockiej z fot. Hen-
ryka Poddębskiego. Stan bardzo dobry. 40. –

354. OŚRODKI zdrowia w Polsce. Pod red. M. Kac-
przaka. Warszawa: Komitet Polski Międzynarodowej 
Konferencji Służby Społecznej, 1928. – 112 s., [6] k. tabl. 
złoż., fot., il., 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Zawiera m.in. monografie ośrodków 
zdrowia w Warszawie i na terenie pow. warszawskiego 

oraz w pow. skierniewickim i będzińskim. Praca bogato ilustrowana z planami 
obiektów. Drobne zagięcia. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

355. PAJZDERSKI Nikodem (1882-1940): Poznań. Lwów: Książnica Polska, 1922. 
– [4], 129, [3] s., [2] k. tabl. na [4] k., 152 il., 26 cm, opr. ppł. z epoki. z tłocz. zło-
tem grzbietem. Nauka i Sztuka. Wyd. TNSW we Lwowie pod red. Zygmunta 
Harlanda, t. 14. Bogato ilustrowana monografia Poznania z dwoma planami, 
w tym jeden barwny. Wyklejki projektowała Anna Har-
land-Zajączkowska (1883-1930). Blok książki podklejony, 
otarcia opr. Poza tym stan bardzo dobry. 100. –

356. PAPÉE Fryderyk (1856-1940): Historja miasta Lwowa 
w zarysie. Wyd. 2, popr. i uzup. Lwów – Warszawa: 
Książnica Polska, 1924. – 286 s., 30 il., 22 cm, brosz. 
wyd. Popularna ilustrowana historia miasta Lwowa 
z obszerną bibliografią pióra znanego historyka. Zbrą-
zowienia i przybrudzenia na k. tyt. i tylnej okł. Poza 
tym stan dobry. 75. –
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357. PAWLIKOWSKI Michał (1887-1970): Okna. (Se-
rya druga). Medyka: „Biblioteka Medycka”, 1936. – [8], 
180 s., [20] k. tabl., 20 cm, opr. ppł. Gawędy literacko-et-
nograficzno-historyczne. Pierwsza z nich to wspomnienia 
z tatrzańskich wędrówek i historia słynnego domu za-
kopiańskiego projektu Stanisława Witkiewicza zwanego 
„Dom pod Jedlami”. Pozostałe dotyczą Juliusza Słowac-
kiego, Medyki Pawlikowskich i pamiątek chwały walki 
o niepodległość. Przedstawiając zapomnianych bohate-
rów tej walki autor, rozczarowany ówczesnymi postawami 
nie wahał się napisać gorzkich słów, które dziś jeszcze bar-
dziej zyskują na aktualności („Polska segreguje się dzisiaj 
tylko na dwa typy Polaków: Jeden ma za cel ostateczny 
dostęp do pełnego żłobu, drugi dobro Polski”). Drobne 
otarcia opr. i obcięcie skrawka karty przedtyt. Poza tym 
stan bardzo dobry. 60. –

358. PIERNIKARCZYK Józef (1885-1946): Illustro-
wana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska. Katowice: 
„Illustrowany Tygodnik Katowicki”, 1923. – 95, [1] s., 
il., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera biografie uczestników 
walki o polskość Górnego Śląska oraz historię powro-
tu ziemi do Rzeczypospolitej po I wojnie światowej. 
Bogaty materiał ikonograficzny. Karta tyt. z lekkimi 
śladami po zawilgoceniu. Minimalne podkreślenia 
w tekście. Poza tym czysty egz. 50. –

359. PIETRASZEWSKI Józef: Sandomierz. Prze-
wodnik po mieście. Sandomierz: Sandomierski Od-
dział PTK, 1938. – 63 s., il., 17 cm, brosz. wyd. Bi-
bljoteka Sandomierska nr 6. Popularny przewodnik 
sławiący piękno sandomierskiego grodu, jego prze-
szłość i zabytki. Stan bardzo dobry. 45. –

360. PIŁSUDSKI Bronisław (1866-1918), WIKTOR Jan 
(1890-1967): [B. Piłsudski] Krzyże litewskie. Życiorysem 
autora poprzedził Julian Talko-Hryncewicz (1850-1936). 
[J. Wiktor] Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło 
sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. Kraków: Redak-
cja „Orlego Lotu”, 1922. – XII, 51 s., il., 15 cm, brosz. wyd. 
Bibljoteka „Orlego Lotu” Nr 3. Zarys historii krzyży li-
tewskich – charakterystycznego i nieodłącznego elementu 
na Litwie. Stan bardzo dobry. 40. –
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361. PILTZ Franciszek (1895-1941): Gospodarka fi-
nansowa starej Warszawy 1765-1795. Warszawa: Tow. 
Miłośników Historii, 1939. – 127, [1] s., [5] k. tabl., [1] k. 
pl. złoż., 24 cm, brosz. wyd. (Biblioteka Historyczna 
im. Tadeusza Korzona, nr 27). Monografia dziejów 
gospodarczych Starej Warszawy u schyłku panowania 
Stanisława Augusta z planem miasta. Stan bardzo do-
bry. Egz. nierozcięty. 60. –

362. [PODERNIA] RAWICZ [pseud.] Kazimierz 
(1843-1910): Wileńskie Towarzystwo Dobroczynno-
ści. W stuletnią rocznicę założenia. Warszawa: [b.w.], 
1907. – 63 s., il., 26 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora 
dla prof. Ludwika Janowskiego (1878-1921), historyka 
kultury, dat. Wilno wrzesień 1920. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Historia Wileńskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności ze spisem członków i ich portre-
tami. Papier kredowy. Grzbiet i tylna okł. podklejone. 
Stan ogólny dobry. 100. –

363. [PODHALE] SKALNE Podhale. Powiat nowotar-
ski. [Oprac. S. Ciechanowski i A. Skoda]. [Nowy Targ: 
Wydz. Powiatowy, ok. 1930]. – [20] s., 14 fot., 2 mapki 
w tekście, 17 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik tu-
rystyczny po regionie. Stan bardzo dobry. 40. –

364. [POLSK A] SEE Poland next. [Warszawa]: 
Orbis Polish Travel Office, 1933. – 110 s., [1] k. mapa 
złoż., fot., 19 cm, brosz. wyd. Popularny przewod-
nik dla cudzoziemców po Polsce w jęz. ang. Bogato 
ilustrowany fotografiami (m.in. J. Bułhaka, H. Pod-
dębskiego, Stefana Plater-Zyberka). Na s. 20 notka 
ołówkiem z epoki. Projekt okł. Tadeusz Gronowski 
(1894-1990). Stan bardzo dobry. 50. –

365. POLSKIE Towarzystwo Krajoznawcze. Spra-
wozdanie za rok 1917. [Warszawa: P.T.L., 1917]. – 27 s., 
20 cm, brosz. wyd. Obszerne sprawozdanie z działal-
ności m.in. wydawniczej i turystycznej z bibliografią 
wydanych prac zarówno na szczeblu centralnym, jak 
i lokalnym. Drobne zagięcia okł. i zbrązowienia ze-
wnętrzne. 45. –
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366. POPIOŁEK Franciszek (1868-
1960): Historia osadnictwa w Beski-
dzie Śląskim. Katowice: Instytut Ślą-
ski, 1939. – 285, [9] s., 119 il., 24 cm, 
brosz. wyd. Pamiętnik Instytutu Ślą-
skiego XIII. Monografia historyczna 
do dziejów Cieszyna i okolic. Spe-
cjalny rozdział poświęcony miejsco-
wym nazwiskom. Zbrązowienia okł. 
i uszkodzenia grzbietu. Wewnątrz 
czysty egz. 90. –

367. [POZNAŃ] H. Cegielski Towarzystwo Akcyjne 
1846-1921 w Poznaniu. Poznań: [b.w.], 1921. – 60 s., 
fot., 31 cm, opr. karton. wyd. Bogato ilustrowana 
historia słynnych poznańskich zakładów przemy-
słu metalowego. Niewielkie zagięcia krawędzi okł. 
Wewnątrz czysty egz. Papier kredowany. 90. –

368. PRZEGLĄD Krajoznawczy. R. I-II: 1937-1938, 
nr 1-4; 1-12. Red.: Franciszek Uhorczak. Lwów: 
Oddział Lwowskiego Pol. Tow. Krajoznawczego, 
1937-1938. – 88 s., 42 il.; 196, 16 s., 125 il., 28,5 cm, 
brosz. wyd. Zawiera liczne artykuły dotyczące kul-
tury i zabytków Lwowa, ziemi lwowskiej i Małopolski Wschodniej. Oprócz 
zagadnień regionalnych (np. o lwowskim XIX w. krajoznawcy Antonim 
Schneidrze, pociągach lwowskich w XIX w., obronie Lwowa 1918-1919, sto-
sunkach polsko-rusińskich w ziemi czerwieńskiej) teksty o Spiszu i Śląsku 
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Zaolziańskim w związku z powrotem tych 
ziem do macierzy i kronik regionalnych od-
działów PTK. Wśród autorów m.in. Kazimierz 
Hartleb, Zbigniew Hornung, Tadeusz Mań-
kowski i August Zierhoffer. Osiem zeszytów. 
Całość wydawnicza. Okł. ostatniego zeszytu 
minimalnie uszkodzona. Poza tym stan bar-
dzo dobry. Rzadkie w komplecie. 250. –

369. PRZEWODNIK Ilustrowany miasta Gdyni 
i Wybrzeża. Gdynia: „Wyd. Przewodników Ilu-
strowanych” Romana Figurskiego, 1927. – 80 s., il., 
mapka, 17 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik 
po Gdyni i Wybrzeżu wraz z informatorem ad-
resowym. Drobne zbrązowienia na krawędziach. 
Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

370. PRZEWODNIK po wystawie miast i Związ-
ku Miast Polskich. Pod red. Marcelego Po-
znańskiego p.o. dyr. biura Zw. Miast Polskich. 
Warszawa: Zw. Miast Polskich, 1929. – [6], 
395, [1], LI, [1] s., [2] k. tabl. złoż., 23 cm, opr. 
ppł. Zdezaktualizowane pieczątki bibliotecz-
ne. Zawiera podstawowe informacje o mia-
stach polskich z perspektywy 10-lecia niepodległości z obszerną bibliografią 
uwzględniającą historię i współczesność. Stan ogólny dobry. 90. –

371. PRZEWODNIK turystyczno-
-kolejowy. Z. 2: Zawiera linję kolejową: 
Kraków – Krynica wraz ze Wzgórzami 
Ciężkowickiemi, Beskidem Grybowskim, 
Grupą Radziejowej, Grupą Jaworzyny 
oraz Beskidem Niskim (częściowo). Kra-
ków: Polskie Koleje Państwowe. Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych (Kraków). 
Dział Turystyki, 1934. – 40 s., 32 s. tabl., 
1 mapka, il., 15 cm, brosz. wyd. Zawiera 
opis miejscowości i beskidzkich szlaków 
turystycznych wzdłuż linii kolejowej. 
Rozkładana panorama obszaru leżącego 
wzdłuż omawianej linii. Bogaty materiał 
ilustracyjny. Stan bardzo dobry. 60. –
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372. PRZEWODNIK turystyczny po Polsce. 
Z 16 mapami województw wg nowego podziału 
administracyjnego. Pod red. Michała Babińskie-
go. Warszawa: Polski Touring Klub, 1938. – 415, 
[1] s., 16 k. map (kolor., złoż.), [16] s. tabl., [12] s. 
reklam, 19 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Przewodnik napisany 
pod kątem automobilisty z podstawowymi in-
formacjami turystycznymi oraz poradnikiem dla 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. Na złoż. 
mapach kolorowe reklamy akcesoriów dla au-
tomobilistów. Grzbiet sklejony pap. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –

373. PTAŚNIK Jan (1876-1930): Miasta w Pol-
sce. Lwów: H. Altenberg, [1922]. – VII, 176 s., 
[12] k. tabl., 18 cm, brosz. wyd. Wiedza Współ-
czesna, t. II. Historia i obraz miasta w Rzeczypo-
spolitej od średniowiecza do XVIII w. Okładka 
rys. Anny Harland-Zajączkowskiej (1883-1930). 
Egz. nierozcięty. Drobne otarcia opr. i zagięcia 
krawędzi. Wewnątrz czysty egz. 40. –

374. [RACIBÓRZ] RATIBOR die Heimat 
Eichendorffs. Berlin: Universum-Verlagsan-
stalt, [po 1935]. – 48 s., [2] k. tabl. (oryginalne 
pocztówki), fot., il., 15 cm, brosz. wyd. Bogato 
ilustrowany zeszyt krajoznawczej serii wydawni-
czej poświęcony Raciborzowi. Zawiera ilustracje 
pomników i zabytków już nieistniejących. Okł. 
minimalnie zagięta i grzbiet lekko otarty. Stan 
ogólny dobry, czysty egz. 60. –

375. [RADOM] GAZETA Radomska. Doda-
tek do nr 76 „Gazety Radomskiej”, dn. 7 (20) IX 
1902. Red. i wyd.: Szczęsny Jastrzębowski. Ra-
dom: S. Jastrzębowski, 1902. – [4] s., fot., 46 cm, 
brosz. wyd. Zawiera wspomnienie ze zjazdu Ra-
domiaków z 21 i 22 IX 1901 r. wraz ze spisem 
104 uczestników wymienionych wraz z profesją 
i miejscem zamieszkania. Ślady składania. Poza 
tym stan bardzo dobry. 50. –
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376. RADOMIANIN. Pismo zbiorowe. T. 1. Warszawa: 
[b.w.], 1848. – [2], IV, 211, [3] s., 19 cm, opr. płsk. 
z epoki. Pieczątki: „I.G.” (Jan Gomulicki?) i „Zbiór 
Wiktora Gomulickiego”. Almanach romantyczny 
pod red. R. Baczyńskiego i E. Mroczkowskiego. Za-
wiera m.in. Wiadomość historyczną o mieście Rado-
miu, obronę Sandomierza z 1287 r. przed Tatarami 
oraz przekłady poezji franc. i ang. oraz utwory prozą 
i wierszem autorów z Radomskiego i Kieleckiego. Sil-
ne otarcia opr. (podklejenia) i zbrązowienia. Więcej 
nie wydano. 120. –

377. REYCHMAN Jan (1910-1975): Podhale. [Warszawa]: 
Wyd. Ministerstwa Komunikacji, [lata 30. XX w.]. – 
[16] s., fot., il., mapka, 16 cm, brosz. wyd. Ilustrowa-
ny popularny przewodnik turystyczny po Podhalu. 
Stan bardzo dobry. 30. –

378. ROMER Helena (1875-
1967): Wilno. Warszawa – Poznań: 
Bibljoteka Dzieł Wyborowych; 
Księg. św. Wojciecha, [ok. 1919]. – 
[2], 40 s., [3] k. tabl., 23 cm, brosz. 
wyd. Popularna historia Wilna 
wydana po odzyskaniu niepod-
ległości i wkroczeniu Wojsk Pol-
skich. Grzbiet brosz. pęknięty, 
blok poluzowany, luźne składki. 
Czysty egzemplarz. 40. –
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379. RZEPECKI Władysław Karol: Pieśni góralskie. Cz. I-III. Zebrał i opra-
cował na 1, 2 i 3 głosy… [Stary Sącz]: nakł. Autora, [1934-1939]. – IV, 30 s., 
il., nuty; 31 s., nuty; 39, [1] s., nuty, 27, 33 i 24 cm, brosz. wyd. Przedmo-
wa (w 1 zeszycie) autorstwa Jana Gwalberta Pawlikowskiego (1891-1962). 
W zeszycie 3, tekst łemkowski przejrz. i pisownię ustalił Metody Tro-
chanowski. Zbiór 108 pieśni góralskich z Podhala i pow. nowotarskiego, 
w tym Tylmanowej, Krościenka i Szczawnicy oraz łemkowskiej Jawor-
ki. Z muzycznym zapisem partytury. Na okładkach wszystkich zeszytów 
drzeworyty Wł. Skoczylasa. Stan bardzo dobry. 150. –

380. [SAPIEHA Aleksander Antoni (1773-
1812)]: Podróże w kraiach słowiańskich odbywa-
ne w latach 1802gim i 1803cim przez X*** S*** 
[krypt.]. [Wrocław: Korn], 1811. – [2], 272 s., 
19 cm, opr. płsk. z epoki z szyldzikiem, obcię-
cia kart barwione. Pierwsza edycja podróży po 
Bałkanach (Czarnogóra, Chorwacja i Grecja) 
słynnego przyrodnika i szambelana cesarza Na-
poleona I, odbytych w istocie w latach 1802-1805 
(z przerwami). Otarcia opr. Dolna część karty 
tyt. uszkodzona wskutek wyskrobania podpisu. 
Stan ogólny dobry. 600. –
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381. SERAFIN-SOCHAŃSKA Zofia (1898-
1981): Zamość. Zamość: Wyd. Koła Miłośni-
ków Książki, 1938. – 108 s., il., pl., 20,5 cm, brosz. 
wyd. Niekonwencjonalnie napisany przewodnik 
po Zamościu, z uwzględnieniem jego historii 
i zabytków sztuki. Drobne uszczerbki okł. (pod-
klejone). Wewnątrz czysty egz. 60. –

382. [SIEDLECK IE] Powiat Sied lec-
k i.  Praca zbiorowa pod red. Czes ława 
Górskiego przy współudziale Stanisława 
Dębowskiego, Zygmunta Gostkowskie-
go, Wacława Szrejtera, Piotra Szumow-
skiego i innych. Siedlce: Rada Powiatowa 
B.B.W.R., 1935. – 298, [1] s., [1] k. mapa 
złoż., fot., tabele, 25 cm, opr. pł. Podpis 
własnościowy na k. tyt. Obszerna, bogato 
ilustrowana monograf ia powiatu siedlec-
k i e g o  u w z g l ę d -

niająca również bilans dokonań w okresie po 
odzyskaniu niepodległości. 150. –

383. SKOROWIDZ nazw miejscowości wojewódz-
twa olsztyńskiego w brzmieniu nadanym przez 
Komisję Ustalania Nazw Miejscowości. Oprac. 
Zbigniew Grabowski i Antoni Jarmoc. Warszawa: 
Pol. Wyd. Gospodarcze, 1951. – 287, [1] s., 20,5 cm, 
brosz. wyd. Zbiór alfabetyczny nazw miejscowo-
ści Olsztyńskiego w układzie powiatów w języku 
polskim, niemieckim i niemiecko-polskim. K. tyt. 
podklejona w narożniku. Drobny zaciek na okł. 
Poza tym czysty egz. 90. –

384. SŁUSZKIEWICZ Edmund: Przewodnik po Sano-
ku i Ziemi Sanockiej. Z ilustracjami i 2 mapami. 
Wyd. 2 uzup. Sanok: Pol. Tow. Tatrzańskie, 1938. 
– 133, [19] s. [1] k. mapa złoż., il., plan w tekście, 
16 cm, brosz. wyd. Popularny przewodnik po Sa-
noku i jego okolicach z uwzględnieniem zabytków 
i zaznaczeniem obecności Łemków i Bojków. Pod-
ręczny informator miejski. Drobne przybrudzenia 
na okł. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –
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385. [SMIŠKOVA Antonina (1858-1934)] AN-
TOSZKA [pseud.]: O Czechach, ich kraju i ży-
ciu. Z licznemi rysunkami. Wyd. 2 powiększo-
ne. Warszawa: Sgł. „Księgarnia Polska”, 1907. 
– 117, [2] s., il., 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizo-
wane pieczątki własnościowe. Popularna mono-
grafia Czech z uwzględnieniem stosunków pol-
sko-czeskich i mniejszości narodowych. Drobne 
przybrudzenia okł. 40. –

386. SMOLEŃSKI Władysław (1851-1926): 
Jan Dekert: prezydent Starej Warszawy i spra-
wa miejska podczas Sejmu Wielkiego. War-
sz awa :  Tow. Mi łośn ików Histor i i ,  1912 . 
– 112 s., [6] k. tabl., 22 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. Wyd. 
Tow. Miłośników Historii w Warszawie, 5.  
Działalność Jana Dekerta (1738-1790), kup-
ca, jako prezydenta Starej Warszawy w latach 
1789-1790. Monografia historyczna. Uszkodze-
nia grzbietu opr. (podklejone). Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 60. –

387. SOKÓŁ Franciszek (1890-1956): Gdynia 
w służbie Rzeczypospolitej. Radom: Okręg Ra-
domsko-Kielecki Ligi Morskiej i Kolonialnej, 
1939. – 31 s., 17 cm, opr. pł. z epoki. Krótka histo-
ria najnowsza Gdyni i jej znaczenie dla Rzeczy-
pospolitej. Praca komisarza rządu w Gdyni. Tyt. 
tłocz. złotem na licu (wytarty). Drobne przybru-
dzenia okł. Stan ogólny dobry. 30. –

388. SOSNOWSKI Kazimierz (1875-1954): 
Przewodnik po Beskidach Zachodnich. Od 
Krynicy po granicę Moraw, łącznie z Pienina-
mi i terenami narciarskiemi. Wyd. III. Z 85 il. 
i najnowszemi uzupełnieniami. T.1: Okolice: 
Krynicy – Żegiestowa – Sącza – Szczawnicy – 
Limanowy – N. Targu – Rabki. Kraków: Or-
bis, 1930. – 234 s., il., [1] k. tabl., 16 cm, brosz. 
wyd. Podpis własnościowy na k. tyt. Obej-
muje Beskid Sądecki z pasem Jaworzyny, Ra-
dziejowej, Pieniny i Gorce oraz Beskid Lima-
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nowsko-Makowski. Tytuł okł.: „Przewodnik po Beskidach Zachodnich 
i Pieninach z terenami narciarsk.”. Karta przedtyt. zagnieciona, drobne 
zaplamienia na odwrocie. Poza tym stan bardzo dobry. 100. –

389. SOSNOWSKI Kazimierz: 
Przewodnik po Beskidach 
Zachodnich. Od Krynicy po 
granicę Moraw, łącznie z Pie-
ninami i terenami narciar-
skiemi. T.1-2. T. 1: Okolice: 
Krynicy – Żegiestowa – Są-
cza – Szczawnicy – Limano-
wy – N.Targu – Rabki. T.2: 
Okolice: Makowa – Żywca 
– Zwardonia – Wadowic – 
Bielska – Wisły – Cieszyna – Jabłonkowa. Wyd. 3 (uzup.). Kraków: Or-
bis, 1930. – 234 s., 85 il., [1] k. tabl.; 22*, 235-442, [3] s., 85 il., 16 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Szczegółowy przewodnik 
po Beskidach Zachodnich (Beskid Sandecki, Pieniny, Limanowsko-ma-
kowski Beskid, Pasmo Podhalańskie, Pasmo przedbabiogórskie, Pasmo 
Babiogórskie, Beskid Żywiecki, Beskid Mały lub Polski, Beskid Śląski) 
i Pieninach dla turystów. T. 1 ze śladami użytkowania (zagniecenia okł. 
na krawędziach); t. 2 w stanie bardzo dobrym. 200. –

390. STARZYŃSKI Stefan (1893-1943): Rozwój stolicy. Odczyt wygłoszony 
w dniu 10 czerwca 1938 r. na zebraniu urządzonym przez Okręg Stołeczny 
Związku Rezerwistów. Warszawa: Wyd. S.O.Z.R., 1938. – 97, [1] s., il., pl., 
mapy, 24 cm, brosz. wyd. Wizja rozwoju stolicy Polski autorstwa jej ostat-
niego przedwojennego prezydenta omawiająca dotychczasowe osiągnięcia 
uzyskane w większości newralgicznych dziedzin. Zamieszczono szereg wi-

zjonerskich projektów (m.in. 
Dzielnicy Wielkiego Mar-
szałka z kościołem Opatrz-
ności, parków sportowych na 
Siekierkach i Żoliborzu oraz 
przygotowań do Powszech-
nej Wystawy Krajowej na 
rok 1944). Papier kredowy. 
Drobne uszczerbki krawędzi 
grzbietu. Poza tym stan bar-
dzo dobry. 40. –
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391. STEIN Rudolf (1899-1978): Das alte Bre-
slau. Eine gotische Großstadt. Hrsg. von 
der Landestelle für Heimatpflege in Nieder-
schlesien und der niederschlesischen Landes-
gruppe der Deutschen Akademie. Breslau: 
Flemmings Verlag, 1936. – 56 s., 41 il., 19 cm, 
brosz. wyd. Schlesienbändchen, 1. Monogra-
fia starego Wrocławia z bogatą ikonografią. 
Stan bardzo dobry. 50. –

392. STOLARCZYK Józef (1816-1893): Kroni-
ka parafii zakopiańskiej (1848-1890); wydał 
i wstępem zaopatrzył Adam Wrzosek (1875-
1965). Kraków: Wydawca, 1915. – 23 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Źródła do historii parafii rzym-
sko-katolickiej w Zakopanem od momentu 
jej powstania. Drobne zażółcenia i zagięcia 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 40. –

393. STRZELECKI Jan (1886-1944): Zarys orga-
nizacji województwa stołecznego. [Warszawa: 
b.w.], 1931. – 29 s., [3] k. tabl. złoż., 23,5 cm, 
brosz. wyd. Z dedykacją autora. Odb. z nr 1-2 
kwartalnika „Samorząd Terytorjalny”, r. 1931. 
Projekt organizacji województwa stołecznego 
przed wojną z silnymi powiatami zamiast po-
wiatów grodzkich. Tyt. okł. Podklejenia na 
okł. Poza tym stan dobry. 50. –

394. [STUPNICKI Hipolit (1806-1878)]: Skoro-
widz wszystkich miejscowości położonych 
w Królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż 
w Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księ-
stwie Bukowińskiem, pod względem po-
litycznej i sądowej organizacyi kraju wraz 
z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt 
i właścicieli tabularnych, ułożony porząd-
kiem abecadłowym, z mapą według nowego 
podziału. Lwów: Karol Wild, 1855. – 267 s., 
[1] k. mapa złoż. (litografia), 27,5 cm, poszyt 
z epoki. Pierwszy w języku polskim szczegó-
łowy spis miast, miasteczek, wsi i przysiół-
ków Galicji Bukowiny wraz z podaniem na-
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zwisk właścicieli ziemskich poszczególnych majątków i właścicieli ziemskich 
oraz dodatkowymi informacjami na temat urzędów pocztowych, parafial-
nych i odległości. Rozkładana mapa administracyjna Galicji w cynkotypii 
(42 × 53 cm). Tyt. równoległy i objaśnienia w jęz. niem. Doklejona współcz. 
okładzina na grzbiecie z kartonu. Mapa ze zbrązowieniami. Drobne uszko-
dzenia poszytu. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. Rzadkie. 500. –

395. SUJKOWSKI Antoni (1867-1941): Polska niepodległa. Warszawa: Kasa 
im. Mianowskiego, 1926. – [4], 260, [1] s., [1] k. tabl. złoż. (mapa), 24 cm, 
brosz. wyd. Bilans pierwszych lat Polski niepodległej (dane geograficz-
ne i obszar; stosunki gospodarcze; kultura Polski i stosunki społeczne; 
kultura duchowa Polski). Zawiera zestawienia statystyczne i porównania 
z innymi krajami. Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry. 75. –

396. S Y ROKOM L A  W ł a d y s ł a w 
[właśc. KONDRATOWICZ Lu-
dwik] (1823-1862): Niemen od źró-
deł do ujścia. Wilno: A. Ass, 1861. 
– [4], 172 S., 21 cm, opr. płsk. 
z epoki, z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Zawiera: 1) Monogra-
fija rzeki Niemna od jego źródeł 
do Kowna; 2) Pamiętnik podróży 
żeglarza litewską wiciną z Kowna 
do Królewca. Pierwsze autorstwa 
Władysława Syrokomli, drugie 
przez niego przerobione i przere-
dagowane. Praca łącząca w sobie 
elementy poematu, monografii 
historyczno-krajoznawczej rze-
ki i miasteczek oraz dokumentu 
czasu w postaci relacji z podróży. 
Poświęcona rzece Niemen i  jej 
okolicom. Autor uważał, że „jed-
ną z silnych, herkulesowych żył 
naszej Litwy jest rzeka Niemen. Choć nie bogaci tylu co hrabia Tyszkiewicz 
materjałami, postanowiliśmy przebiędzą [!] Niemen od jego źródeł aż do 
ujścia i ukorzystnić martwo leżące materiały, które się w tece naszej od lat 
kilkunastu zgromadziły…”. Na końcu spis alfabetyczny rzek wpadających 
do Niemna oraz znaczniejszych miejscowości przez które rzeka przepływa 
z odnośnikami do stron. Ostatnie karty uszkodzone w narożnikach, zbrą-
zowienia i drobne otarcia okł. Stan ogólny dobry. 200. –
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397. SZAFER Władysław (1886-1970): Yellow-
stone. Kraj gorących źródeł i niedźwiedzi. Lwów: 
Książnica Atlas, 1929. – [2], 114 s., [30] k. tabl., 
[1] k. mapa złoż., 50 il., rys., inicjały, finaliki, 21 cm, 
okł. karton. Z dedykacją autora dla rektora i pro-
fesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Henryka Hoy-
era (1886-1970). Opis słynnego Parku Narodowego 
Yellowstone oparty w dużym stopniu na własnych 
obserwacjach i przeżyciach, jako zachęta autora do 
pracy nad ideą Parków Narodowych w Polsce. Okł. 
uzupełniona. Czysty egz. 60. –

398. [SZEMBEK Krystyna (1885-1974)]: Jazłowiec. 
[Jazłowiec: SS. Niep. Poczęcia Najśw. Maryi Panny: 
1938]. – 205 s., [2] k. tabl. (rozkł.), fot., il., 18 cm, 
brosz. wyd. Monografia Zakładu SS. Niepokalane-
go Poczęcia N.M.P. w Jazłowcu k. Buczacza wraz 
ze spisem uczennic z lat 1863/64-1937/8 (wśród nich 
przeważały pochodzące z najznamienitszych rodów 
szlacheckich i ziemiańskich). Drobne zagięcia krawę-
dzi okł. Poza tym stan dobry. 120. –

399. SZOŁDRSKI Władysław (1884-1971): Kościół 
i cudowny obraz Najświętszej Panny w Zielenicach. 
Cieszyn: Józ. Łakomski, 1920. – 116 s., il., 16 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki z okresu międzywo-
jennego. Monografia podkrakowskiej parafii sięgającej 
XIV w. Drobne przykurzenia okł. Poza tym stan bar-
dzo dobry. Egz. nierozcięty. 40. –

400. [ŚLĄSK] SCHLESIEN Bodenschätze und In-
dustrie. Waren – und Firmenkundliches Handbuch 
das Schlesische Industrie-Adreßbuch; Hrsg. Amt für 
Technik der NSDAP, Gau Schlesien unter Mitwir-
kung der Beziksgruppe Schlesien der Reichsgruppe 
Industrie. Breslau [Wrocław]: Verl. für Wirtscha-
ftspropaganda, Erich Ruthe, 1936. – [4], 939 s., il., 
mapki, 25 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. srebrem tyt. na 
licu i grzbiecie. Zdezaktualizowane pieczątki z okre-
su międzywojennego. Księga adresowa gospodarki 
i przemysłu śląskiego. Grzbiet reperowany, niewielkie 
otarcia grzbietu. Stan ogólny dobry. 300. –
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401. ŚRÓDMIEŚCIE Warszawy w latach 1934-1938. Warszawa: [b.w.], 1938. – 23, 
[1] s., il., 21 cm, brosz. wyd. Rozwój śródmiejskiej dzielnicy Warszawy w okre-
sie czterolecia Polski międzywojennej oraz dalsze perspektywy rozwoju (m.in. 

projekt reprezentacyjnej Al. Marszałka Pił-
sudskiego). Niewielkie zagięcia okł. na kra-
wędziach, poza tym stan dobry. 30. –

402. ŚWIĄTKOWSKI Wacław (1869-
?): Lubelskie. Czwarta wycieczka po kraju. 
Warszawa: Nakł. autora, 1928. – 140 s., il., 
[2] mapy, 23 cm, opr. ppł. Ilustrowany opis 
podróży po województwie lubelskim z opi-
sem kilkudziesięciu miast, miasteczek i wsi. 
Ślad po usunięciu dedykacji (?) na k. tyt. 
Stan ogólny dobry. 100. –

403. TATRY – Pieniny – Kraków. Oprac. 
red. Stanisław Faecher (1893-1961). Kraków: 
Pol. Związek Turystyczny, [ok. 1936]. – [16] 
s., fot., il., 22 × 20,5 cm, brosz. wyd. Folder 
turystyczny z planem zwiedzania Krakowa, 
Tatr i Pienin. Zawiera szczegółowe informa-
cje turystyczne. Okł. kolor. projektu Stefana 
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Osieckiego (1902-1977), architekta, 
filmowca i taternika, autora słynnego 
filmu „Piękno Tatr”. Drobne zagięcia 
i ślad po złożeniu. Poza tym stan bar-
dzo dobry. 50. –

404. [TRUSK AWIEC] PIOSN-
K A o naftusi. [Truskawiec: b.w., 
lata 20.-30. XX w.]. – [1] k., 23 × 16 
cm, Piosnka uzdrowiska w Truskaw-
cu grana i śpiewana przez orkiestrę 
3 Pułku Piechoty Legionowej w Tru-
skawcu (stacjonującego w Jarosławiu) 
pod batutą kapelmistrza por. T. Da-
widowicza. Niegdyś słynna piosenka. 
Ślad po złożeniu. 30. –

405. TRUSKAWIEC. Zakład Zdrojowy. Spra-
wozdanie za rok 1884. Truskawiec: Zarząd 
Zdrojowy, 1885. – 12 s., il. (drzeworyty), 
23 cm, brosz. wyd. Sprawozdanie z działal-
ności słynnego zakładu zdrojowego w Gali-
cji pod kierownictwem inż. Modesta Mary-
ańskiego. Ze spisem 19 tras wycieczkowych 
w okolicach Truskawca. Zagięcia i zażółce-
nia. Poza tym stan dobry. 75. –

406. TURYSTA w Polsce, nr 1: wrzesień 1934. 
Warszawa: Ministerstwo Komunikacji, 1934. 
– 48, VIII, il., 26 cm, brosz. wyd. Bogato 
ilustrowany pierwszy numer czasopisma wy-
dawanego w trzech językach, propagującego 
walory turystyczne Polski. W tekście arty-
kuły krajoznawcze znanych autorów (m.in.: 
Franciszek Galiński, Juljan Ginsbert, Wale-
ry Goetel i Władysław Szafer) opisujące po-
szczególne regiony kraju oraz kalendarz tu-
rystyczny w oprac. Mieczysława Orłowicza. 
Pod red. Bohdana Lepeckiego. Okł. i układ 
graficzny Tadeusza Piotrowskiego (1906-
1939). Drobne otarcia krawędzi. Poza tym 
stan bardzo dobry. 60. –
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407. WACEK Rudolf: Do 
Anglji i Norwegji rowerem. 
Lwów: Zak ład Narodow y 
im. Ossolińskich, 1927. – [2], 
222 s., il., 18 cm, brosz. wyd. 
Malownicza relacja z podróży 
rowerem przez Czechy, Niem-
cy i Francję do Anglii, Irlandii 
i Norwegii w 1914 r., przerwana 
wybuchem wojny i konieczno-
ścią powrotu do Lwowa. Otar-
cia, podklejenia i uzupełnienia 
kilku narożników kart. Stan 
ogólny dobry. 50. –

408. [WACEK Rudolf ] R.W. [krypt.]: Lwów. 
[Warszawa]: Min. Komunikacji, [ok. 1936]. 
– [16] s., fot., planik, 16 cm, brosz. wyd. 
Popularny przewodnik po mieście Lwowie 
z fot. Jana Bułhaka i Adama Lenkiewicza. 
Stan bardzo dobry. 35. –

409. WARSZAWA . Warszawa: Kraj, 1950. 
– 102, [1] s., w tym 7-102 s. il., 27,5 cm, 
brosz. wyd. Oprac. ilustracyjne i graficzne 
Kazimierz Saysse-Tobiczyk, okładka Jan 
Marcin Szancer, fotografie m.in.: T. Bu-
kowski, J. Bułhak, Z. Chomętowska, 
H. Poddębski, J. Ryś, K. Saysse-Tobiczyk. 
Stan bardzo dobry. 90. –
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410. [WARSZAWA] BANK Gospodarstwa Kra-
jowego; projekt i realizacja: PETERS, Po-
wszechne T-wo Reklamy i Organiz. Sprze-
daży. [Warszawa]: „Peters”, [1929]. – [12] s., 
il. (kolor.), 17 × 25 cm, opr. karton wyd. Pro-
spekt reklamujący działalność Banku Go-
spodarstwa Krajowego w Warszawie z wy-
kresami i kolorowymi ilustracjami. Papier 
kredowy. Przybrudzenia okł., drobne uszko-
dzenia krawędzi w kilku miejscach. Poza tym 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 100. –

411. [WARSZAWA – SZKOŁA TAŃCA] Prospekt-Przewodnik na rok szkol-
ny 1910/11: wrzesień 1910 – wrzesień 1911. Warszawa: Klasyczna Szkoła tańca 
Wiktor Naüman i Syn, 1910. – 16 s., rys., 24 × 10 cm, brosz. wyd. Program 
warszawskiej szkoły tańców istniejącej od 1883 r. Przybrudzenia i uszkodzenia 
okł. tylnej przy krawędzi. Wewnątrz na ogół czysty egz. 45. –

412.  [WARSZAWA] UWAGI 
Wydziału Planowania Miasta do 
opinii Komisji Rzeczoznawców 
Urbanistycznych. Warszawa: 
Wydział Planowania Miasta 
Zarządu Miejskiego Warsza-
wy, 1941. – [2], III, [1], 81 s., 29 
cm, opr. ppł. z kartonem. Exli-
bris Michała Kaczorowskiego. 
Opracowanie zawiera m.in.: 
Gospodarcze zagadnienia roz-
woju Warszawy; Charakter za-
bytkowy Warszawy; Założenia 
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komunikacyjne; Ukształtowanie architektoniczne Warszawy; Zieleń w War-
szawie. Opracowanie powstałe w warunkach okupacyjnego terroru, kreślące 
śmiałe wizje rozwoju miasta. Stanowi załącznik do pisma skierowanego do 
dyr. Michała Kaczorowskiego przez ówczesnego komisarycznego burmistrza 
m. Warszawy Stanisława Podwińskiego (1898-1964), wkrótce więźnia obozu 
koncentracyjnego, z zaproszeniem na posiedzenie komisji urbanistycznej w dn. 
16 IX 1941 z dyskusją na temat niniejszego opracowania. Maszynopis powielony 
z dołączonym autografem. Stan ogólny dobry. 150. –

413. [WARSZAWA] W 20-lecie 
pracy 1919-1939. Warszawa: Zwią-
zek Zawodowy Pracowników 
Samorządowych m.st. Warsza-
wy, [1939]. – 240 s., [23] k. tabl., 
20,5 cm, brosz. wyd. Działal-
ność samorządu Warszawskiego 
w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego z rysem historycz-
nym oraz interesującą ikonografią. 
Stan ogólny dobry. 60. –

414. [WARSZAWA] WAR-
SZAWSKA Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Sprawozdanie z dzia-
łalności w roku 1929. Warszawa: 
W.S.M., 1930. – 110 s., 19 cm, 
brosz. wyd. Exlibris Michała 
Kaczorowskiego. Ilustrowane 
sprawozdanie z działalności War-
szawskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na Żoliborzu. Zażółcenia okł. 
Poza tym czysty egz. 50. –
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415. [WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO 
DOBROCZYNNOŚCI] ZDANIE Sprawy 
z działań Towarzystwa Warszawskiego Do-
broczynności za rok 1847. Warszawa: [b.w.], 
1848. – VIII, 40 s., 24 cm, brosz. wyd. Szcze-
gółowe sprawozdanie z działalności finan-
sowej z wyszczególnieniem ofiarodawców, 
nawet najmniejszych sum (kilka zestawień 
osób z profesjami i tytułami). Zawiera spis 
członków Towarzystwa. Drobne zbrązowie-
nia. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

416. [WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO 
DOBROCZYNNOŚCI] ZDANIE Spra-
wy z działań Towarzystwa Warszawskie-
go Dobroczynności za rok 1849. Warsza-
wa: [b.w.], 1850. – IX, [1], 54 s., 24,5 cm, 
brosz. wyd. Szczegółowe sprawozdanie za 
rok 1849 z licznymi wykazami osobowymi. 
Stan bardzo dobry. 75. –

417. WASILEWSKI Leon (1870-1936): Litwa 
i Białoruś. Przeszłość – teraźniejszość – 
tendencje rozwojowe Kraków: Sp. Nakł. 
„Książka”, [1913]. – XIX, 361, XXI (kata-
log) s. 22 cm, brosz. wyd. Historia, stosun-
ki narodowościowe, świadomość narodowa 
mieszkańców, polityka władz rosyjskich na 
obszarze ziem litewsko-białoruskich. Autor 
należał do bliskich współpracowników Jó-
zef Piłsudskiego i był specjalistą w dziedzi-
nie polskiej polityki wschodniej u zarania 
niepodległości. Drobne naddarcia okł. na 
krawędziach i kilku pierwszych kart. Poza 
tym czysty egz., stan dobry. 100. –

418. WASYLEWSKI Stanisław (1885-1953): Hi-
storje lwowskie. Lwów: Wyd. Polskie, 1921. 
– [8], 171, [1] s., 20 cm, opr. pł. ze złoc. tyt. 
na grzbiecie, oryg. okł. brosz. zach. Barw-
ne opowieści z dziejów miasta Lwowa pió-
ra znanego literata związanego z miastem. 
Wyd. 1. Zawiera: Bardzo przyjemne mia-
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sto; Złośliwa pani z góry św. Jura; Hrabian-
ka Lulu z orszakiem; Żywot i sprawy Jana 
Nepomucena; O Galileuszach i austriac-
kim gadaniu; Czerwoni panowie w czar-
nych okularach; Wtorki u pana marszałka; 
W mieście Kossaka i Grottgera; W redakcji 
lwowskiej anno 1860; Dziewczątko z orłem 
białym. Naturalne zażółcenia. Stan ogólny 
bardzo dobry. 75. –

419. WĘGRZECKI Mieczysław: Przewodnik 
po Warszawie dla wycieczek wiejskich. 
Warszawa: Spółdzielnia Turystyczno-Wy-
poczynkowa „Gromada”, [1938]. – 56, [8] s., 
20 cm, brosz. wyd. Z przedmową Stanisła-
wa Lorentza, jako prezesa Związku Propagandy Turystycznej m.st. Warsza-
wy. Treściwy przewodnik po stolicy dla mieszkańców prowincji. Drobne 
zagięcia i przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 50. –

420. [WIELUŃ] ODEZWA 
do rzemieślników ziemi wieluń-
skiej! [Wieluń]: Stowarzysze-
nie Rzemieślników Chrześcijan 
i Cechy Miasta Wielunia. [1935]. 
– [1] k., 28 × 17,8 cm. Ulotka wy-
borcza agitująca za Witoldem 
Nowick im, burmistrzem m. 
Wielunia, kandydatem rzemiosła 
do Sejmu w 1935 r. W myśl nowej 
ordynacji wyborczej partie poli-
tyczne zostały praktycznie wy-
kluczone z możliwości wystawia-
nia kandydatur do sejmu. Ulotka 
w duchu państwowotwórczym. 
Zbrązowienia i ślad po złożeniu. 
Stan ogólny dobry. 80. –

421. WOJTKIEWICZ Michał: 
Droga wodna Warszawa – Bałtyk. 
Warszawa: Towarzystwo Propa-
gandy Budowy Dróg i Budowli 
Wodnych w Polsce, 1926. – 72 s., 
[1] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Pie-
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czątka: „Ministerstwo Wyznań Rel. i Oświecenia Publ.”. 
Drogi Wodne w Polsce, t. 4. Dotyczy modernizacji Wisły, 
jako drogi wodnej. Drobne zagięcia i zażółcenia na krawędzi 
okł. Poza tym czysty egz., stan dobry. 50. –

422. WOJTKIEWICZ Michał: Wisła pomorska. War-
szawa: Towarzystwo Propagandy Budowy Dróg i Budowli 
Wodnych w Polsce, 1926. – 53 s., [1] k. mapa złoż., 23 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Drogi Wodne w Polsce, t. 2. Praca inżyniera komunika-
cji o Wiśle na odcinku pomorskim od Torunia do ujścia. 
Omawia problematykę związaną z żeglugą, regulacją itp. 
Dołączono ulotkę propagandową Towarzystwa związaną 
z akcjonariatem firmy. Drobne zagięcia i zażółcenia na kra-
wędzi okł. Poza tym czysty egz., stan dobry. 50. –

423. WOLA ongi i dziś. Praca zbiorowa wydana z racji 
20-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Woli w War-
szawie. Komitet Redakcyjny: Antoni Pachnicki, Józef Gaik, 
Jan Hoppe, Feliks Parlewicz, Kazimierz Franaszek, Wiktor 
Marciniak, Ignacy Grabowski, Jerzy Koehler, Józef Dra-
bich i Stanisław Bohdan Kulesza]. Warszawa: Tow. Przyja-
ciół Woli, 1938. – [16], 401, [15] s., [1] k. (komitet red.), [3] k. 
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portr., [30] k. tabl. (wkładki ilustr.), liczne il. w tekście, err., inseraty, 26 cm, 
opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu. Przedwojenna próba mo-
nografii Woli oparta na źródłach archiwalnych i naukowych, prezentująca jej 
dzieje, przemiany społeczne, gospodarcze oraz urbanistyczne. Obejmuje: Nieco 
o przeszłości Woli; Wielkie chwile Woli w literaturze; Wspomnienia i migawki; 
Towarzystwo przyjaciół Woli; O życiu społecznym Woli; Jeszcze trochę historii 
i wspomnień; Wola na drogach rozwoju; Wola gospodarcza. Książka bogato 
ilustrowana zdjęciami dokumentalnymi. Pomiędzy s. 182-183 prospekt Fundacji 
Staszica nieuwzględniony w spisie treści. Na s. 231 zaklejony wydawniczo (?) 
tekst. Otarcia opr. Poza tym stan bardzo dobry. 300. –

424. Z DZIEJÓW pracy i walki. 
Księga pamiątkowa dla uczczenia 
półwiekowych zmagań pracowni-
ków poligraficznych o wolność, nie-
podległość i organizację zawodową 
oraz dla uczczenia działaczy ruchu 
zawodowego i weteranów długolet-
niej pracy w zawodzie poligraficz-
nym: 1892-1947. [Warszawa]: Związek 
Zawodowy Pracowników Przemysłu 
Poligraficznego, Okręg Warszawa, 
[1948]. – 64 s., il., 34 cm, brosz. wyd. 
Materiały do historii drukarstwa 
warszawskiego. Projekt kolor. okł. 
W. Bielawski. Drobne zagięcia okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 100. –

425. Z POBOJOWISKA. Opisy i wrażenia z miast 
i wiosek ziemi radomskiej po najściu wojsk niemiec-
kich i austrjackich w październiku 1914 roku. Radom: 
[b.w.], 1914. – 44 s., 17 cm, brosz. wyd. Opis wsi i mia-
steczek w pow. kozienickim, iłżeckim, opatowskim 
i sandomierskim zniszczonych podczas marszu wojsk 
austriackich i niemieckich. Sporo informacji o ma-
jątkach ziemskich ograbionych przez żołdactwo (np. 
wstrząsający opis zniszczeń i rabunków w majątku 
Karskich we Włostowie). Tyt. okł. Zbrązowienia na 
okł., grzbiet podklejony. Stan ogólny dobry. 50. –
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426. ZACHARYASIEWICZ Franciszek Ksawery 
(1770-1845): Wiadomość o Ormianach w Polszcze. 
Lwów: Zakład naukowy imienia Ossolińskich, 1842. – 
85 s., 23 cm, karton. oryg. z epoki. Wiadomości histo-
ryczne i bieżące o Ormianach w Polsce, a w szczegól-
ności w Galicji. Zbrązowienia i drobne uszkodzenia. 
Stan ogólny dobry. Rzadkie. 250. –

427. ZAKOPANE i jego okolice. Przewodnik 
dla zwiedzających. Warszawa: M. Arct, 1905. – 
167, [5] s., [1] k. pl., 14 cm, brosz. wyd. Książki 
dla Wszystkich, nr 269. Popularny przewodnik 
po Zakopanem wydany w Królestwie Polskim. 
Grzbiet podklejony. 50. –

428. [ZAWIROWSKI Józef (1886-1941)]: Prze-
wodnik po Gdańsku. [Gdańsk]: Gdańska Macierz 
Szkolna, [1939]. – IX, [1], 105, [30] (inseraty) s., 
21 cm, brosz. wyd. Ostatni polski przewodnik po 
Wolnym Mieście Gdańsk. Podklejenia grzbietu. 
Stan ogólny dobry. 60. –

429. ZIELIŃSKI Adam (1902-1991): Huculszczy-
zna. [Warszawa]: Min. Komunikacji i Liga Popie-
rania Turystyki, [1935]. – [16] s., fot., mapka, 16 cm, 
brosz. wyd. Popularny przewodnik po Huculszczyź-
nie. Stan ogólny dobry. 35. –

430. [ZIELONA  Góra] DNI winobrania 
2-3 × 1954. Zielona Góra: Komitet Obchodu Dni 
Winobrania, 1954. – 21, [7] s., fot., il., 30 cm, brosz. 
wyd. Zbiór tekstów dziennikarskich na temat dni 
winobrania w stolicy Ziemi Lubuskiej. Uwzględnio-
no tradycje i dzień współczesny w duchu socreali-
zmu. Okł. projektował Zbigniew Jujko (właśc. Juj-
ka). Kolorowa okł. Ślady zalania na krawędziach. 
Stan ogólny dobry. Zob. il. s. 160.  50. –

431. ZINBERG Izydor: Skorowidz Królestwa Pol-
skiego czyli spis alfabetyczny miast, wsi, folwarków, 
kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach 
Królestwa Polskiego… T. 1-2. Warszawa: [b.w.], 
1877. – [4], 426, [2]; [4], 355, [1], 93 s., 21 × 28 cm, 
opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. 
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Pieczątka: „A. Szeliski”. Szcze-
gółowy skorowidz Królestwa 
Polskiego z wykazaniem: gu-
berni, powiatu, parafii, sądu 
pokoju lub gminnego, naj-
bliższej stacji pocztowej, wraz 
z oddzielnym spisem gmin 
podług aktualnej ich liczby 
i nazwy ułożony, wykazujący: 
odległość każdej danej gminy 
od miasta powiatowego i sądu 
swojego gminnego; z dodatko-

wymi informacjami o zakładach fabrycznych lub przemysłowych, szkołach 
itp. Naturalne zażółcenia. Brak mapy. Stan ogólny dobry. 600. –

432. ZŁOTA Księga budowy polskich kanałów 
żeglugi. Praca zbiorowa wraz z mapą „Drogi 
Wodne w Polsce”, wydana staraniem i pod 
red. Rafała Mierzyńskiego. Warszawa: To-
warzystwo Propagandy Budowy Dróg i Bu-
dowli Wodnych w Polsce, 1929. – 137, [11] s., 
[1] k. portr., [1] k. mapa złoż., 23 cm, brosz. 
wyd. Drogi Wodne w Polsce, t. 3. Zbiór ar-
tykułów problemowych na temat dróg wod-
nych w Polsce autorstwa m.in.: Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Stanisława Wachowiaka, 
Tadeusza Tillingera i innych. Z dołączeniem 
kolorowej mapy „Drogi Wodne w Polsce” 
o skali 1:250.000 (47,5 × 37,5 cm) z zaznacze-
niem kanałów projektowanych przez Karo-
la Peszkowskiego (zob. 445). Lekkie zagięcie 
mapy i niewielkie podklejenia. Poza tym stan 
dzieła bardzo dobry. 90. –

433. ZŁOTKOWSKI Józef: Figura łaskami sły-
nąca Matki Boskiej i kościół sejneński. [Sej-
ny: b.w.], 1938. – 90, [2] s., il., 20 cm, brosz. 
wyd. Historia klasztoru podominikańskiego 
w Sejnach z cudowną figurą z XV w. oraz 
wiadomości o biskupstwie sejneńskim. Pod-
klejenia grzbietu. Poza tym stan bardzo do-
bry. Rzadki druk regionalny. 75. –



434. ŻAKÓWNA Mira: Wołyńskimi drogami od 
Horynia po granicę. Lwów – Warszawa: Książni-
ca Atlas, 1937. – 47, [1] s., 8 il., mapki, 20 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki z epoki. Lektura 
Geograficzna, z. 3. Reportaż znad wołyńskiej Słuczy, 
z wędrówkami leśnymi i nadgranicznymi oraz odwie-
dzinami wsi i strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Lekki ślad po zalaniu. Stan ogólny dobry. 45. –

Zielona Góra, poz. 430
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k a r t o g r a f i a  ( m a p y  i  p l a n y )

435. [ATLAS] POLSKI atlas zawierający wiado-
mości statystyczne, geograficzne. Oprac. I.L. 
Jerozolima, Palestyna: [b.w., 1942?]. – 64, [1] 
s., 29 mapek, 17 cm, opr. karton. wyd. Atlas 
kieszonkowy świata zawierający 29 mapek 
kolorowych państw i kontynentów ze staty-
styką oraz informacjami dotyczącymi wojny. 
Ostatnie informacje polityczne dotyczą poło-
wy 1941 r., jeszcze przed japońskim atakiem 
na Pearl Harbour. Zagniecenia okł. i zbrązo-
wienia. Wewnątrz czysty egz. 75. –

436. [CHINY] London Atlas Map of China. Lon-
don: Edward Stanford, [1912]. Mapa 53 × 69,5 cm 
(kolor., rozkład.), 17,5 cm. Skala: 1:6.000.000. 
Język angielski. Mapa Chin z wyspami Haj-
nan i Tajwan oraz Koreą, częściowo Mongolią, 
Tybetem i francuskimi Indochinami (Wiet-
nam). Z zaznaczeniem na kolorowo prowincji 
(obejmuje tylko południową część Mandżurii 
pozostającej pod wpływami Japonii), ich sto-
lic, jak i mniejszych jednostek administracyj-
nych portów i koleji. W lewym dolnym rogu: 
„London Atlas Series”; w prawym: „Stanford’s 
Geographical Establishment”. Edward Stan-
ford (1827-1904), kartograf królewski, wydaw-
ca najsłynniejszego planu Londynu, założyciel 
firmy wydawnictw kartograficznych w okresie 
największych ekspansji kolonialnych Wielkiej 
Brytanii, która przetrwała formalnie do 1947 r. 
Podklejona na pł., w 18 sekcjach. Tyt. z oryg. 
okł. naklejony na odwrocie. Zbrązowienia na 
odwrocie, drobna dziurka w jednej sekcji. Poza 
tym czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –

437. [EUROPA centralna] Eisenbahn-Karte von 
Central-Europa Mit Aführung der im Bau 
begriffenen und projectirten Eisenbahnen… 
Bearb. von Julius Michaelis (1810-?). Königl. 
Hof-Buchhandlung von Hermann Burdach; 
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Lith u. Druck. v. J. Williard. Dresden: Burdach, 1870. Mapa 66 × 92 cm, 
na ark. 72 × 99 cm (jednobarwna, rozkładana), opr. ppł. z epoki, oryg. 
okł. brosz. zach., 19,5 × 13 cm. Skala ok. 1:1 950 000. Mapa kolei żelaznych 
w Europie Środkowej (Francja, Anglia, Niemcy, Austria, Królestwo Pol-
skie). Obejmuje koleje istniejące, w tym 34 regionalne niemieckie oraz linie 
w budowie i projektowane. Zaznaczono nieliczne jeszcze koleje na terenie 
Królestwa Polskiego i Galicji. Podklejona na pł., w 32 sekcjach. Naturalne 
zbrązowienia i przybrudzenia okł. Stan ogólny dobry. Bardzo rzadko spoty-
kana pierwsza edycja mapy, później wielokrotnie wznawianej. 600. –

438. [KURLANDIA – LITWA – PRUSY 
WSCHODNIE] WEST-Kurland, Litauen 
und Ostpreussen. Red. von Julius Iwan Ke-
tller. Berlin u. Glogau: Carl Flemming AG, 
[1918]. (Serie): Flemming Kriegskarte, nr 25. 
Mapa 81,5 × 62,5 cm, na arkuszu 88 × 69 cm 
(kolorowa). Skala 1:675.000. Mapa wojenna 
Prus Wschodnich, Kurlandii i Litwy (Żmudź 
z gubernią kowieńską bez Wileńszczyzny) z za-
znaczeniem linii kolejowych, fortów i twierdz 
rosyjskich. W lewym górnym rogu mapka ro-
syjskich prowincji nadbałtyckich. Ślady składa-
nia. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

439. [NIEMCY – POLSKA] KARTE von 
Großdeutschland mit Grenzländern. Berlin: 
Stritzke u. Rothe Verlag, [przed 12 × 1939]. 
Mapa 55,5 × 78 cm, na arkuszu 60,8 × 84,5 cm 
(kolorowa, rozkładana), 31,5 cm, opr. imitacja 
pł. współcz. Skala 1: 2.000.000. Mapa politycz-
na wielkich Niemiec i krajów sąsiednich wyda-
na po kampanii wrześniowej 1939 r., a jeszcze 
przed ustanowieniem dekretem Adolfa Hitlera, 
Generalnego Gubernatorstwa oraz utworzenia 
„Kraju Warty”. Obejmuje obszar Polski jeszcze 
z wyróżnionymi granicami podzielony między 
Niemcy („niemiecka strefa interesów”), a ZSRR 

(bez szczególnego określenia i zaznaczenia terytoriów okupowanych po 17 IX 
1939 r.). W prawym dolnym rogu podłużny czysty prostokąt, jako miejsce 
na legendę, zawierające jedynie oznaczenia kolei żelaznych i podziałkę. Pod-
klejona na pł., w 8 sekcjach. Stan bardzo dobry. Rzadko spotykana mapa 
tymczasowa tuż po zakończeniu działań wojennych. 150. –
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440. [SŁOWIAŃSZCZYZNA] ETNOGRA-
FICZESKAJA karta sliawianskich narodnostiej 
M.F. Mirkowicza dopołniena A.F. Rattichom. 
S. Peterburg: S. Petersburgskij Otdieł Sławian-
skago Błagotworitielnago Komitieta, 1875. 2-roje 
izdanije. Mapa w chromolitografii 84,5 × 69,5 cm 
(kolor., rozkład.), 35 cm. Skala 1: 400.000. Ję-
zyk rosyjski. Mapa etnograficzna narodowości 
słowiańskich w Europie (Rosjanie, Polacy, Łu-
życzanie, Czesi, Słowacy, Kaszubi, Słoweńcy, 
Serbowie-Chorwaci i Bułgarzy) i narodów nie-
słowiańskich (Grecy, Włosi, Rumuni, Niemcy, 
Szwedzi, Litwini-Łotysze, Finowie, w tym Es-
towie, Karele i Liwowie, Węgrzy, Turcy, Tata-
rzy, narody nadwołżańskie i permskie, górale 

kaukascy, Gruzini i Ormianie). Wraz ze statystyką podług państw i języko-
wo-wyznaniową. Na uwagę zasługuje ogromna ilość Kaszubów w państwie 
pruskim przewyższająca znacznie Serbów Łużyckich. Autorami mapy byli 
dwaj rosyjscy generałowie Michaił Fiodorowicz Mirkowicz (1836-1891) i Alek-
sander Fiodorowicz Rittich (1836 – przed 1914). Ryt. W kamieniu S. Em-
czeninow. Typografia i chromolitografia A. Transzelia. Ideą autorów mapy, 
a w szczególności A.F. Ritticha, było oprócz badania narodów słowiańskich, 
zapoznanie Rosjan ze Słowiańszczyzną i przywrócenie narodom słowiańskim 
zasłużonego miejsca wśród narodów Europy. Pracy tej towarzyszyło stworze-
nie Słownika nazw geograficznych Słowiańszczyzny. Podklejona na płótnie 
w 8 sekcjach. Przetarcia na złożeniach, mapa w kilku luźnych częściach. Na 
krawędzi zachowana jedna metalowa zawieszka. Karta na ogół czysta (drobne 
zacieki przy prawej krawędzi poza mapą). 150. –

441. [GALICJA – BUKOWINA] „KONDUKTOR”. Rozkłady jazdy na szlakach 
kolejowych Galicyi i Bukowiny. Lwów [przed 1914]. Emil Hingler. Druk. Li-
tografia Pillera-Neumanna. Dwie mapy 24,6 × 38,9 cm (jednobarwna, rozkła-
dana). Mapy kolejowe Galicji i Bukowiny autorstwa em. Starszego inspektora 
c.k. kolei państwowych do kole-
jowych rozkładów jazdy. Jedna 
strona zawiera poszczególne sta-
cje kolejowe Galicji i Bukowiny 
z reklamą Pillera-Neumanna, 
a odwrotna oznaczenie liczbowe 
tras kolejowych. Ślady składa-
nia. Stan ogólny dobry. 75. –
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442. NESTOROWICZ Melchior Władysław 
(1880-1939): Stan dróg kołowych Królestwa 
Polskiego. Warszawa: Centralne Towarzy-
stwo Rolnicze, 1913. – 27 s., [6] s. tabl. złoż., 
[1] k. mapa (61 × 47 cm), 22 cm, opr. karton 
współcz., oryg. okł. brosz. zach. Wydawnictwa 
Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Kró-
lestwie Polskim. Seria 1 (Ogólna), nr 11. Prace 
Wydziału Społeczno-Ekonomicznego – Cen-
tralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie 
Polskim, nr 2. Analiza możliwości komunika-
cyjnych w Królestwie Polskim. Zawiera spisy 
dróg poszczególnych klas z podziałem na gu-
bernie i dokładną charakterystyką. Mapa dróg 
bitych Królestwa Polskiego. Rys. St. Gaszyński. Skala 1: 420.000. Zdezaktuali-
zowane pieczątki biblioteczne w egz. Stan ogólny dobry. 150. –

443. SŁUPSKI Zyg-
munt Światopełk: Atlas 
ziem polskich. T. 1. Cz. 
1: Wielkie Księstwo Po-
znańskie. 46 map barw-
nych i planów. W do-
datku barwy i  herby 
dawnych województw, 
granicami jego objętych, 
oraz herby obu diece-
zyi i wszystkich miast 
(132). Poznań: Gebeth-
ner i Wolff, 1911. – [4] s., 
46 k. map i planów (ko-
lor. chromolitografie), 
24,5 ×  34,5 cm, brosz. 
wyd. Więcej nie wydano. 
Zawiera kolorowe 3 mapy 
ogólne (Rzeczypospolitej 
przedrozbiorowej, zabo-

ru pruskiego i W.Ks. Poznańskiego), 40 map powiatów W.Ks. Poznańskiego oraz 
3 plany Bydgoszczy, Gniezna i Poznania. Z kolorowymi wizerunkami herbów wo-
jewództw i miast oraz strojów. Okładka przednia reperowana, a tylna uzupełniona. 
Przybrudzenia i zagięcia karty tyt. oraz w niewielkim stopniu krawędzi planów 
Gniezna i Bydgoszczy. Poza tym czysty egz. Stan ogólny dobry. 600. –
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444. [POLSKA] Mapa ziem polskich. Lwów – Warszawa: Księgarnia Bernarda 
Połonieckiego, [po V 1920]. Wykonano w Inst. Wojsk. Geogr. w Wiedniu. 
Mapa 80 × 68 cm (kolorowa, rozkładana), 24,5 cm. Skala 1:1.500.000. Obej-
muje ziemie polskie przyznane Polsce traktatem pokojowym z 28.VI.1919 
(dawne Królestwo Polskie, Galicję oraz Wielkopolskę i Pomorze). Obszar 
Górnego Śląska zaznaczono jako plebiscytowy. Zaznaczono dawne granice 
państw zaborczych oraz ich prowincji. 
Mapa z okresu przed ukształtowaniem 
się granic Rzeczypospolitej na wscho-
dzie w wyniku wojny polsko-bol-
szewickiej. Tytuł i legenda w ramce 
w lewym górnym narożniku. Pieczęć: 
„Biblioteka Wyższej Szkoły Wojennej” 
na odwrocie. Ślady składania, mini-
malne zagniecenia, na odwrocie reszt-
ka tylnej okł. Poza tym czysty egz., 
stan ogólny dobry. 200. –

445. (POLSKA) DROGI wodne w Polsce. 
Warszawa: Tow. Propagandy Budo-
wy Dróg Wodnych w Polsce, [1926]. 
Druk. Sp. Wyd. K. Miarki w Miko-
łowie. Mapa 77 × 49,5 cm (trójbarw-
na). Skala 1:2.500.000. Wydawnictwo 
propagandowe ukazujące sieć dróg 
wodnych w Polsce z projektowanymi 
kanałami staropolskim i wschodnim. 
W części centralnej mapa ze znakami objaśniającymi. U dołu apel w spra-
wie budowy kanałów Spółki Akcyjne Drogi Wodne z informacją o zapi-
sach na akcje towarzystwa i przemówieniami marszałka Senatu Wojciecha 
Trąmpczyńskiego (1923) i marszałka Sejmu Śląskiego Konstantego Wolnego 
(1925) w sprawie dróg wodnych. Całość w ozdobnej bordiurze. Ślady skła-
dania. Poza tym stan bardzo dobry. (Zob. też 432). 300. –

446. (POLSK A) MAPA Rzeczypospolitej 
Polskiej. Warszawa: Wojskowy Instytut Geo-
graficzny, 1934. Mapa 94 × 95 cm (kolor., roz-
kładana), 24 cm, w pł. etui. Skala 1:1.000.000. 
Mapa fizyczno-administracyjna. Najbardziej 
znana mapa Polski z okresu międzywojennego 
oprac. przez W.I.G. Wielobarwna, gdzie po-
szczególne wysokości zostały zaznaczone róż-
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nym natężeniem barw. Tytuł naklejony na odwrocie (naklejony, przenie-
siony z górnego marginesu). W lewym dolnym narożniku legenda, a nad 
nią trzy mapy poboczne (Warszawa i okolice, Zagłębie węglowe i Wy-
brzeże polskie). Pod dolną ramką z lewej nadruk: „Wydanie A (hypsome-
tryczne)”. Na mapie zaznaczono podział kraju na arkusze mapy 1:300.000 
(mapa operacyjna), na marginesach kolorem czerwonym podano nume-
rację arkuszy mapy taktycznej WIG w skali 1:100.000. Podklejona na pł., 
w 24 sekcjach. Drobne przybrudzenia na odwrocie i krawędziach oraz 
etui. Poza tym czysty egz. Stan ogólny dobry. 360. –

447. (POLSKA) POLSKI Atlas Tu-
rystyki Samochodowej. Warszawa: Sa-
morządowy Instytut Wydawniczy, 1938 
(Zakł. Kart. W. Cukrzyński, S. Goliń-
ski i S-ka). – [6], 399, [4] s.,[1] k. mapa. 
67,5 × 31,5 cm (kolor., rozkład.), fot., 
mapy (częściowo kolor.), inseraty, 25 cm, 
pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na licu i re-
klamą na odwrocie. Atlas zawiera m.in.: 
mapy samochodowe w skali 1:850.000 
oraz mapę stanu dróg woj. śląskiego 
(skala 1:300.000) oprac. przez Dawida 
Wacznadze (1884-1962); Krótki ilustro-

wany przewodnik po Polsce autorstwa Mieczysława Orłowicza (1881-1959); 
14 planów miast i 64 schematów przejazdów oraz niezbędne informacje oraz 
indeks nazw geograficznych występujących w tekście. Tyt. okł. w jęz. franc., 
niem. i pol.; treści turystyczne równolegle w jęz. pol. i niem. Na grzbiecie tyt. 
franc i niem. (znacznie otarte). Otarcia i nadpęknięcia (tylnej) krawędzi grzbie-
tu. Mapa na arkuszu i arkusz 6 podklejone. Kilka kart minimalnie przybru-
dzonych. Poza tym egz. czysty. Stan ogólny dobry. 250. –

448. (POLSKA) MAPA samochodowa i stanu dróg w Polsce na r. 1939/40. 
Oprac. Dawid Wacznadze (1884-1962). Oprac. na podstawie materiałów 
uzyskanych z Ministerstwa Komunikacji. [Warszawa]: Polski Touring 
Klub, 1939. Zakł. Graf. Więckowski i S-ka. 
Mapa 92,8 × 80,5 cm, na arkuszu 95,5 × 82,8 
cm (kolorowa, rozkład.), 24,5 cm. Skala 
1:100.000. Ostatnia mapa samochodowa 
II Rzeczypospolitej. Dokładna i solidna 
mapa, używana jeszcze w pierwszych la-
tach powojennych, wydana przez insty-
tucję zasłużona dla rozwoju motoryzacji 
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w Polsce. Z klasyfikacją stanu technicznego dróg. Tyt. i legenda (również 
w jęz. ang., franc. i niem.) w lewym górnym rogu. Mapki dodatkowe: War-
szawa i okolice. Zagłębie węglowe w lewym dolnym rogu. Skala 1:300.000. 
Siatka wykazuje podział na arkusze mapy 1:300.000 wydania Wojskowego 
Instytutu Geograficznego. Na mapie zaznaczono, ręcznie niebieską kredką, 
granicę niemiecko-sowiecką z 1939 roku. Przybrudzenia na krawędziach 
i odwrocie, podklejenia na złożeniach. Stan ogólny dobry. 150. –

449. WALCZAK Wojciech (1916-1984): Samochodowy 
atlas Polski. Mapa orientacyjna. Kraków: Przełom, 
[1947]. – 11 s. (mapy dwukolor.), 31 × 42, składany 
do formatu 31 × 21 cm. Skala 1:1.000.000. Pierw-
szy powojenny atlas Polski oparty na mapie samo-
chodowej Polskiego Touring Klub 1939/40 i nie-
mieckim Leuna-Atlas 1939. Zawiera mapki 5 części 
Polski i plany większych miast. Granica państwo-
wa na poszczególnych mapach nie została zazna-
czona, a na ogólnej kontury w kilku miejscach nie 
odpowiadają ostatecznym ustaleniom. Na mapach 
kolor czarno-niebieski. Przybrudzenia i minimalne naddarcia na okł., 
drobne ślady użytkowania. Stan ogólny dobry. 75. –

450. [BEŁZ – KRYSTYNOPOL  – USTRZYKI DOLNE] Mapa stanowiąca 
załącznik do „Umowy pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Związkiem So-
cjalistycznych Republik Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów pań-
stwowych”, zawartej w Moskwie dnia 15 II 1851 r. [Warszawa]: W.(ojskowe) 
Z.(akłady) K.(artograficzne), (19)52. Mapa 43 × 34 (trójbarwna, rozkład.). Ska-
la 1:1000.000. Mapa stanowi kopię oryginału mapy w skali 1:500.000 opatrzo-
nej podpisami: Aleksander Zawadzki i Andriej Wyszyński oraz pieczęciami 
okrągłymi ambasady polskiej w Moskwie i ministerstwa spraw zagranicz-

nych ZSRR. Dokumentuje wymianę obszaru 
z 480 km2 pomiędzy Polską a ZSRR, w wyniku 
której Polska otrzymała fragment ówczesnego ob-
wodu drohobyckiego z miastem Ustrzyki Dolne 
i okolicznymi wsiami w Bieszczadach, a odstąpiła 
fragment województwa lubelskiego z miejscowo-
ściami Bełz, Chorobrów, Dołhobyczów, Krysty-
nopol, Uhnów, Tarnoszyn i Waręż; zaś ludność 
tych żyznych ziem została przesiedlona w jałową 
ziemię Bieszczad. Mapa czarno-biała z zaznacze-
niem na czerwono dokonanej korekty. Ślady skła-
dania. Stan ogólny bardzo dobry. 90. –
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451. KALISZ. (PLAN Kalisza). Verkehrsplan 
Kalisza. B.m.: Generalstab des Heeres, 9 Abt., 
[1939]. Plan 56,2 × 39 cm (kolorowy, rozkładany). 
Skala 1:15.000. Plan z zestawu 32 planów miast 
polskich i map w załączniku do „Kartenbeilagen 
zur Militärgeographischen Beschreibung von Po-
len” [Opis wojskowo-geograficzny Polski] z lipca 
1939 r. Oparty na przeskalowanej mapie WIG 
1:100.000. Pieczęć z orłem niemieckim w lewym 
górnym rogu. Kolorowy plan miasta z zaznacze-
niem sieci ulic, mostów, kolei, restauracji, szkół 
i szpitali. Nazwy w języku polski, objaśnienia 
w niemieckim. Wydanie specjalne dla celów woj-
skowych z nadrukiem tajności. Ślady składania. 
Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

452. [KATOWICE] PLAN miasta Katowic. 
Katowice – Łódź: Skł. Gł. Księgarnia Ludwika 
Fiszera, [po 1925]. – 12 s., plan 65 × 62 cm (ko-
lor., rozkład.), 17 cm, opr. karton wyd. z her-
bem miasta na okł. Skala 1:400.000. Na planie 
tyt.: „Plan miasta wielkich Katowic i okolic”. 
Ze spisem ulic, najważniejszych instytucji 
i urzędów oraz szkół. Zaznaczono linie kole-
jowe i tramwajowe, budynki publiczne oraz 
świątynie różnych wyznań. Drobne przybru-
dzenia na odwrocie, m.in. atramentem. Poza 
tym stan bardzo dobry. 120. –

453. [KRAKÓW] NAJNOWSZY plan król. 
stoł. miasta Krakowa z wykreśleniem nowo 
powstałych ulic. Rysował W(incenty) Wdowi-
szewski (1849-1908). Kraków: Księgarnia J.M. 
Himmelblaua, [1898]. Druk: Ces. i król. na-
dworna drukarnia i zakład litograficzny Ka-
rola Prochaski w Cieszynie. Plan 68 × 47 cm 
(kolor. litografia, rozkład.), 16,5 cm. Skala ok. 
1: 10.000. Barwny plan Krakowa z podziałem 
na obwody (dzielnice) i zaznaczeniem bu-
dynków rządowych, gminnych, hoteli, świą-
tyń różnych wyznań, zakładów publicznych 
(m.in. hoteli), fortyfikacji oraz linii kolejo-
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wych i tramwajowych. W czterech narożnikach widoki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Wawelu, Teatru Nowego im. J. Słowackiego i pomnika 
Adama Mickiewicza. Autor planu Wincenty Juliusz Wdowiszewski był 
architektem i historykiem sztuki oraz dyrektorem budownictwa miej-
skiego w Krakowie. Podklejony na pł., w 16 sekcjach. Niewielkie przy-
brudzenia i zbrązowienia oraz ślady zalania na jednej górnej sekcji. Poza 
tym czysty egz. Stan ogólny dobry. 240. –

454. [KRAKÓW ] PLAN wielkiego Krakowa. 
Kraków [1912]. Litografia A .Pruszyńskie-
go. Litografia 70 × 94 cm (kolorowa, roz-
kładana), oryg. okł pł. z tłocz. złotem tyt. 
na licu: „VI Zjazd Techników Polskich, 
Kraków 1912”. Plan miasta autorstwa, 
urzędnika magistratu krakowskiego w Bu-
downictwie Miejskim, Kazimierza Stolec-
kiego. Przedstawia nowe granice wielkiego 
miasta, po przyłączeniu doń okolicznych 
osad i wsi wielokrotnie przewyższających 
dotychczasowe jego terytorium. W lewym 
górnym narożniku tytuł i podziałka; przy 
prawym marginesie tabela: „Budżet na 
głowę mieszkańca”. Drobne podklejenia 
w kilku miejscach złożenia. Wewnątrz opr. drobne uszkodzenia wyklejki, 
minimalne otarcia. Poza tym stan bardzo dobry. 180. –

455. TARNÓW. (PLAN Tarnowa). Ver-
kehrsplan Tarnów. B.m.: Generalstab des 
Heeres 9. Abt., 1939. Plan 33,2 × 51,5 cm. 
Skala 1:15.000. Plan z zestawu 32 planów 
miast polskich i map w załączniku do 
„Kartenbeilagen zur Militärgeographi-
schen Beschreibung von Polen”. (Opis 
wojskowo-geograficzny Polski) z  lipca 
1939 r. Oparty na wycinku powiększonej 

mapy WIG w skali 1:100.000. Pieczęć z orłem niemieckim w lewym górnym 
rogu. Kolorowy plan miasta z zaznaczeniem sieci ulic, mostów, kolei i innych 
przejść oraz poczty, restauracji, szkół, szpitali i rzeźni. Po prawej stronie za 
ramką dodatkowo w pionie spis wszystkich ulic Tarnowa z odwzorowaniem 
na planie. Nazwy w języku polskim, objaśnienia w niemieckim. Wydanie 
specjalne dla celów wojskowych z nadrukiem tajności. Ślady składania i mi-
nimalne zbrązowienia. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –
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456. [TUREK] STADTPLAN 
der Kreisstadt Turek. Bearbeitet 
im Kreisbauamt. [Turek: b.w., 
ok. 1942]. Plan 39,5 × 52 cm (jed-
nobarwny). Skala 1:5000. Plan 
orientacyjny miasta powiatowe-
go i przedmieść z okresu oku-
pacji niemieckiej sporządzony 
przez wydział budownictwa po-
wiatowego. Zaznaczono ważniej-
sze obiekty miejskie, zgermanizo-
wane nazwy ulic (miasto zostało 
wcielone do tzw. Kraju Warty) 
oraz wyróżniono domy drew-
niane i murowane. Ślady ołówka 
i drobne zbrązowienia. Poza tym 
stan bardzo dobry. 150. –

457. [WARSZAWA] PLAN War-
szawy oprac. i wyd. przez… [War-
szawa]: Redakcja Rocznika „Adresy 
Warszawy”, [przed 1914]. Zakłady 
Graficzne B. Wierzbicki i S-ka. Mapa 
70 × 97,5 cm (kolor., rozkład.), 26 cm, 
opr. ppł. Skala 1:10.000. Zawiera na-
zwy ulic z numeracją budynków. Po 
obu stronach ramki umieszczono in-

deks ulic. Wizerunki graficzne ważniejszych obiektów. Z mapą poboczną: „Plan 
okolic Warszawy” o skali ok. 1:440.000. Plan podklejony na pł., w 18 sekcjach. 
Otarcia opr., plan czysty w stanie bardzo dobrym. 450. –

458. [WARSZAWA] PLAN miasta stołeczne-
go Warszawy. Warszawa: Zarząd Miej-
ski m.st. Warszawy, Wydział Planowania 
Miasta, 1938. Plan 42 × 39 cm (jednobarw-
ny, rozkładany), 21 cm. Skala 1: 50.000. 
Oparty na planie m. st. Warszawy wyd. 
przez Książnicę-Atlas w  1938 r. Tytuł 
w formie nagłówka nad ramką, bez le-
gendy. Ślady składania i przybrudzenia na 
odwrocie oraz zbrązowienia przy krawę-
dziach planu. Stan ogólny dobry. 75. –



459. [WIELKOPOLSKA – KRAJ WARTY] Reichsgau Wartheland. Berlin: He-
rausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme, 1941. Mapa 105 × 129 cm 
(dwukolor., rozkład.), 26,5 cm. Skala 1: 300 000. Mapa administracyjno-
-fizyczna Kraju Warty, składającego się z Wielkopolski (województwo po-
znańskie) oraz terenów wcielonych do Rzeszy z województwa łódzkiego 
i częściowo pomorskiego. Niewielkie przybrudzenie na odwrocie, w części 
tyt. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –


