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h i s t o r i a

460. ANUSZ Antoni (1884-1935): Rola Jó-
zefa Piłsudskiego w życiu narodu i państwa: 
19 III 1927. Warszawa: „Głos Prawdy”, 1927. 
– 55, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Broszura pro-
pagująca kult Marszałka Piłsudskiego ze zna-
miennymi tytułami rozdziałów (np. „Obłuda 
nędzników i komedjancki patos przestępców 
rozzuchwalonych bezkarnością” lub „Dobry 
lekarz niemocy narodu – gromicielem podło-
ści i prywaty”). Zawiera m.in. teksty o wro-
gach Józefa Piłsudskiego, jak Wincentym 
Witosie i Stanisławie hr. Szeptyckim. Drobne 
zagniecenia i przybrudzenia okł., zwłaszcza 
na krawędziach. Wewnątrz niewielkie zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 40. –

461. ARCHIWUM Komisji Historycznej. Seria 2. Tom III (ogólnego zbioru T. 
XV). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1939. – [4], 449 s., 26 cm, 
brosz. wyd. Zawiera m.in.: Kronika z czasów Stefana Wielkiego Mołdawskie-
go. Oprac. i wyd. Olgierd Górka; Rachunki żupne bocheńskie z lat 1394-1421. 
Wyd. Jadwiga Karwasińska; Inwentarz dóbr i dochodów biskupów poznań-
skich r. 1564. Wyd. Edmund Długopolski; Kronika z czasów króla Stefana 
Batorego 1576-1582. Wyd. i wstępem poprzedził Henryk Barycz. Zagięcia na 
krawędziach tymczasowych okł. Egz. nierozcięty. 120. –

462. AUTOGRAFY posłów do Sejmu roku 1919 [słowo wstępne Józef Weyssenhoff 
(1860-1932)]. Warszawa: wydano staraniem Obywatelskiej Komisji Ofiarności Pu-
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blicznej, [1919]. – [1], IX, 31 k., 25 × 34 cm, opr. kar-
ton wyd. z tłocz. tyt. na licu. Faksymile autogra-
fów i tekstów 178 posłów na Sejm Ustawodawczy 
z 1919 r. Nadtyt.: Posłowie Sejmu Ustawodawczego 
– biednej dziatwie Warszawy. Opis wg okł. Przy-
brudzenia okł., grzbiet uszkodzony, blok książki 
zwarty. Wewnątrz czysty egz. 120. –

463. BAKANOWSKI Adolf (1840-1916): Moje wspomnienia 1840 – 1863 – 1913. 
Wyd. i objaśnieniami opatrzył Tadeusz Olejniczak (1877-1933). Lwów: X.X. 
Zmartwychwstańcy, 1913. – [8], 226 s., [11] k. tabl., fot., 23 cm, opr. ppł. Pod-
pis własnościowy „X. Br.(onisław) Ussas…” (1885-1977), m.in. członek Komisji 
Rewindykacyjnej w Moskwie 1921-1926, dwukrotnie więziony przez władze 
sowieckie, które zostały zmuszone wskutek postawy księdza i władz polskich 
do odwołania oskarżeń pod jego adresem. Bogato ilustrowane wspomnie-
nia księdza zakonnika (zmartwychwstańca). Autor pochodził z Podola i brał 
udział w powstaniu 1863 r., skutkiem czego nielegalnie udał się do Galicji 
skąd wyjechał do Rzymu, a stamtąd na misję w Teksasie, gdzie przebywał 
wśród mieszkańców polskich osad. Pamiętniki dotyczą też dalszego pobytu 
w Europie i Galicji. Sporo barwnych anegdot z Rzymu, informacji o Zgro-
madzeniu Zmartwychwstańców, środowiskach ziemiańskich, polskim społe-
czeństwie w Stanach Zjednoczonych, a także polowaniu i walce z masonerią. 
Całość opatrzona przypisami wydawcy. Czysty egz. 75. –
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464. BAKUNIN Michał (1814-1876): Odezwa do 
Słowian przez ruskiego patriotę… Koethen: nakł. 
Wydawcy, 1849. – 40 s., 21 cm, brosz. wyd. Apel 
rosyjskiego rewolucjonisty i ojca anarchizmu pełen 
wiary w ogólnosłowiańską walkę o wolność i w re-
wolucyjną „demokrację” rosyjską. Niewielkie zbrą-
zowienia. Stan dobry. 60. –

465. BARANOWSKI Ignacy Tadeusz (1879-1917): 
Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycz-
nym. T. XII: Prusy Królewskie. Cz. 1. Wyd.… War-
szawa: Tow. Naukowe, 1911. – XIII, [1], 314, XLII s., 
23 cm, opr. ppł. wyd. z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Źródła dziejowe. T. XXIII. Zawiera spisy 
alfabetyczne szlachty i podług miejscowości dawnych 
województw chełmińskiego, malborskiego i pomor-
skiego z 1570 r. i 1582 r. z uzupełnieniami. Więcej nie 
wydano. Stan bardzo dobry. 240. –

466. BARTOSZEW ICZ  Ju ljan (1821-1870): 
Anna Jagiellonka. T. 1-2. Kraków: K. Bartosze-
wicz, 1882. – 496, [2] s., 24 cm, opr. ppł. z tłocz. 
złotem tyt. na grzbiecie. Dzieła Juliana Barto-
szewicza. T. 11. Biografia Anny Jagiellonki (1523-
1596), królowej Polski, której związki małżeńskie 
miały znaczący wpływ na dalsze dzieje Polski. 
Dwa tomy w jednym. Krawędź grzbietu w części 
górnej minimalnie nadpęknięta. Wewnątrz natu-
ralne zażółcenia. Stan ogólny dobry. 160. –

467. BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852-1930): 
Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków: 
Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1916. – XI, 
[1], 301, [1] s., 19,5 cm, opr. ppł. Aleksander I i sprawa 
polska, Rządy rosyjskie w Księstwie warszawskim, 
Kongres wiedeński, Utworzenie Królestwa Polskie-
go, Nadanie Konstytucji, Aleksander I w Warszawie, 
Organizacya Rządu Królestwa, Pierwsze miesiące 
„wskrzeszonej” Polski. Opracowanie historyczne 
z tekstami źródłowymi. Tyt. tłocz. złotem na grzbie-
cie. Miejscami podkreślenia i zaznaczenia kredką 
i ołówkiem w tekście. Otarcia opr. 100. –
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468. BEŁCIKOWSKA Alicja: Stronnictwa i związki 
polityczne w Polsce. Charakterystyki, dane histo-
ryczne, programy, rezolucje, organizacje partyjne, 
prasa, przywódcy. Dodatek: Polityczne związki 
młodzieży w Polsce w 1925 r. Cz. ogólną opra-
cował Jan Bełcikowski. Słowo wstępne napisał 
Adam Romer. Warszawa: Sgł. Dom Książki Pol-
skiej, 1925. – XXVII, [3], 1086 s., 2 mapy rozkład., 
2 plany rozkład., 18 cm, opr. wyd. ppł. Mapy RP 
przedstawiające wyniki wyborów; plany Sejmu 
i Senatu z podziałem miejsc wg stronnictw. Otar-
cia krawędzi okładki. Drobne przybrudzenia okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

469. BOHUSZ [Ksawery Michał] (1746-1820) Xa-
wier: O początkach narodu i  języka litew-
sk iego. Rozprawa przez Xawiera Bohusza 
napisana, a na publicznym posiedzeniu… To-
warzystwa Warszawskiego r. 1806 d. 12 grud-
nia czy tana. Warszawa: w  Druk. Gazety 
Warszawskiey, 1808. – [2], 207 s., [1] k. tabl., 
18 cm, opr. ppł. z epoki. Dzieło jezuity, pisarza 
i działacza społeczno-politycznego w Wilnie, 
tłumacza i wydawcy Kodeksu Napoleona. Au-
tor jako „jeden z pierwszych zwrócił uwagę na 
początki narodu i języka litewskiego, a także 
„na potrzebę poszukiwań archeologicznych 
na Litwie”. Ślady zalania na pierwszej karcie, 
naturalne zażółcenia względnie zbrązowienia. 
Bardzo rzadkie (na język litewski przetłuma-
czone zostało dopiero w 1957 r.). 500. –

470. BOJASIŃSKI Józef (1875-1930): Rządy tymcza-
sowe w Królestwie Polskiem. Maj – grudzień 
1815; [z przedm.:] Szymona Askenazego (1866-
1935). Warszawa: z zapomogi Kasy im. J. Mia-
nowskiego, 1902. – XV, 269, [2] s., 23 cm, opr. 
pł., przednia okł. brosz. zach. (naklejona). Mo-
nografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, 
t. 1. Monografia historyczna dotycząca okresu 
przejściowego po upadku Księstwa Warszaw-
skiego. Stan bardzo dobry. 120. –
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471. BRÜCKNER Aleksander (1856-1939): Różno-
wiercy Polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Serja 
I. Warszawa: Księgarnia Naukowa, 1905. – [4], 280, 
[1] s., 23 cm, opr. pł. ze złoc. tyt. na grzbiecie, oryg. 
okł. brosz. zach. Szkice o różnowiercach polskich 
XVI-XVII w. – Janie Łaskim, Macieju Krowickim, 
Marcinie Czechowiczu i arianach. Drobne zbrązo-
wienia. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –

472. BRY KCZY ŃSK I  Stefan (1847-1934): 
Moje wspomnienia. Rok 1863. Z sześcioma ry-
sunkami Konstantego Górskiego. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1925. – 194 s., [6] k. tabl., 
il., 18,5 cm, opr. ppł. wyd. Wspomnienia liceali-
sty z udziału w bitwach i potyczkach powstania 
styczniowego 1863 r. na Lubelszczyźnie. Ilustra-
cje ze scenami batalistycznymi. Tyt. tłocz. na 
grzbiecie. Otarcia krawędzi okł. 50. –

473. [BUKATY Antoni (1808-1876)]: Trzy grze-
chy śmiertelne Polski przez autora „Polski w apo-
stazii i w apoteozie” Paryż: Leonard Niedźwiedz-
ki, 1887. – [2], 92 s., 24 cm, opr. pł. z tłocz. złotem 
tyt., oryg. okł. brosz. zach. Rozważania historyczne 
o dziejach Polski i Litwy na gruncie filozofii mesja-
nistycznej. Autor był uczniem Hoene-Wrońskiego, 
wysoko cenionym przez Adama Mickiewicza i Ju-
liusza Słowackiego. Ten ostatni zaliczył go do grupy 
„duchów” tworzących szereg nowych ludzi w Pol-
sce i budujących jej przyszłość. Dołączono życiorys 
twórcy pióra wydawcy L. Niedźwiedzkiego (1811-
1892). Egz. częściowo nierozcięty. Otarcia krawędzi 
opr. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

474. CARO Jakub (1836-1904): Dzieje Polski. 
T.4: 1430-1455; t. V: 1455-1480; t. VI: 1481-1506; 
przetłum. z jęz. niem. Stanisław Mieczyński. War-
szawa: z zapomogi kasy im. J. Mianowskiego, 1897-
1900. – X, [2], 419; [4], IV, 424; XII, [2], II, 431 s., 
23 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie, w 3 wol. Dzieje Polski obejmujące ostat-
nie czterolecie panowania Władysława Jagiełły oraz 
rządy jego dwóch synów i dwu wnuków (Olbrachta 
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i Aleksandra). Wcześniejsze tomy nie zostały 
przetłumaczone na język polski. Dzieło opar-
te na źródłach drukowanych i archiwalnych 
z wykorzystaniem kronik rodzimych i ob-
cych. Dzięki temu dziełu autor przez długi 
okres czasu należał do czołowych dziejopi-
sów polskich, tym bardziej, że w momencie 
podjęcia przez niego trudu opracowania dzie-
ła stan źródeł dziejowych Polski i literatury 
monograficznej znajdował się w porównaniu 
z dziejopisarstwem niemieckim na szczeblu 
dość prymitywnym. Otarcia opr. Wewnątrz 
stan bardzo dobry. 300. –

475. [CHEŁMSZCZYZNA] Inc.: „Wobec czynu bezprawia i przemocy, którym 
z żywego ciała Polski ma być oderwany odwieczny kawał ziemi polskiej, 
Chełmszczyzna i Podlasie.” [Kraków: b.w., 1918]. – [1] k., 18, 5 × 12,5 cm. 
Ulotka kolportowana na rynku krakowskim 18 II 1918 r. podczas wiecu 

w proteście przeciwko oderwa-
niu przez mocarstwa central-
ne Chełmszczyzny od Króle-
stwa Polskiego i przekazaniu jej 
w pokoju brzeskim Ukrainie. 
Drobne zagięcia i naderwania. 
Stan ogólny dobry. 100. –

476. CHOCISZEWSKI Jó-
zef (1837-1914): Dzieje narodu 
polskiego. Ozdobione licznemi 
rycinami. Chicago, Ill.: Pol. Sp. 
Wyd., cop. 1931. – 213, [1], IV s., 
il., 19,5 cm, opr. pł. wyd., tyt. 
tłocz. na przednim licu. Pieczę-
cie własnościowe i okrągła pa-
miątkowa pieczęć milenijna na 
k. przedtyt. Popularna historia 
Polski. Wyd. popr. i uzup. hi-
storią lat ostatnich, oraz dzia-
ła lności Polaków w Ameryce 
w okresie wojny światowej. Stan 
bardzo dobry. 50. –
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477. CHOŁONIEWSKI Stanisław (1791-1846): 
Opis podróży kijowskiej. Z rękopisu wyd. [Antoni 
Rolle (1829-1894)]. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 
1886. – [4], 155 s., 23 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowa-
ne pieczątki biblioteczne. Wspomnienia ziemianina 
kresowego, byłego urzędnika ministerstwa spraw za-
granicznych Rosji i kamerjunkra cesarza oraz księ-
dza katolickiego w Kamieńcu Podolskim. Obraz 
podróży po guberni kijowskiej oraz wierna relacja 
z pobytu cesarza Mikołaja I w Kijowie. Autor cel-
nie scharakteryzował stosunki panujące w kancelarii 
gubernatora Dymitra Bibikowa, osławionego pola-
kożercy, oraz szlachtę polską. Zagięcia kart i otarcia 
opr. Stan ogólny dobry. Rzadkie. 120. –

478. [CHRZANOWSKI Leon (1828-1899)] L.C. 
[krypt.]: Chwila teraźniejsza i posłannictwo Pol-
ski. Paryż: [b.w.], 1846. – [2], 18 s., 22 cm, brosz. 
wyd. Publicystyka polityczna doby Wielkiej Emi-
gracji z elementami mesjanizmu pióra późniejszego 
historyka. Autor podówczas był młodym eksstu-
dentem, uciekinierem po powstaniu krakowskim 
1846 r. Prorokuje tu wielki przełom, przejście 
z jednej epoki do drugiej: „Chwila płynąca teraz 
nad ziemią, jest tak ważna jakiej nie było od cza-
sów Chrystusa”. Drobne zagięcia okł. i niewielkie 
przybrudzenie. Stan dobry. 35. –

479. CHURCHILL Winston S.[pencer] (1874-
1965): Krok za krokiem. [Warszawa]: Towarzy-
stwo Wydawnicze Załoga, 1939 [właśc. 1943]. 
– 76, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Wybór 34 artyku-
łów z lat 1936-1939 o polityce, przygotowany do 
druku przez Marię Kann (1906-1995). Wydanie 
konspiracyjne. Okładka lekko zagięta w poło-
wie. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

480. CO dało Polsce unarodowienie przemy-
słu? Warszawa: [b.w.], 1946. – 16 s., portr., fot., 
il., 15 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa 
związana z referendum w 1946 r. Projekt Mie-
czysława Bermana (1903-1975), grafika i foto-
montażysty. Stan bardzo dobry. 60. –
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481. CZAJKOWSKI Michał (1804-1886): Dziwne 
życia Polaków i Polek. Wyd. 1. Lipsk: F.A. 
Brockhaus, 1865. – [8], 256 s., 19 cm, opr. pł. 
wyd. z tłocz. i złoc. Biblioteka Pisarzy Pol-
skich, t. 32. Pisma Michała Czajkowskiego, 
t. 9. Barwne opowieści historyczne o nie-
znanych dziś kresowych postaciach (Alek-
sander Pausza, Julia Wąsowiczówna, Julian 
Duszyński, Antoni Iliński, Henryk Służal-
ski i Adam Baranowski). Na przednim licu 
w ozdobnej ramce bogato tłocz. złotem tyt. 
serii i wydawnictwo, wkomponowane w pol-
ską symbolikę narodową z herbami Polski 
i Litwy oraz patronem Rusi. Niewielkie otar-
cia grzbietu z tłocz. złotem tyt. i tylnej okł. 
ze ślepą ramką. Wewnątrz naturalne zbrązo-
wienia. Pierwsza edycja. 150. –

482. CZAJKOWSKI Michał: Stefan Czarniecki. Powieść historyczna. Kraków: 
Księgarnia Sp. Wyd. Pol., 1891. – 540 s., 21 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. zło-
tem tyt. na grzbiecie. Pieczątka: „Ignacy Mossakowski”. Barwna powieść hi-
storyczna z czasów wojen polsko-szwedzkich stanowiąca biografię kasztelana 
kijowskiego Stefana Czarnieckiego (1599-1665) z przypisami. Drobne otarcia 
krawędzi okł. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

483. CZAPSK A Maria (1894-
1981): Ludwika Śniadecka. Warsza-
wa: Biblioteka Polska, 1938. – 280 
s., il., f inaliki i winietki, 24 cm, 
brosz . w yd. Bogato i lust rowa-
na biografia Ludwiki Śniadeckiej 
(1802-1866), córki Jędrzeja, nie-
odwzajemnionej miłości Juliusza 
Słowackiego, czynnej na emigracji 
polskiej w Turcji, gdzie przeszła na 
islam po poślubieniu Michała Czaj-
kowskiego (Sadyk-Paszy). Oprac. 
graf. Stanisława Brzęczkowskiego 
(1897-1955). Zagięcia krawędzi okł. 
i przybrudzenia. Wewnątrz czy-
sty egz. o interesującej szacie graf. 
Pierwodruk. 75. –
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484. CZARNOWSKI Jan Nepomucen (1822-1894): 
Władysław. Szkic historyczny Polski z drugiéj po-
łowy XVII wieku. T. 1-2. Warszawa: [b.w.], 1844. 
– [6]. 127; [2], 156 s., 16 cm, opr. płsk. z epoki. Pie-
częć własnościowa z epoki. Powieść historyczna 
z czasów Jana Kazimierza i Michała Korybut 
Wiśniowieckiego. Otarcia opr. i grzbietu (resztki 
złoceń). Wewnątrz naturalne zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 90. –

485. CZERMIŃSKI Florian (1819-1874): O To-
warzystwie Kredytowém Ziemskiém w Kró-
lestwie Polskiém. Cz. 1. Warszawa: [b.w.], 
1866. – [4], 210 [właśc. 310], [2] s., 1 k. portr., 
23 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. 
na grzbiecie. Historia Towarzystwa Kredy-
towo-Ziemskiego w Królestwie Polskim do 
wybuchu powstania listopadowego. Więcej 
nie wydano. Naturalne zbrązowienia. Nie-
wielkie otarcia krawędzi grzbietu. Poza tym 
stan bardzo dobry. 180. –

486. CZERNAWINA Tatiana: Zbiegowie z G.P.U. 
Autoryzowany przekład z rosyjskiego Marii 
Czapskiej (1894-1981). Warszawa: Inst. Wy-
dawn. „Bibljoteka Polska”, 1937. – 374 s., 19 cm, 
opr. pł. wyd. Biblioteka Społeczno-Polityczna. 
Wspomnienia z więzienia sowieckiego i uciecz-
ki ze zsyłki do Finlandii małżeństwa inteligen-
tów, represjonowanych w 1930 r. Obraz represji 
stalinowskich i dramatyczna ucieczka w wa-
runkach zimowych. Niewielkie otarcia krawę-
dzi opr. Stan ogólny dobry. 60. –

487. CZERNECKI Jan (1871-1955): Mały król na 
Rusi i jego stolica Krystynopol. Z pamiętnika 
klasztornego 1766-1787 i z innych źródeł zebrał 
i zestawił…; [Władysław Jastrzębski ozdobił 
rozdz. winietami i końcówkami; zdj., fot. wyk. 
Jan Wójtowicz]. Kraków: J. Czernecki, 1939. – 
501 s., 60 portr. i szkiców, 37 faksym., 61 fot. 
w ramach paginacji, winiety i finaliki, 25 cm, 
opr. wyd. pł. Opowieść o magnacie Stanisławie 
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Szczęsnym Potockim (1752-1805), wojewo-
dzie ruskim, magnacie i targowiczaninie 
i jego rezydencji w Krystynopolu (obec-
nie Czerwonogród, przymusowo oddany 
ZSRR w 1951 – zob. nr 450). Bogato ilustr., 
stan bardzo dobry. 400. –

488. CZY potrzebny jest Polsce Senat? Warsza-
wa: [b.w.], 1946. – [16] s., portr., fot., il., 
15 cm, brosz. wyd. Propagandowa broszu-
ra polityczna wydawana przed referendum 
ludowym w 1946 r., przez PPR i jego przy-
budówki, celem agitacji wyborczej w myśl 
hasła 3 × TAK! Całość projektu Mieczy-
sława Bermana (1903-1975), grafika, twór-
cę fotomontaży, plakatów politycznych, 
filmowych i reklamowych. Na okładce wi-
zerunek Księcia Janusza Radziwiłła (1880-
1967), senatora II Rzeczypospolitej. Stan 
bardzo dobry. 60. –

489. DIVÉKY Adrjan (1880-1965): Węgrzy a Po-
lacy w XIX stuleciu. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, [1918]. – 211, [1] s., 24 cm, opr. ppł. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Zarys stosunków-polsko węgierskich ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu po-
wstań narodowych. Drobne zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 60. –

490. [DŁUGOSZ Jan (1415-1480)]: Insignia seu 
Clenodia regis et Regni Poloniae. Z Ko-
deksu Kórnickiego wydał Z. Celichowski. 
Poznań: Biblioteka Kórnicka, 1885. – 27 s., 
[8] s. faksym., 23 cm, brosz. wyd. Edycja 
kodeksu kórnickiego z odbitką jego orygi-
nalnych kart. Najstarszy herbarz Polski za-
wierający opis herbów. Grzbiet uzup. Poza 
tym stan bardzo dobry. 60. –

491. DŁUŻNIEWSKI Marceli (ok. 1830-?): 
Dawna Polska ze stanowiska chrześciań-
skiego [!]. Rozważana przez… Lipsk: Księ-
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garnia nakł. E. Deckmanna, 1861. – 202 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Rozważania historyczne o chrześcijań-
stwie w Polsce na przestrzeni dziejów ze szczegól-
nym uwzględnieniem roli władców Polski i ich re-
lacji z kościołem katolickim. Grzbiet poluzowany, 
zagięcia okł. i narożników kart oraz drobne zbrą-
zowienia. Czysty egz. 75. –

492. [DŁUŻNIEWSKI Wiktor] Pogląd na dzie-
je ludzkie z dwunastu punktów w 304 1/2 letni-
éj równoległości czyli świat przedchrześcijański 
i chrześcijański wraz z kartą synchronistyczną 
przez W.Dł. Warszawa: [b.w.], 1860. – [4], 76 s., 
[1] k. tabl. złoż.(57 × 53 cm), 19 cm, opr. ppł. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. Zawiera 
chronologię świata z efektowną tablicą w litografii 
przedstawiającą panujących władców. Otarcia opr. 
Wewnątrz czysty egz. 100. –

493. DMOCHOWSKI Franciszek Salezy (1801-
1871): Krótki zbiór historyi polskiej. Wyd. nowe, 
popr., rozwinięte i uzup. spisem chronologicznym. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1906. – [2], 254 s., 
18,5 cm, opr. ppł. Popularna historia Polski z kalen-
darium. Otarcia opr. Wewnątrz czysty egz. 50. –

494. DMOWSKI Roman (1864-1939): Niemcy, 
Rosya i kwestya polska. Lwów: Tow. Wydawni-
cze, 1908. – XIII, [1], 271 s., 21 cm, opr. płsk. Su-
perekslibris: „G.R.” w dolnej części grzbietu. Podpis 
własnościowy: „Stanisław Zabiełło, 2 VI.56” (1902-
1970), dyplomata. Jedna z czołowych prac polityka 
obozu narodowego, gdzie zaprezentował położenie 
polityczne Polski i jej zaborców. Wynika z niej, że 
największym zagrożeniem dla Polaków były Prusy 
i uprawiana przez nich germanizacja ziem polskich. 
Polska stanowi bowiem dla Niemiec przeszkodę na 
drodze realizacji „Drang nach Osten”. Natomiast 
dla Austrii i Rosji sprawa polska stanowi jedynie 
kwestię lokalną. Z analizy tej wypływał dalszy kie-
runek polityki obozu narodowego widzącego w so-
juszu z Rosją drogę do zjednoczenia politycznego 
ziem polskich. Książka ta stała się „Biblią” obozu 
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narodowego w Polsce. Pierwsze wydanie 
tego słynnego historycznie dzieła. Otarcia 
grzbietu opr. Poza tym czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 150. –

495. DO POLSKIEJ Inteligencji Pracu-
jącej! [Warszawa: Departament Informacji 
Delegatury Rządu na Kraj, 1943]. – [4] s., 
21 cm, brosz. wyd. Krótka historia sowiec-
kiej eksterminacji na polskiej inteligencji 
od 1940 roku z uwzględnieniem Katynia. 
Dogłębna analiza systemu sowieckiego 
i komunizmu, który „przekreśla bogatą 
różnorodność i wspaniałą twórczość ludz-
ką”. W tekście mowa również o sowieckim 
sojuszniku w Polsce: Polskiej Partii Robot-
niczej. Całość stanowi apel do inteligencji 
polskiej w warunkach okupacji niemiec-
kiej stanowiący ostrzeżenie przed komuni-
zmem. Na ostatniej karcie wiersz „Tułacza 
Armia” Władysława Broniewskiego („Do-
brze jest, że nas niema / tam gdzie zima 
Kołyma,? gdzie Workuty, Irkucki, Tobol-
ski…”). Niewielki ślad po złożeniu. Poza 
tym stan bardzo dobry. Rzadkie. 80. –

496. DUBIECKI Marjan (1838-1926): Romuald Traugutt i jego dyktatura pod-
czas powstania styczniowego 1863-1864. Wyd. 3 powiększone (z 3-ma ryci-
nami). Kijów: Księg. Leona Idzikowskiego, 1917. – 256 s., [3] k. tabl., 22 cm, 
opr., pł. ze sk. szyldzikiem. Monografia dyktatury Romualda Traugutta 
napisana w Krakowie w 1893 przez uczestnika tamtych wydarzeń. Przybru-
dzenia okł. Wewnątrz czysty egz., na pap. kredowym. 75. –

497. FLAMMARION Kamil (1842-1925): Życie Mikoła-
ja Kopernika. Przełoż. i przypiskami dopełnił Filip 
Sulimierski… Warszawa: Księgarnia Ungra i Banar-
skiego, 1873. – VIII, 176, [2] s., [4] k. tabl. (litografie), 
20 cm, opr. ppł. z epoki. Biografia wielkiego polskiego 
astronoma uzupełniona przez redaktora „Wędrowca”. 
Zawiera trzy wizerunki (medale, portret i pomnik) 
oraz widok jego mieszkania we Fromborku. Litogra-
fie wykonane w zakładzie artystyczno-litograficznym 
Władysława Walkiewicza w Warszawie. Karta tyt. mi-
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nimalnie uszkodzona (wy-
cięcie nazwiska właściciela 
książki), niewielkie zbrą-
zowienia na pierwszych 
i ostatnich kartach oraz 
otarcia opr. Poza tym stan 
dobry. 120. –

498. GAWROŃSKI R AWI-
TA Fra nc i s z ek (1846-
1930): Michał Czaykow-
ski (Sadyk-Pasza). Jego 
życie, dzia ła lność woj-
skowa i literacka. Zarys 
biograficzny. Petersburg: Księgarnia K. Grendyszyńskiego, 1901. – 102 s., 
[1] k. portr., 18,5 cm, opr. pł., przednia oryg. okł. brosz. zach. (naklejona). 
Pieczątka: „Bibljoteka Polska Żyd. Gimn. Koed. w Krakowie”. Życiorysy 
Sławnych Polaków, nr 14. Popularna biografia generała wojsk kozackich 
w służbie tureckiej i pisarza historycznego. 45. –

499. GAWROŃSKI RAWITA Franciszek (1846-1930): Złudzenia politycz-
ne Austryi. Warszawa: [b.w.], 1913. – 20 s., 22 cm, brosz. wyd. Odb.: 
„Przegląd Narodowy”. Krytyka polityki narodowościowej Austrii w Ga-

l icji wschodniej związanej z  fawo-
ryzowaniem Rusinów (Ukraińców).  
Minimalne zagięcia górnych narożni-
ków i lekkie naddarcie krawędzi okł. 
Stan ogólny bardzo dobry. 35. –

500. [GENERALNE GUBERNATOR-
STWO] ILLUSTRIERTER Chronik. 
Das 1. Arbeitsjahr im Generalgouverne-
ment. Krakau [Kraków]: Zeitungsverlag 
Krakau-Warschau, [1940]. – [8] s., fot., 
46 × 31 cm, brosz. wyd. Niemieckie wy-
dawnictwo propagandowe obrazujące 
działalność rządu Generalnego Guber-
natorstwa w pierwszym roku istnienia po 
utworzeniu. Bogato ilustrowana kronika 
zawierająca zdjęcia głównie z Krakowa 
i Warszawy oraz prowincji. Fotografie 
prezentują rzekomą współpracę ludno-
ści miejscowej z władzami okupacyjnymi 
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(spotkania wyższych władz z góra-
lami, Ukraińcami, pracownikami 
Banku Emisyjnego czy przedsta-
wicielami kościołów: greckoka-
tolickiego i prawosławnego) oraz 
sceny z „radosnych” wyjazdów Po-
laków na roboty do Niemiec czy 
na służbę w Baudienst. Częściowo 
luźne składki. Ślady składania. 
Stan ogólny dobry. 100. –

501. GLINKA Teodor (1786-
1880): Niektóre rysy życia Tade-
usza Kościuszki. Napisane przez 

Teodora Glinkę; tł. z ros. Wilno: Alexander Żółkowski, 1821. – frontispis 
(miedzioryt), 55 s. (adl.): ZBIÓR mów w roznych mieyscach mianych oraz 
opisow obchodu załobnego nabozenstwa po zgonie ś. p. Tadeusza Kościusz-
ki. Wilno: Alexander Żółkowski, 1818. – 160, [41] s., 17 cm, współopr. płsk. 
z epoki z tłocz. złotem szyldzikiem. Pieczątki: „T.K. Skwarski”. Pamiątko-
wy zbiór materiałów poświęconych Tadeuszowi Kościuszce w związku m.in.: 
z jego pogrzebem na Wawelu i uroczystościami w Warszawie i w Wilnie. Na 
frontispisie rosyjskiej biografii Naczelnika owalny miedzioryt z jego wizerun-
kiem (pół postaci z profilu trzymający w ręku szablę). Oba utwory wydano 
w Wilnie będącym ogniskiem polskiej kultury narodowej przed powstaniem 
listopadowym 1830 r. Otarcia okł. opr. i naturalne zbrązowienia. 200. –

502. GLOGER Zygmunt (1845-1910): Geografia historyczna ziem dawnej Polski. 
W tekście 64 autentycznych rycin. Kraków: Sp. Wyd. Pol., 1900. – 387 s., [1] k. 
tabl. rozkł., il., 21 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Dzieło 
wybitnego znawcy starożytności, archeologa i krajoznawcy. Opis geograficzno-
-historyczny ziem słowiańskich i Rzeczypospolitej Obojga Narodów wg podzia-
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łów administracyjnych i poszczególnych prowincji 
z miastami. Ilustracje zaczerpnięte ze staropolskiej 
grafiki ukazują panoramy miast, wizerunki pie-
częci, monet i medali oraz portrety władców i dy-
gnitarzy ziemskich. 200. –

503. GODLEWSKI Józef (1892-1968): Na prze-
łomie epok. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 
1978. – XV, [1], 463, [1] s., portr., 21,5 cm, brosz. 
wyd. Barwne wspomnienia pochodzącego ze Żmu-
dzi ziemianina z powiatu słonimskiego i senatora 
RP z lat 1895-1940. Obrazy z życia ziemiańskiego na 
Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie i polska polity-
ka kresowa. Szczególnie interesująco opisany został 
przymusowy pobyt autora na Litwie Kowieńskiej 
1939-1940 przed wyjazdem do Francji. Sporo in-
teresujących informacji o rodach ziemiańskich na 
Litwie. Stan bardzo dobry. 75. –

504. GRABOWSKI Ambroży (1782-1868): 
Starożytności historyczne polskie, czyli pisma 
i pamiętniki do dziejów dawnej Polski, listy kró-
lów i znakomitych mężów, przypowieści, przy-
słowia itp. Z rękopismów zebrał i przydał ży-
woty uczonych Polaków… T. 2. Kraków: Józef 
Czech, 1840. – [8], 536 s., [1] k. portr. (litogra-
fia), winiety i finaliki, 22 cm, opr. płsk. z epo-
ki z szyldzikami i tłocz. złotem na grzbiecie.  
Dzieło wybitnego bibliofila i kolekcjonera oraz 
inicjatora opracowywania historycznych zabyt-
ków na ziemiach polskich. Wydano w 2 wolu-
minach. Tom 2 zawiera m.in. listy Anny Jagiel-
lonki, Zygmunta III Wazy, Marii Kazimiery, 
kardynała Stanisława Hozjusza i Jana Dantysz-
ka. Miejscami zbrązowienia. Niewielkie otarcia 
opr. oraz minimalne ślady po owadach. Poza 
tym stan bardzo dobry. 360. –

505. [GRABOWSKI Michał (1804-1863)]: Pan 
starosta kaniowski. Obraz powieściowo-histo-
ryczny w trzech rozdziałach przez Edwarda 
Tarszę [pseud.]. Warszawa: [b.w.], 1856. – [4], 
179, [1] s. (adl.): [MAJERANOWSKI Konstanty 
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(1787-1851)]: Zamek Ogrodzieniec. Powieść historyczna z XII. wieku. Przez 
XX [krypt.]. Z ryciną wyobrażającą ruiny Ojcowa. Kraków: Józef Czech, 
1847. – [4], 216 s., [1] k. tabl. (litografia z tintą), 17 cm, współopr płsk. 
z epoki. Pieczęć: „Wincenty Walewski”. Książka pierwsza stanowi powieść 
historyczną rozgrywającą się na Ukrainie w XVIII w. Akcja drugiej rozgry-
wa się w czasach Bolesława Krzywoustego. Rycina z 1846 r. krakowskiego 
rysownika z widokiem na Zamek w Ojcowie odbita w paryskim zakładzie 
litograficznym Bernarda Lemerciera. Otarcia krawędzi opr. i niewielkie 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 150. –

506. GRYDZEWSKI Mieczysław (1894-1970): Hen-
ryk Dąbrowski. Wizerunek twórcy legionów 
polskich, na który składają się wyjątki z pism 
jego własnych oraz z dzieł Szymona Askenazego, 
Wacława Berenta, Józefa Drzewieckiego, Alfreda 
Młockiego, Adama Skałkowskiego oraz Stefana 
Żeromskiego; przedm. (Władysława) Andersa. 
Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, 1945. 
– 69, [2] s., [8] s. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Eks-
libris A.A. Matuszewskich. Podpis własnościo-
wy. Biblioteka Orła Białego. Biografia Henryka 
Dąbrowskiego z licznymi cytowanymi źródłami 
epoki. Grzbiet podklejony, ślady użytkowania. 
Stan ogólny dobry. 40. –

507. GUTTRY Aleksander (1813-1891): Pan Ludwik Mierosławski – jego dzieła 
i działania podług autentycznych dowodów. Liége: nakł. Autora (Drezno: 
Druk. J.I. Kraszewski), 1870. – [4], 207 s., [1] k. mapa (42 × 36 cm), 21 cm, 
opr. ppł. Z adnotacją: „Pamiątka od Aleksandra Guttrego z Piotrkowic (Au-
tora) w czerwcu 1883 Degórski Franciszek”. Krytyczna analiza działalności 
politycznej i wojskowej Ludwika Mierosławskiego (1814-1878) podczas Wiosny 
Ludów w Wielkopolsce i w powstaniu styczniowym. Autor był adiutantem 
Mierosławskiego w 1848 r. oraz jego adwersarzem w powstaniu styczniowym, 
jako komisarz na Wielkopolskę z ramienia Mariana Langiewicza. Zawiera 

litografię p.n. „Plan okolic 
Nowej Wsi i Krzywosądza 
dla wyjaśnienia dzia łań 
L. Mierosławskiego w 1863 
roku”. F. Degórski (1846-po 
1888) był literatem. Zbrązo-
wienia. Opr. podniszczona. 
Rzadkie. 150. –
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508. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Stu-
dja historyczne. Warszawa: Księgarnia E. Wende 
i Spółka, 1911. – [8], 309, [3], k. tabl. [2], 23 cm, 
opr. pł. współcz., oryg. okł. brosz. zach. Zawiera: 
Zamach stanu Augusta II; Materiały do dziejów wsi 
polskiej, Konstytucja 3 maja r. 1791, a współczesna 
opinia publiczna we Francji; Z dziejów Księstwa 
Warszawskiego. Stan bardzo dobry. 100. –

509. HEMAR Marian (1901-1972): Adolf Wielki. Pam-
flet i dygresje. London: M.I. Kolin, 1943. – 49 s., 19 cm, 
brosz. wyd. Pamflet polityczny związany z Adolfem Hi-
tlerem i nazizmem. Okł. Lewitt-Him [Jan Lewitt i Jerzy 
Him]. Okł. podklejone. Stan ogólny dobry. 50. –

510. HISTORJA o cesarzu Otonie 1569. Wyd. Juljan 
Krzyżanowski (1892-1976). Kraków: Polska Akademja 
Umiejętności, 1928, – X, 204 s., rys., 20 cm, opr. pł. 
Ex libris Adam Zarzecki. (Bibljoteka Pisarzów Pol-
skich, nr 80) Podstawowy romans rycerski z epoki ja-
giellońskiej. Dzieło o bogatym i jędrnym słownictwie. 
Redakcja oparta na jedynym zachowanym wydaniu 
Mikołaja Szarffenbergera z 1569 r. uzupełnionym 
o edycję Dyaszewskiego z 1746 r. 75. –
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511. HOPPE Jan (1902-1969): Wybory 1935 roku. 
Warszawa: Skł. Gł. Gebethner i Wolff, 1935. 
– [2], 32, [2] s., 16 cm, brosz. wyd. Pieczątka: 
„Stołeczny Zarząd Okręgowy Związku Re-
zerwistów”. Broszura propagandowa związa-
na z wyborami do Sejmu w 1935 r. wg nowej 
ordynacji wyborczej, której sito pozbawiło 
partie możliwości wysuwania kandydatów. 
Stan ogólny dobry. 35. –

512. JACYNA Jan (1864-1930): Przed przeło-
mem 1923-1926. Przeżycia. Warszawa [druk. 
M.S.Wojsk.] 1929. – 100 s., 23 cm brosz. wyd. 
Wspomnienia byłego generała Wojska Polskie-
go z okresu przed przewrotem majowym 1926. 
Dotyczą spraw militarnych, politycznych i go-
spodarczych. Uszkodzenia grzbietu okł. (pod-
klejenia). Stan ogólny dobry. 60. –

513. JANUSZKIEWICZ Eustachy (1805-1874): 
Ostatnie chwile Joachima Lelewela. Wyd. 
2. Poznań: Ludwik Merzbach, 1862. – [2], 
20 s., 21 cm, brosz. wyd. Ostatnie dni ży-
cia wielkiego historyka polskiego, związane 
z jego przenosinami z Brukseli do Paryża. 
Dołączono trzy mowy pogrzebowe na jego 
cześć (Ludwika Wołowskiego, rabina pary-
skiego Astruc i prezesa stowarzyszenia ro-
botników Chabaud). Zażółcenia i drobne 
zagięcia. Stan ogólny dobry. 50. –

514. JAROCHOWSKI Kazimierz (1829-1888): 
Opowiadania i studia historyczne. Serya 
nowa. Poznań: C.F. Piotrowski i Sp., 1884. – 
[4], 413, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Zawiera: 
Wyprawa i odsiecz wiedeńska. Szkic histo-
ryczny; Wyprawa wiedeńska ze stanowiska 
interessu politycznego Polski; Rada senatu 
Wyszogrodzka i zabiegi polityczno-dyploma-
tyczne po zajęciu Warszawy w miesiącu wrze-
śniu 1704 r.; Wielkopolskie Leszno w roku 
1707. Ustęp z dziejów wojennych tegoż roku; 
Polityka saska i austryacka po traktacie Al-
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transztadzkim; Bitwa wschowska, dnia 13 Lutego 1706; Stanisław Leszczyński 
po Połtawie; Stosunek Brandenburgii do kościoła katolickiego w ziemiach 
polskich od roku 1640 do 1740; Kamieniec i Poznań po Augustowej restau-
racyi; Potyczka Kargowska i kapitan Więckowski. Egz. nierozcięty. Drobne 
zbrązowienia na krawędziach marginesu. Stan ogólny dobry. 150. –

515. JAROCHOWSKI Kazimierz (1829-1888): 
Z czasów saskich spraw wewnętrznych, 
polityki i wojny. Poznań: C.F. Piotrowski 
i Sp., 1886. – [6], 544 s., 23 cm, opr. ppł. 
Opracowania historyczne poświęcone epo-
ce saskiej. Niniejszy zbiór zawiera: Lauda 
połączonych wojew. Kaliskiego i Poznań-
skiego za panowania Augusta II; Dwie 
missye Fr. Ponińskiego,… do cara Piotra 
w l. 1717 i 1718; Epizod Rakoczowy w dzie-
jach panowania Augusta II, od r. 1703-1717; 
Bitwa pod Połańcem dnia 9. XI. 1704, 
jej przeddzień i następstwa; Bitwa Kali-
ska dnia 29. X. 1706; Oblężenie Gdańska 
w roku 1734. Drobne otarcia krawędzi opr. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. 160. –

516. JAWORSKI Kazimierz (1884-?) i BŁESZ-
CZYŃSKI Kazimierz: Zmartwychwstanie 
Polski w świetle dokumentów. Poznań: Księ-
garnia Szkolna, 1928. – 76 s., 22 cm, opr. pł. 
współcz. ze złoc. tyt. na grzbiecie. Pieczątka 
własnościowa (częściowo usuwana). Zbiór 
kilkudziesięciu ważnych dokumentów zwią-
zanych z odrodzeniem Polski z lat 1914-1918 
wraz z komentarzami. Z indeksem osobo-
wym i rzeczowym. Drobne podkreślenia 
w tekście. Stan dobry. 40. –

517. JEŁOWICKI Aleksander (1804-1877): 
Mowa pogrzebowa na cześć Piotra Micha-
łowskiego, miana w Paryżu w kościele Wnie-
bowzięcia […] dnia 9 czerwca 1856 r. Paryż: 
Jacques Lecoffre et Cie, 1856. – 36 s., 18 cm, 
brosz. wyd. Mowa pogrzebowa na cześć po-
lityka Rzeczpospolitej Krakowskiej i artysty malarza. Egz. nierozcięty. Drobne 
przybrudzenia na krawędziach. Poza tym stan bardzo dobry. 45. –
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518. [JEŻ Mateusz (1862-1949)]: Pamiątka 
500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem 1410-
1910. Skreślił Ks. M.J. [Warszawa: b.w.], 1910. 
– 8 s., il., 18 cm, brosz. wyd. Okolicznościowa 
poezja związana z rocznicą zwycięstwa grun-
waldzkiego. Przybrudzenia na odwrocie. Stan 
ogólny dobry. 40. –

519. KĄDZIELSKI Stanisław (1840-1911?): 
Przygody kijowsko-sybirskie od wiosny 1892 r., 
do jesieni 1900 roku i 24-dniowa krotochwila 
kijowskiego sądu wojennego z 39 więźniami sta-
nu. Kraków: nakł. Autora, 1910. – [4], 320 s., 

[6] k. tabl., 20 cm, opr. ppł. 
z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Pamiętniki zesłań-
ca na Syberię „demaskujące 
rosyjski system sądowniczy 
i penitencjarny, przekupstwo 
i samowolę wyższych urzęd-
ników. Należą do najdokład-
niejszych opisów życia ze-
słańców polskich na Syberii 
i całego systemu katorżnego”. 
Otarcia opr. Poza tym stan 
bardzo dobry. 150. –

520. KALENDARZYK Ilustrowany na rok 1915. Warszawa: Skład Papieru i Dru-
karni Antoni Szuster, 1915. – [44] s., il., 10,5 × 7,5 cm, opr. karton wyd. tłocz. 

Zawiera chronologię pierwszych miesięcy woj-
ny od sierpnia do listopada 1914 r. Obrazy z pól 
bitewnych, jednostek wojskowych i zniszczeń 
wojennych. Kalendarz otwiera napisana piękną 
polszczyzną odezwa Wielkiego Księcia Miko-
łaja Mikołajewicza do narodu polskiego w imię 
wspólnej walki z Niemcami oraz Rota Marii Ko-
nopnickiej. Na przednim licu tłocz. wieża kościo-
ła z proporcem polskim i wschodzącą jutrzenką 
oraz tekst: „Rok wojny 1914-1915”. Luźne składki 
wskutek braku metalowych zszywek. Wewnątrz 
na ogół czysty egz. na pap. kredowanym. Przednie 
lico w stanie bardzo dobrym. 100. –
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521. KAREJEW M.(ikołaj) (1850-1931): Zarys historyczny Sejmu Polskiego; prze-
łoż. z upoważnienia autora Zygmunt Poznański. Warszawa: Redakcya „Gło-
su”, 1893. – 202, [2] s., 21 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbie-
cie. Opracowanie historyczne o Sejmie Polskim Rzeczypospolitej. Naturalne 
zbrązowienia. Otarcia opr., złoc. nieco wyblakłe. 
Stan ogólny dobry. 150. –

522. KOCHANOWSKI KORWIN Jan (1869-1949): 
Kazimierz Wielki. Zarys żywota i panowania. 
Warszawa: Bronisław Natanson, 1899. – [4], 142, 
[1] s., 21 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. złotem tyt. 
na licu oraz wykorzystaniem kolorowej jedwabnej 
krajki z kwiatami. Pieczątka: „Biblioteka Domo-
wa Władysława Sadowskiego”. Biografia władcy 
polskiego pióra wybitnego historyka i późniejsze-
go rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Otarcia 
przy dolnej krawędzi. 60. –

523. KOŁŁĄTAJ Hugo (1750-1812): X. Hugona Kołłątaja Rozbiór krytyczny zasad 
historyi o początkach rodu ludzkiego. Z rękopismu wydał Ferdynand Koj-
siewicz (1801-1874). Kraków: [b.w.], 1842. – VII, 405 s., portr. (cynkografia), 
mapa (litografia), herb (cynkografia), 23 cm, brosz. wyd. Pieczątka okrągła 
na brosz.: „Ze zbiorów J.K. Krasickiego”. X. Hugona Kołłątaja Badania hi-
storyczne, t. 1. Pierwodruk tomu 1 (z 3) wielkiego dzieła natury geograficznej 
napisanego przez autora w więzieniu ołomunieckim. Autor stworzył znako-
mity dla swojej epoki system geografii ogólnej z analizą wpływu środowiska 
na społeczeństwo. Z portretem autora wg rys. Jana Głowackiego (1802-1847) 

w litografii Jana Feliksa Pi-
warskiego (1794-1859) wyk. 
w Cynkograf ii Banku Pol. 
w Warszawie. Sztychowany 
herb Wolnego Miasta Kra-
kowa na ostatniej karcie oraz 
mapa w litografii (37 × 44 cm) 
wszystkich kontynentów wy-
konana w Instytucie W. San-
tera we Wrocławiu. Luźne 
składki. Niewielkie zbrązo-
wienia przedniej okł. brosz. 
i minimalny ślad po zalaniu 
na pierwszych kartach. Poza 
tym czysty egz. 150. –
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524. [KOMITET Oswobodzenia Naro-
dów Rosji] Komitiet oswobożdienija 
narodow Rossii. Nasielieniju Zapad-
noj Ukrainy i Zapadnoj Biełorussii. 
[B.m.]: KONR, [XII 1944]. – [2] s., 
20,3 × 13,8 cm. Odezwa Komietu Oswo-
bodzenia Narodów, organizacji anty-
komunistycznej powstałej pod egidą 
niemiecką, której działalność została 
zaktywizowana pod koniec wojny. Tekst 
skierowany do ludności zachodniej Bia-
łorusi i Ukrainy wzywająca do walki 
z bolszewizmem. Drobne zbrązowienia. 
Poza tym stan bardzo dobry. 75. –

525. KOMUNISTYCZNA Partja Polski. 
(Sekcja Międzynarodówki Komuni-
stycznej): Do robotników i chłopów zor-
ganizowanych w Strzelcu. [B.m.]: KC 
KPP, 1928. – [2] s., 26 × 17,5 cm. Odezwa 
Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Polski z maja 1928 r. wzywają-
ca robotników i chłopów polskich do 
porzucania szeregów „Strzelca”, który 
„jest… narzędziem reakcji i kapitału, 
narzędziem walki z rewolucją i komu-
nizmem” i nawołująca do walki z dyk-
taturą Piłsudskiego, o Polską Socjali-
styczną Republikę Rad. Ślady składania 
i zagniecenia na krawędziach. Poza tym 
stan dobry. 90. –

526. KORAL Wacław (1876-1949): Przez partje, 
związki, więzienia i Sybir… Wspomnienia drukarza 
z działalności w ruchu socjalistycznem i zawodowym 
1898-1928. Warszawa: Skł. Gł. Zw. Zaw. Druk. i Pokr. 
Zaw. w Polsce, 1933. – [4], 267, [1] s., 21 cm, brosz. wyd.  
Wspomnienia działacza PPS m.in. z zesłania do Wier-
chojańska i ucieczki stamtąd oraz dalszej działalności 
w konspiracji i w czasie wojny światowej, aż do Polski 
niepodległej. Drobne uszkodzenia okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 90. –
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527. KORZON Tadeusz (1839-1918): Zamknię-
cie dziejów wewnętrznych Polski za Stanisła-
wa Augusta. Lwów: Tow. Wyd., 1899. – 48 s., 
24 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Z daru ks. ka-
nonika Antoniego Tauera” (1873-1910) z diecezji 
warszawskiej. Dopełnienie dzieła „Dzieje We-
wnętrzne Polski” dostosowane cytatami do wyd. 
2 sześciotomowego z lat 1897-1898. Niewielkie 
zagięcia narożników okł. oraz ślady używania. 
Stan ogólny dobry. 100. –

528. [KOŚCIUSZKO Tadeusz (1746-1817)] 
ROK kościuszkowski 1746-1946. W 200-ną 
rocznicę urodzin Tadeusza Kościuszki. [Kra-
ków: b.w.], 1946. – [8] s., fot., il., 26 × 18 cm, 
brosz. wyd. Folder rocznicowy wydany u pro-
gu Polski Ludowej w rocznicę urodzin Tade-
usza Kościuszki. Zawiera ilustracje związane 
z pamiątkami po Naczelniku oraz reprodukcje 
dzieł sztuki. Fotografia przedstawiająca nie-
istniejący już znicz na rynku krakowskim na 
miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki (obec-
nie jest jedynie płyta). Ślady składania i zagię-
cia krawędzi dolnych kart na pierwszej stronie. 
Poza tym czysty egz., stan dobry. 40. –

529. KOŹMIAN Kajetan (1771-1856): Pa-
miętniki… obejmujące wspomnienia od roku 
1780 do roku 1815. T. 1. Poznań: J.K. Żupański, 
1858. – XXII, [2], 345 s., 22 cm, opr. pł. z tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie. Wspomnienia spisa-
ne przez sławnego poetę obejmujące od 1809 do 
1815 roku. Cenny dokument obyczajów społe-
czeństwa polskiego w tamtych latach. Drobne 
otarcia krawędzi opr., naturalne zbrązowienia, 
poza tym stan dobry. 90. –

530. KRASZEWSKI Józef Ignacy Gawędy 
o literaturze i sztuce. Ciąg pierwszy. Lwów: 
Karol Wild, 1857. – [4], 339 s., 20 cm, brosz. 
wyd. Podpis własnościowy na okł. z epoki: 
„Anna Mielżyńska” (1836-1924), z domu Kwi-
lecka, żona właściciela Gościeszyna Jana hr. 
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Mielżyńskiego (1831-1863). Owalna pieczątka 
heraldyczna na k. tyt. z herbami Łodzia i No-
wina pod koroną hrabiowską i podpisem: „Ex 
libris Gościeszyn” [Zygmunt (1858-1936) i Ma-
ria z hr. Mielżyńskich (1869-1925) hr. Kurna-
towscy]. Zawiera m.in. rozdziały o oraz poezji 
szlacheckiej i legendach herbownych z wieloma 
przykładami. Wyd. 1. Więcej nie wydano (rów-
nież przy reedycji). Drobne Wzagniecenia okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

531. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): 
Odczyty o cywilizacyi w Polsce. Warszawa: 
[b.w.], 1861. – [4], 146 s., 19 cm, opr. ppł. Popu-
larny wykład o cywilizacji i kulturze w Polsce na 
przestrzeni wieków. Karta przedtyt. podklejona. 
Stan ogólny dobry. 60. –

532. KRÓLIŃSKI Kazimierz (1874-1938?): 
Grunwaldzkie zwycięstwo. Opowiadanie na 
tle walki naszej z Krzyżakami w r. 1410. Dla 
ludu i młodzieży. Lwów: Polskie Tow. Pedago-
giczne, 1910. – 28 s., il., 19 cm, opr. pł. z epoki. 
Popularne opowiadanie historyczne powstałe 
z okazji 400 lecia grunwaldzkiego triumfu. 
Stan bardzo dobry. 35. –

533. KRÓLIŃSKI Kazimierz (1874-1938?): 
O Krzyżakach przed przybyciem do Polski. Sta-
nisławów: Księgarnia Romana Jasielskiego, 1909. 
– 31 s., 14,5 cm, opr. pł. z epoki, przednia oryg. 
okł. brosz. zach. Czytanki Polskie (Stanisławów), 
l. 16a. Popularne opracowanie o Krzyżakach. Na 
okł. tyt.: Krzyżacy. Opowiadanie dla ludu i mło-
dzieży. Stan bardzo dobry. 40. –

534. KRÓLOWIE polscy. Łódź: Sp. Wyd., 1900. 
– [4], 40 k. tabl., 17 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. zło-
tem tyt. na grzbiecie. Poczet królów i książąt pol-
skich. Karty tablic drukowane na papierze kredo-
wym z wizerunkami władców i objaśnieniami na 
odwrocie. Drobne otarcia opr. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 100. –
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535. [KRZYWICKI Ludwik (1859-1941)] ŻYWICKI K.R. [pseud.]: Przed i po 
1 października. Warszawa: [b.w.], 1891. – 72 s., 18,5 cm, opr. pł. z epo-
ki. Podpis własnościowy E.(ugeniusza) M.(ieczysława) Świerczewskiego 
(1894-1944), dziennikarza, teatrologa, żołnierza AK i agenta Gestapo, któ-
ry przyczynił się do zadenuncjowania Stefana Grota-Roweckiego. Podpis 
własnościowy z epoki. Studium o sytuacji politycznej w Niemczech po 
1 X 1890 autorstwa wybitnego socjologa polskiego. Otarcia krawędzi opr. 
i ubytki grzbietu. Wewnątrz czysty egz. 45. –

536. KSIĘSTWO Warszawskie. Wspo-
mnienia i obrazy. Zebrał Artur Oppman 
(1867-1931). Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1917. – 192, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Zbiór 
pamiętników z czasów napoleońskich. Za-
wiera: Leon Dembowski, Francuzi w Pol-
sce (1806); Antoni Białkowski, Bitwa pod 
Friedlandem; Julian Ursyn Niemcewicz, 
Fryderyk August w Warszawie; Józef Zału-
ski, Somosierra; Roman Sołtyk, Bitwa pod 
Raszynem; J.U. Niemcewicz, Austryacy pod 
Warszawą; Kajetan Koźmian, Zajęcie Gali-
cyi; Antoni Białkowski, Wejście do Krako-
wa; Henryk Brandt, W Moskwie; Tenże, 
Odwrót z Rosyi; Henryk Dembiński, Nad 
Berezyną; Klemens Kołaczkowski, Bitwa 
pod Lipskiem; Po śmierci księcia Józefa. 
Drobne zbrązowienia okł. i zagięcia krawę-
dzi. Wewnątrz czysty egz. 90. –

537. [KULCZYCKI Ludwik (1866-1941)] 
M.M. [krypt.]: Z.S.S.R. Rzeczywistość. 
Warszawa: Wyd. Kwartalnika „Wschód”, 
1937. – 104 s., 21 cm, brosz. wyd. we współcz. 
okł. karton. Opracowanie sowietologiczne 
wybitnego polskiego socjologa i działacza 
socjalistycznego, zajmującego krytyczne 
stanowisko wobec ustroju sowieckiego. Na-
kład II poszerzony. Opracowanie nie jest 
wspomniane w obszernym biogramie au-
tora w Polskim Słowniku Biograficznym. 
Drobne zagniecenia i przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. 90. –
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538. KUTRZEBA Stanisław (1876-1946): Handel Polski ze wschodem w wiekach 
średnich. Kraków: nakł. Autora, 1903. – 136 s., 21,5 cm, opr. ppł. Odb. z „Prze-
glądu Polskiego”. Handel miast Polski (głównie Lwowa i Krakowa) przeważnie 
z Rusią i Konstantynopolem i inne kierunki wschodniej ekspansji handlowej 
Rzeczypospolitej. Praca źródłowa. Otarcia opr. Stan ogólny dobry. 75. –

539. KUTRZEBA Stanisław (1876-1946): Koro-
nacye królów i królowych w Polsce. War-
szawa: F. Hoesick, 1918. – 22 s., [10] s. tabl., 
il., 18 × 15,5 cm, brosz. wyd. z obwol. Bogato 
ilustrowany opis ceremoniału koronacyjnego 
władców Rzeczypospolitej i ich żon. Projekt 
okł. J.T. Drobne zagięcia i uszkodzenia ob-
wol. Stan ogólny dobry. 75. –

540. KWIATKOWSKI Eugeniusz (1888-1974): 
Przez zjednoczenie ku potężnej Polsce. Prze-
mówienie wygłoszone w dn. 16 X 1938 r. w Ka-
towicach na zebraniu, zorganizowanym przez 
Okrąg Śląski O.Z.N. Warszawa: Tygodnik „Polska Gospodarcza”, 1938. – 32 s., 
21 cm, brosz. wyd. Ekslibris Michała Kaczorowskiego. Państwowotwórcze prze-
mówienie wicepremiera i ministra skarbu ostatniego rządu Rzeczypospolitej 

z mocnym akcentem na sukces w postaci po-
wrotu do macierzy Śląska Zaolziańskiego. No-
tatki osobiste w kilku miejscach. Poza tym stan 
bardzo dobry. 45. –

541. LELEWEL Joachim (1786-1861): Dzieje 
starożytne od początku czasów historycznych 
do drugiey połowy wieku szóstego ery chrze-
ściańskiey. Wilno: Józef Zawadzki, 1818. – [2], 
474, 15, [1] s., [4] k. tabl. (litografie), 16 k. map 
(litografie złoż.), 22 cm, opr. płsk. z epoki. 
Podpisy własnościowe z XIX w.: Ferdynan-
da i Juliana Krzeczkowskich. Historia staro-
żytnego świata z tablicami genealogicznymi 
i kalendarium. Efekt trzyletniej pracy auto-
ra. Wraz z atlasem składającym się z 4 tablic 
i 16 map. Rys. w kamieniu przez Jana Paw-
ła Lelewela, ryt. przez prekursora litografii 
w Polsce Jana Łukasza Siestrzyńskiego (1784-
1824). Odbite w pracowni Aleksandra Chod-
kiewicza w pałacu przy ul. Miodowej i w pra-
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cowni litograficznej przy Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Mapy 
odbito dopiero w 1819 i dołączono do dzieła (zob. uwagę na k. przedtyt.). 
Znaczne otarcia opr., zwłaszcza na krawędziach i grzbiecie. Wewnątrz na ogół 
czysty egz. (niewielkie przybrudzenia na pierwszych kartach). 500. –

542. [LELEWEL Joachim (1786-1861)]: 
Lotniki. Piśmiennictwa tułaczki polskiej. 
Bruxella: [b.w.], 1859. – 193 s., 14 cm, brosz. 
wyd. Exlibris Gościeszyn z herbami Ło-
dzia i Nowina [Zygmunt (1858-1936) i Ma-
ria z hr. Mielżyńskich (1869-1925) hr. Kur-
natowscy]. Podpis własnościowy J.(adwigi) 
Koczorowskiej (1832-?) z Gościeszyna, póź-
niejszej Eugeniuszowej Skarzyńskiej. Pi-
sma historyczne Joachima Lelewela z dzie-
jów Polski, m.in. dotyczące Konstytucji 
3 Maja; Prawność czyli prawnota narodu 
polskiego; Korona Polski i jej królewskość. 
Pierwodruk. Przybrudzenia i uszkodzenia 
okł. Wewnątrz czysty egz. 200. –

543. LELEWEL Joachim (1786-1861): Rozbiory dzieł obejmujących albo 
dzieje, albo rzeczy polskie różnymi czasy przez… ogłoszone, w jed-
ną księgę zebrane. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 1844. – [8], 
431 s., [2] s. tabl. genealogicznych złoż., [1] mapa (akwaforta) złoż., 
finaliki, 20 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem grzbietem, oryg. 
okł. brosz. zach., obcięcia kart 
prószone. Zdezaktualizowane 
pieczątki (zamazane) na okł. i k. 
tyt. O dziełach historycznych 
Jana Samuela Bandkiego, Xa-
werego Bohusza (patrz wyżej), 
Tadeusza Czackiego, Łukasza 
Gołębiowskiego, Hipolita Kow-
nackiego, Adama Naruszewicza, 
Juliana Niemcewicza, Tomasza 
Święckiego i innych oraz recep-
cji prawa rzymskiego w Polsce. 
Otarcia opr., zwłaszcza przy kra-
wędziach i narożnikach. Miej-
scami zbrązowienia. Złocenia 
zachowane. 300. –
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544. LENARTOWSKA Eugenia (1865/1866-
?): Stefan Czarniecki. Londyn: Naczel-
ny Komitet Z.H.P., 1944. – 35 s., 21 cm, 
brosz. wyd. Ekslibris A.A. Matuszew-
skich. (Biblioteczka Harcerska. Cykl: 
Wielcy Polacy, nr 7). Przedruk z wyd. 
z r. 1918. Popularna biografia dzielnego 
wodza. Maszynopis powielany. Zagnie-
cenia okł. Poza tym stan dobry. 40. –

545. LIBELT Karol (1807-1875): Karola Libelta 
rozprawy o odwadze cywilnéj, miłości oj-
czyzny, wychowaniu ludów, na rzecz po-
mnika dla Adama Mickiewicza, Zygmunta 
Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Wyd. 
za pozwoleniem aut. W. S. W. Kraków: 
[b.w.], 1869. – XIX, [1], 204 s., 22 cm, opr. 
ppł. z epoki, przednia okł. brosz. zach. (na-
klejona). Zdezaktualizowane dawne pie-
czątki biblioteczne, w tym jedna usunięta. 
Głośne prace filozoficzno-historyczne wy-
dawane pierwotnie w piśmie „Rok” (1843-
1846). Zawiera teksty, które do dziś nie stra-
ciły na aktualności (np. „Są ludzie, liczący 
się do oświeconych, którzy przez źle zrozu-
miany kosmopolityzm, ojczyznę, i wypły-
wające ztąd narodowe stosunki i interesa, 
nazywają ograniczeniem postępu, szkodli-
wem dla ludzkości, a w szczególności dla narodu zaślepionego patryotyzmem, 

i stawającego z zaciętością w obronie partykularnych 
swoich interesów”). Otarcia krawędzi opr. i przybru-
dzenia okł., karta tyt. minimalnie uszczerbiona przy 
górnym narożniku. Stan ogólny dobry. 75. –

546. LISTE du Corps Diplomatique à Varsovie. 
Septembre 1946. Warszawa: Instytut Graf iczny 
J. Dziewulski, 1946. – 45 s., 14 cm, opr. karton 
wyd. Lista dyplomatów akredytowanych w War-
szawie w 1946 r. przy rządzie ludowym wraz z ad-
resami (większość mieszkała w Hotelu „Polonia”). 
Stan bardzo dobry. 50. –
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547.  [ LIST Y  Jun iu-
sza] THE LETTERS of 
Junius. With notes and 
general index. Vol. 1-2. 
Paris: Baudry & Lance, 
1819. – X XVIII [właśc. 
XXXII], 237; VI, 251 s., 
17 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. złotem na grzbie-
cie, obcięcia kart zdobio-
ne. Ekslibris: „Biblioteka 
Herzoga Georgija Geor-
gijewicza Meklenburg-
sk a go”  [ Jer z y  K s i ą ż ę 

Meklemburski (1824-1876)], generała wojsk rosyjskich, małżonka Wielkiej 
Księżnej Katarzyny Michajłownej Romanow. Edycja „Listów Juniusza”, sta-
nowiących cykl artykułów anonimowego autora, opublikowanych w latach 
1769-1772 w londyńskim piśmie „Public Advertiser”. Zawiera 69 listów, czę-
ściowo skierowanych do konkretnych adresatów, w tym do osób z politycz-
nego establishmentu. Autor skrytykował w nich arystokrację i realia poli-
tyczne ówczesnej Anglii, przeciwstawiając je pierwotnej demokracji sprzed 
najazdu Normanów. Listy te zostały uznane za arcydzieła angielskiego stylu 
epistolografii i zostały porównane do podobnych dzieł Mirebau i Rousseau. 
Krytyka zawarta w pismach, do dziś nieznanego autorstwa, spowodowała 
duże zamieszanie i przyczyniła się do dymisji ministerialnej. Wyklejka na 
pap. marmurkowym. Otarcia opr., złoc. nieco wyblakłe. Ekslibris zach. 
jedynie w 1 tomie. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 250. –

548. ŁOPUSZAŃSKA Marja: Polscy męczen-
nicy. Warszawa: „Czytaj!”, [1916]. – 32 s., 
16,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka Nowości 
„Czytaj”, z. 25-26. Dotyczy znanych i za-
pomnianych męczenników sprawy polskiej 
poległych bądź zamordowanych przez Ro-
sję. Sugestywna okł. projektu Bogdana 
Nowakowskiego (1887-1945). Stan bardzo 
dobry. 40. –

549. [ŁUBIEŃSKA Jadwiga (1852-1930)] OT-
TONÓWNA [pseud.]: Podlaskie „Hospo-
dy Pomyłuj” 1872-1905. Kronika 33 lat prze-
śladowania Unii przez naocznego świadka. 
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Kraków: nakł. Autorki, 1908. – [2], 164 s., 22 cm, 
opr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie, 
obcięcia kart barwione. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Od. z „Przeglądu Polskiego”. 
Wspomnienia artystki-rzeźbiarki, żony właściciela 
dóbr Kolano w gminie Jabłoń na Podlasiu. No-
towane z „utajnionymi” nazwami miejscowości 
i wydane pod kryptonimem. Obraz z męczeństwa 
unitów na Podlasiu i dokument historyczny napi-
sany przez autorkę zaangażowaną wraz z rodziną 
w pomoc prześladowanym przez władze carskie. 
Od s. 119 „Zbiór 14 pieśni i wierszy przez Jozafa-
ta Spusia i innych unickich podlaskich włościan, 
za czasów prześladowania rosyjskiego składanych 
i używanych…”, zredagowany przez autorkę w la-
tach 1886-1888. Opr. introligatorska „Oscar Foer-
der, Buchbinderei, Thorn”. Otarcia grzbietu opr. 
Stan ogólny dobry. 150. –

550. ŁUBIEŃSKI Henryk Ignacy (1901-1960): 
Droga na wschód Rzymu. Warszawa: nakł. Au-
tora, 1932. – 130, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Zawie-
ra: Historia Kościoła Unickiego; Kościół Unicki 
a polityka Watykanu; Rozwój ruchu unickiego 
w Polsce. Stan bardzo dobry. 50. –

551. ŁUBIEŃSKI Henryk Ignacy (1901-1960): 
Kościół grecko-katolicki w województwach połu-
dniowo-wschodnich. Warszawa: Instytut Badań 
Spraw Narodowościowych, 1935. – 21 s., 24 cm, 
brosz. wyd. Odb.: Sprawy Narodowościowe R. 8, 
1935, nr 5-6. Bibl. „Spraw Narodowościowych”, 
nr 21. Sytuacja wewnętrzna kościoła unickiego 
w II Rzeczypospolitej. Problematyka wpływu pra-
wosławia i łacińskiego rytu oraz sprawa Polaków 
greko-katolików wśród Ukraińców. Zagniecenia 
i przybrudzenia. Stan ogólny dobry. 40. –

552. ŁUK ASZKIEW ICZ Czes ław (1882-
1954): Józef Poniatowski. Londyn: Naczelny 
Komitet Z.H.P., 1944. – 26 s., 21 cm, brosz. 
wyd. Przedruk z: Tenże, O honor żołnierza 
polskiego. Rzecz o księciu Józefie. New York 
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1915. Popularna biografia Księcia „Pepi”. (Bi-
blioteczka Harcerska. Cykl: Wielcy Polacy, nr 
3). Zagniecenia okł., ślady usuniętych pieczą-
tek. Stan ogólny dobry. 35. –

553. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792-
1883): Polska aż do pierwszej połowy XVII 
wieku pod względem obyczajów i zwyczajów 
w czterech częściach opisana przez… T. 1-4. 
Petersburg – Warszawa: Księgarnia Egger-
sa i Sennewalda, 1842. – [4], XXVI, [22], 420; 
[4], 468; [4], 383; [4], 470, [36] s., 15 cm, opr. 
pł. z epoki. Pieczątka: „Janina Chełmicka”.  
Dzieło, które stało się podstawą dla polskiej et-
nografii historycznej, zawierające bogaty materiał 
do obyczajów, zabobonów, wierzeń na obszarach 
Polski i Rusi, napisane barwnym językiem, pełne 
anegdot i dykteryjek. Otarcia i przybrudzenia opr., 
minimalne ślady po owadach. W. t. 3 niewielkie 
uszkodzenia i przybrudzenia s. 94-97, z niewiel-
kim uszczerbkiem tekstu na s. 95-96 (dołączono 
uzupełnienie). Miejscami naturalne zbrązowienia. 
Poza tym stan ogólny dobry. 400. –

554. MAŁECKI Antoni (1821-1913): Lechici w świe-
tle historycznej krytyki. Lwów: Zakład N. im. 
Ossolińskich, 1897. – [4], 267, [1] s., 22 cm, opr. 
pł. z epoki, oryg. okł. brosz. zach. (naklejone). Podpis z epoki: „Marjan 

Olechnowicz, 1914”, „Czerwony Dwór”. Wy-
dawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich, 1. Pomnikowa praca historyczna, oparta 
na ogromnym materiale, stanowiąca polemikę 
z teorią Franciszka Piekosińskiego o najeździe, 
łącząca w sobie argumentację historyczną z filo-
logiczną. Niewielkie przybrudzenia i otarcia opr. 
Wewnątrz czysty egz. 100. –

555. MATTACHICH Géza von (1858-1923): Pa-
miętniki. Kartka z życia księżny Ludwiki Kobur-
skiej. Warszawa: Księgarnia nakł. Alfreda Zone-
ra, 1904. – 162 s., 19 cm, opr. ppł. z epoki, oryg. 
przednia okł. brosz. zach. Pieczątki: „Stanisław 
Mostowski”. Pamiętnik chorwacko-węgierskiego 
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arystokraty dotyczącego romansu z żoną, księcia Koburga Filipa, który spo-
wodował początkowo uwięzienie kochanka i osadzenie żony w szpitalu psy-
chiatrycznym. Projekt okł. i rys. Henryka Augusta Nałęcz Nowodoworskiego 
(1875-1930). Otarcia krawędzi opr. Wewnątrz czysty egz. 60. –

556. MICKIEWICZ Władysław (1838-1926): Emigracya polska 1860-1890. 
Kraków: Księgarnia Sp. Wyd. Pol., 1908. – [6], 172 s., 22 cm, brosz. wyd. 
Dzieje emigracji polskiej we Francji autorstwa syna Adama Mickiewicza. 
Przednia okł. ze śladami uszkodzeń na krawędziach, drobne zbrązowienia 
na pierwszej karcie. Poza tym czysty egz. 60. –

557. MIECZKOWSKI Domicjan (1803-1882): 
Obrazy historyczne z czasów Stanisława 
Leszczyńskiego z odcieniami obyczaju 
i charakteru ludzi. Kraków: nakł. „Czasu”, 
1861. – VIII, 141 s., 21 cm, brosz. Zawiera: 
Pierwsza elekcya i koronacya króla Sta-
nisława Leszczyńskiego; Stosunki Karola 
XII i Stanisława Leszczyńskiego z Portą 
Ottomańską podczas ich wizyty w Ben-
derze. Dyplomacya Sułtana i wezyrów; 
Zaślubiny Maryi Leszczyńskiej z królem 
francuzkim Ludwik XV; Gdańszczanie 
broniący króla Stanisława Leszczyńskie-
go i sześciodniowa tegoż króla wędrówka. 
Brak oryg. okł. Czysty egz. 120. –

558. [MINISZEWSKI Józef Aleksander (1821-1863)] Syn Szlachecki: Rzut oka 
na rozwój polityczny i społeczny w Królestwie Polskiem od roku 1831 do 
naszych czasów. Lipsk: Wolfgang Gerhard, 1862. – [2], VI, 74 s. (adl.): 
BALIŃSKI Karol (1817-1864): Głos ludu polskiego: w tysiącletnią rocz-
nicę zgonu Piasta (Vox populi, vox Dei). Paryż: Druk. L. Martinet, 1861, 
XVIII, 83 s., 22 cm, współopr. pł. z epoki. Pierwsza książka omawia sy-
tuację polityczną w Królestwie Polskim od powstania listopadowego 
z uwzględnieniem roli emigracji. Końcowy rozdział przynosi pochwałę 
polityki margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Nadtyt.: Ruch Polski 
z 1861 roku. Drugie dzieło stanowi krytyczną rozprawę o polskim charak-
terze narodowym autorstwa emigranta i Towiańczyka. Przybrudzenia i 
zbrązowienia, szczególnie na obu k. tyt. oraz podklejenia. Druga pozycja 
na ogół czysta. Otarcia opr. Stan ogólny dobry. 120. –

559. MŁOCKI Alfred (1804-1882): Krótki rys walki zasad w Europie przez Praw-
dzica z Kosarzewa [pseud.]. Lipsk: nakł. Autora, 1866. – [6], 528, [1] s., 23 
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cm, brosz. wyd. Publicystyka polityczna galicyjskie-
go ziemianina, byłego oficera powstania i emigran-
ta. Zawiera krytykę europejskiej sytuacji politycznej, 
zwróconą przeciw despotyzmowi i monarchizmowi, 
na gruncie demokracji liberalnej. Wiele odniesień do 
historii Polski i przyczyn jej upadku. Liczne natural-
ne zbrązowienia. Brak przedniej okł. brosz. (uzupeł-
niona). Stan ogólny dobry. 100. –

560. MORACZEWSKI Jędrzej (1802-1855): Opis 
pierwszego zjazdu słowiańskiego. Poznań: F. Ka-
mieński i Sp., 1848. – 125 s., 16 cm, opr. ppł. Pie-
czątka: „Z księgozbioru Stanisława Zielińskiego”. 
Opis zjazdu słowiańskiego w Pradze w okresie 

Wiosny Ludów autorstwa jego uczestnika, 
historyka, jako członka sekcji polsko-ru-
skiej. Stan ogólny dobry. 60. –

561. MORAWSKI Kazimierz Marian (1884-1944): 
Ignacy Potocki. Cz. 1: 1750-1788. Wyd. Szy-
mon Askenazy (1866-1935). Kraków – Warsza-
wa: z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego, 
1911. XX, 141, [1] s., 5 k. tabl., 23 cm, opr. pł. 
z szyldzikiem. Monografie w Zakresie Dziejów 
Nowożytnych, t. 21. Monografia historyczna 
poświęcona Ignacemu Potockiemu (1809), jed-
nemu z przywódców obozu reformatorskiego, 
współtwórcy Konstytucji 3 Maja. Drobne przy-
brudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. Więcej 
nie wydano. 100. –

562. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): Pod znakiem 
Orła i Pogoni. Szkice historyczne. Wyd. 2, zmie-
nione. Lwów: Książnica Pol. TNSW, 1923. – 253, 
[3] s., 12 il., 22 cm, opr. pł. z tłocz. złotem tyt. na 
licu i grzbiecie. Pieczątka: „Paweł Piotr Wieczor-
kiewicz”. Zawiera m.in.: Żydzi polscy pod berłem 
Katarzyny II; Polacy w niewoli rosyjskiej w roku 
1812; Ostatni pobyt Mickiewicza w Wilnie; Mło-
dzież wileńska i dekabryści; Guwerner Słowackie-
go; Zniesienie uniwersytetu wileńskiego. Drobne 
otarcia krawędzi okł., złoc. na grzbiecie wyblakłe. 
Stan ogólny dobry. 120. –
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563. MOŚCICKI Ignacy 1867-
1946): Orędzie Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej. 
Marsz a łek Pi ł sudsk i  ż y-
c ie  z a kończy ł .  [ Warsz a-
wa :  b.w.],  1935.  – [1]  k ., 
35 × 40 cm. Słynne orędzie 
Prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego ze znamiennymi 
słowami o Józef ie Piłsud-
skim: „Ten największy na 
przestrzeni całej naszej hi-
storji człowiek z głębi dzie-
jów minionych moc swego 
ducha czerpał, nadludzkiem wytężeniem myśli drogi przyszłe odgady-
wał”. Ślady składania, zagięcia na dolnych krawędziach, drobne zapla-
mienie i minimalny uszczerbek. Stan ogólny dobry. 120. –

564. MUCHANOW Paweł (1798-1871): Autentyczne świadectwa o wzajemnych 
stosunkach pomiędzy Rossyą a Polską szczególniej zaś za czasów Samozwań-
ców w Rossyi. Zebrane i wydane… Wyd. 2. Wrocław: Zygmunt Schletter, 
1840. – [2], XIII, [3], 274, [2] s., [8] k. tabl. (faksymile), 24 cm, opr. karton 
z epoki okl. pap., obustronnie tłocz. ozdobną bordiurą i elementami roślin-
nymi w części centralnej, obcięcia kart barwione. Źródła historyczne do woj-

ny polsko-rosyjskiej z lat 1617-
1622, obejmujące m. in. opis 
wyprawy królewicza Włady-
sława Wazy do Rosji i  listy 
Zygmunta III do moskiew-
skich komisarzy. Zawiera 
również opis wjazdu posłów 
polskich z Maryną Mnisz-
chówną do Moskwy, jej listy 
oraz sprawy Dymitrów Samo-
zwańców z lat 1609-1610. Do-
łączono faksymile autografów 
i dokumentów w litografii. 
Tekst równoległy polski i ro-
syjski. Grzbiet uzup. Niewiel-
kie otarcia, głównie na naroż-
nikach. Wewnątrz czysty egz. 
Rzadka edycja. 400. –
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565 .  [ N A POL EON  I 
(1769-1821)] ZAPISKI od-
nogo putieszestwiennika ili 
liubopytnoje sobranie izwie-
stij, kasajuszczichsia do żizni, 
zaniatij i żiliszcza Bonaparte 
na ostrowie sw. Eleny. S opi-
saniem siego ostrowa, także 
izwieszja o gławnych żitie-
lach onago. S trietia grawiro-
wannymi kartinami, Pierie-
wieł s francuzskago Aleksiej 

Niekrasow. Moskwa: W Tip. Prawitielsz. Sienata, 1820. – [6], 102, [2] s., [3] k. 
tabl. (miedzioryty), 21 cm, opr. płsk z epoki. Notatki podróżnika lub ciekawy 
zbiór wiadomości dotyczących życia, pracy i domu Napoleona Bonapartego 
na wyspie św. Heleny. Z opisem wyspy, i wiadomościami o jej mieszkańcach. 
Zawiera trzy ryciny w akwatincie przedstawiające miejsca zamieszkania uwię-
zionego cesarza. Tłum. z francuskiego Aleksieja Niekrasowa. Na s. [3] uwa-
ga: „Wiadomości zebrane przez angielskiego podróżnika, który mieszkał przez 
długi czas na wyspie Św. Heleny, i opublikował je 
w Anglii a z angielskiego, w języku francuskim 
w 1819”. Egzemplarz tej książki znajduje się w Mu-
zeum Lwa Tołstoja w Jasnej Polanie, a jej treść obok 
wielu innych posłużyła pisarzowi do interpretacji 
wizerunku Napoleona. Otarcia krawędzi opr. i na-
turalne zbrązowienia na kartach. Stan ogólny do-
bry. Rzadkie. 500. –

566. NARUSZEWICZ Adam (1733-1796): Histo-
rya narodu polskiego przez… Wyd. nowe Jana 
Nep: Bobrowicza. Lipsk: u Breitkopf & Haer-
tel, 1836. – XII, 251 s., 21 cm, opr. pł. współcz. 
Pieczęcie: „Adam Gołuchowski” (1855-1914), 
ziemianin i polityk galicyjski z herbem Leliwa 
odm. hr. Gołuchowskich pod koroną hrabiow-
ską. Obejmuje okres od 1280 do 1332 r. Zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 200. –

567. [NAZIZM] POL van de Willem (1895-1970): Nazi 
Hell. Amsterdam: Van Holkema & Warendorf, 
[1945]. – [4] s., [28] s. tabl., mapka, 18,5 × 24,5 cm, 
oryg. okł. karton ze spiralą. Piekło hitlerowskie 
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niemieckich obozów koncentracyjnych. Zdjęcia autorstwa holenderskiego fo-
tografa światowej sławy wykonane po wyzwoleniu obozów koncentracyjnych 
w Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Langenstein, Mauthausen Nordhausen 
i Schwabmuenchen oraz w stalagach z kwietnia 1945 r. Wstrząsające fotografie 
historyczne z obozów zagłady. Na zdjęciu (nr) 5 znajduje się Elie Wiesel, były 
więzień, laureat pokojowej Nagrody Nobla (1968), amerykański pisarz, syjonista 
i pomysłodawca terminu „Holocaust”. Fotografia 25 przedstawia zatrzymanego 
komendanta obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Autor był znanym re-

portażystą i fotografem prasowym, m.in. przez dłu-
gie lata królewskiej pary holenderskiej. Wstęp w jęz. 
holenderskim. Projekt okł. Mohr. Drobne przybru-
dzenia okł. Poza tym stan bardzo dobry. Rzadkie 
pierwsze wydanie. 250. –

568. [NIEZBRZYCKI Jerzy] WRAGA Ryszard 
[pseud.]: O rewolucji. Rzym: Oddział Kultury 
i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 55 s., 20 cm, brosz. wyd. 
Biblioteka Orła Białego. Analiza rewolucji bolsze-
wickiej pióra wybitnego sowietologa („Rosja dużo 
wielkich spraw zaczynała konstytucjami i manife-
stami, a kończyła szubienicami…”); Polityka Rosji 
wobec państwa podbijanych idzie od wieków we-
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dług niezmiennego łańcucha: napaść, okres fałszywej 
demokracji i liberalizmu (w myśl hasła „divide et im-
pera”), inkorporacja, centralizacja, rusyfikacja i … ani 
śladu po „uszczęśliwionym” i obsypanym „dobrodziej-
stwami” narodzie. Drobne zaplamienie okł. i ślad po 
rozcięciu kart. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

569. [NIEZBRZYCKI Jerzy (1902-1968)] WRAGA Ry-
szard [pseud.]: Rola i zadania emigracji polskiej. 
Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu, 1945. – 
39 s., 22 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Orła Białego”. 
Praca o roli emigracji polskiej w obliczu nowej rze-
czywistości politycznej autorstwa byłego kierownika 
Referatu „Wschód” Oddziału II Sztabu Generalnego 
Głównego Wojska Polskiego i wybitnego sowietologa, 
po wojnie m.in.: długoletniego konsultanta do spraw 
sowieckich Ministerstwa Spraw Zagranicznych Fran-
cji oraz pracownika naukowego w czołowym amery-
kańskim ośrodku badań sowietologicznych – Insty-
tucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda. Broszura 
stanowi analizę rosyjskiej i sowieckiej polityki w sto-
sunku do Polski, której podstawowe tezy zachowały 
niezwykłą aktualność. W tekście czytamy m.in. „Mi-
kołaj I znał – jak sam mawiał – tylko dwa typy Polaków: jednych, których 
nienawidził i drugich, którymi gardził. Dzisiejszy Kreml – to samo! Tych, 
których nienawidzi – stara się poniżyć, opluć splugawić, tych którymi gar-
dzi – poklepuje po ramieniu i wozi (do czasu!) samolotami”. Drobne zagię-
cia i przybrudzenia. Stan ogólny dobry. 50. –

570. [NIEZBRZYCKI Jerzy (1902-1968)] WRAGA 
Ryszard [pseud.]: Rozmyślania Polaka w sprawie po-
wrotu do Kraju. [Rzym]: Oddział Kultury i Prasy 
2 Korpusu, 1945. – 19 s., 21 cm, brosz. wyd. Bibliote-
ka „Orła Białego”. Analiza polityki sowieckiej w sto-
sunku do Polski i dylematów polskich związanych 
z powrotem do Kraju w obliczu nowej rzeczywistości 
polityczno-społecznej. Drobne zagięcia i przybrudze-
nia. Stan ogólny dobry. 40. –

571. NITTMAN T.[adeusz] M.[ichał] (1896-
1942): Mały Piłsudczyk. Warszawa: Główna Księ-
garnia Wojskowa, 1939. – 458, [1] s., [5] k. tabl. ko-
lor., [5] k. tabl. cz.-b., liczne il. w tekście, mapki. 
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20,5 cm, opr. ppł. wyd. Przystępny podręcznik wiedzy o Polsce dla mło-
dzieży z okresu międzywojennego omawiający nie tylko dzieje najnow-
sze ze szczególnym uwzględnieniem Józefa Piłsudskiego i jego następców 
(Ignacy Mościcki i Edward Śmigły-Rydz), ale również prezentujący doro-
bek gospodarczy odrodzonej ojczyzny i jej osiągnięcia gospodarcze (Gdy-
nia, Mościce, Centralny Okręg Przemysłowy). Efektowna szata graficzna 
w oprac. Atelier Girs-Barcz. Niewielkie otarcia narożników, zwłaszcza 
pierwszego górnego. Poza tym stan bardzo dobry. 150. –

572. NOWAKOWSKI Zygmunt [właśc. TEMPKA Z.] 
(1891-1963): Na przystanku. List do nieznanego przy-
jaciela, płynącego do Anglii. Londyn: [b.w.], 1946. 
– 31 s., 18 cm, brosz. wyd. List znanego pisarza, dra-
maturga i dziennikarza do Polaka emigranta przy-
bywającego Anglii po wojnie. Celna charakterysty-
ka angielskiego społeczeństwa i poradnik dla Polaka 
pragnącego przetrwać w Anglii. Wiele uwag zawie-
rających tzw. „gorzką prawdę” o polskim i angiel-
skim charakterze narodowym nie utraciło do dziś 
aktualności. Stan bardzo dobry. 40. –

573. OD białego do czerwo-
nego imperializmu. [Warszawa: 
Departament Informacji De-
lagatury Rządu na Kraj, 1944]. 
– 7, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Wydawnictwo konspiracyjne 
dotyczące sowieckiej polityki 
z odniesieniami do historii Ro-
sji (Wśród śródtytułów m.in.: 
Państwo ujarzmionych ludów; 
Krwawe dzieje podbojów; Od-
wieczna nienawiść do Polski; 
Eurazyjski despotyzm; Sowiety 
– to dawna Rosja). Luźne kartki. 
Stan bardzo dobry. 80. –

574. OSIŃSKI Alojzy (1770-
1842): Słownik mitologiczny. 
Z przyłączeniem – obrazo-pi-
smu (iconologia). T. 1: A-D. 
Warsz awa :  w  Druk .  X ię ż y 
Piarów, 1806. [28], 586, [2] s., 
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20 cm, opr. płsk. z epoki, tłocz. złotem na grzbie-
cie. Słownik encyklopedyczny mitologii świata 
autorstwa profesora literatury w gimnazjum wo-
łyńskim. Układ dwuszpaltowy. Zbrązowienia. 
Otarcia opr. Stan ogólny dobry. 150. –

575. PALEY Olga (1866-
1929): Wspomnienia z Rosji 
1916-1919. Z przedm. Paw-
ła Bourget’a  (1852-1935); 
przełoż. Zof ja Łosiowa. 
Lwów: B. Połoniecki, 1925. 
– XIX, [1], 275 s., [5] k. 
tabl., 18 cm, opr. ppł. Dra-
matyczne wspomnienia 
Olgi księżny Paley, mor-
ganatycznej żony Wiel-
kiego Księcia Pawła Alek-
sandrowicza Romanowa 
(1860-1919), szwagierki ostatniego cara Rosji, której 
męża i syna zamordowali bolszewicy. Obraz rewolu-
cji rosyjskiej przez pryzmat losów członków rodziny 
książąt Romanowych. Zażółcenia na kartach i przy-
brudzenia opr. Stan ogólny dobry. 60. –

576. PAMIĄTKA historyczna. Zbiór dokumentów, 
odezw i przemówień osób wybitnych, zebranych ku 
wiecznej pamięci ogłoszenia Niepodległości Polski 
roku Pańskiego 1916. Warszawa: Skł. gł. „Jutrzenka”, 
1916. – 16 s., [1] k. tabl., 12 cm, brosz. wyd. Zbiór 
dokumentów chwili związanych z aktem 5 listopa-
da i ogłoszeniem niepodległości Polski przez generał 
gubernatora warszawskiego gen. Hansa Beselera. Za-
wiera odezwę związku żydowskiego „Żagiew” i wize-
runek orła z koroną z krzyżem. Drobne zagniecenia 
i przybrudzenia okł. Stan ogólny dobry. 40. –

577. PAMIĘTAJ! Wróg nie drzemie… [? Po-
znań: b.w., 1946]. – 16 s., liczne fot., il. w tekście, 
12 × 17 cm, brosz. wyd. Antyniemiecka broszura 
propagandowa z okresu referendum projektu Mie-
czysława Bermana (1903-1975), grafika i mistrza 
fotomontażu. Stan bardzo dobry. 60. –
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578. PAMIĘTNIKI do dziejów panowania Zyg-
munta III króla polskiego, obejmujące pi-
sma współczesne dotyczące rokoszu 1606 r., 
mianowicie: dyarusze Zjazdów: Stężyckie-
go, Lubelskiego i Sandomierskiego oraz listy 
Mikołaja Zebrzydowskiego wojewody krak. 
do Króla. Z rękopisu. Kraków: Wydaw. „Bi-
blioteki Polskiej”, 1860. – 153 s., [1] k. mapa 
złoż., 20 cm, opr. ppł. z epoki. Materiały 
źródłowe z okresu rokoszu przeciwko kró-
lowi Zygmuntowi III zakończonego bitwą 
pod Guzowem. Zbrązowienia naturalne na 
kartach. Stan ogólny dobry. 120. –

579. PAMIĘTNIKI, wspomnienia, podróże. 
Warszawa: Antykwariat Polski w Warsza-
wie Hieronima Wildera i S-ki, 1914. – 78 s., 
21 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Piotr Ostro-
męcki, Tomaszowice”. (Katalog, nr 19). 
Wykaz 1156 książek wraz z opisami z działu 
pamiętników, wspomnień oraz podróży jed-
nego z najsłynniejszych antykwariatów war-
szawskich, działających w okresie 1903-1932 
pod kierownictwem Hieronima Wildera 
(1876-1941). Drobne przybrudzenia okł. Poza 
tym stan bardzo dobry. 50. –

580. PIETRUSKI z Siemuszowej Oswald Zaprza-
niec (1811-1974): Elektorów poczet którzy nie-
gdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza 
roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II 
roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, 
Najjaśniejszych Królów Polskich, Wielkich 
Książąt Litewskich i.t.d. Ułożył i wyd…. 
Lwów: Kajetan Jabłoński, 1845. – XII, 446, 
[4] s., 27 cm, opr. ppł. z epoki. Ekslibris re-
gionalisty Aleksandra Bastrzykowskiego 
(1879-1958). Drobne zagięcia krawędzi ostat-
nich kart, minimalne zbrązowienia na kilku-
nastu kartach oraz drobne otarcia opr. Poza 
tym stan bardzo dobry. 400. –
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581. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935): 
Kochany Pułkowniku. Inc.: 
„Po raz pierwszy w tej wojnie 
światowej w miastach naszych, 
publicznie z ust przedstawi-
cieli armii wielkich narodów 
– padają zapomniane słowa: 
Niepodległość Polski, Rząd 
Polski, Wojsko Polskie.” Kra-
ków: [b.w.], 5 XI [1916]. – [1] k., 
21,6 × 15 cm. Ulotka z czasów 
wielkiej wojny z listem do ów-
czesnego płk. Edwarda Rydza-
-Śmigłego (1886-1941) w związ-
ku z kryzysem w Legionach 
związanych z dymisją bry-
gadiera Piłsudskiego i aktem 
„niepodległości Polski” z 5 XI 
1916 r. Ślady składania i zagię-
cia na krawędziach. Poza tym 
stan dobry. 75. –

582. PIOTROWSKI Jan (1550-1591): Dziennik wyprawy Stefana Batorego 
pod Psków. Wyd. A. Czuczyński. Kraków: Księgarnia Sp. Wyd. Pol., 
1894. – XVI, [4], 240 s., 21 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Zbiór 15 listów z przebiegu wyprawy na Psków króla Stefana 
Batorego, pióra królewskiego kancelisty. Pierwszorzędne źródło histo-
ryczne do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 1581-1582. Blok książki mini-
malnie poluzowany. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

583. PODGÓRSKI Tadeusz (1919-1986): Prze-
trawianie komunizmu. Uwagi o narastaniu opo-
zycji demokratycznej w PRL. Monachium: Ko-
mitet Główny P.P.S. w Niemczech, 1975. – 31, [1] 
s., 21 cm, brosz. wyd. Treść odczytu wygłoszona 
w „Ognisku Polskim” w Londynie w 1975 r. przez 
działacza emigracyjnej PPS i korespondenta RWE 
na temat opozycji w Polsce za Edwarda Gierka. 
Stan bardzo dobry. 30. –

584. POLAŃSKI Włodzimierz: Jak przewożono 
pocztę polską w dawnych czasach. Szkic historyczny 
z ilustracjami. Zebrał i opracował… Toruń: Dom 



213

Filatelistyczno-Wydawniczy H. Kamiń-
skiego, 1925. – [6], 116 s., [1] k. tabl. kolor., 
il., 25 cm, brosz. wyd. Wydanie 1. Bogato 
ilustrowany szkic historyczny o poczcie 
polskiej wydany jako dodatek do „Ilustro-
wanego Przeglądu Filatelistycznego”. Papier 
kredowy. We frontispisie kolorowa tabl. 
z godłem poczty w Słonimiu z XVIII w. 
Liczne wizerunki karet pocztowych, stem-
pli i znaczków. Naturalne zbrązowienia okł. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. 120. –

585. POLONICA. Zbiór obrazów. En bildsamling met text av Karl Erik Stenberg. 
Stockholm: Kungl. Livrustkammaren, 1943. – 64 s., 48 fot. w ramach paginacji, 
20 cm, brosz. wyd. Zbiór poloniców przechowywanych w królewskiej zbrojow-
ni w Sztokholmie. Zawiera opis i fotografie polskich pamiątek historycznych, 
m.in. królów polskich, zdobyte bądź zrabowane przez Szwedów podczas wojen 
w XVII i XVIII w. Wśród ilustracji zbroje, sztandary, broń i obrazy. Drobne 
otarcia bądź uszkodzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 50. –
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586. POLSKA w roku 1860. Lipsk i Paryż: Księ-
garnia A. Francka, 1861. – [2], 41, 19 cm, brosz. wyd. 
Sytuacja społeczno-polityczna na ziemiach polskich 
w 1860 r. Drobne zagięcia okł. Poza tym stan bardzo 
dobry. Egz. nierozcięty. 45. –

587. [PONIATOWSKA Dionizja (1816-1868)]: 
Rodowody Słowian. Polska i Ruś. Paryż: [b.w.], 
1861. – [4], 114, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Historia 
Rusi wydana anonimowo przez ziemiankę polską 
z Ukrainy, mieszkającą na emigracji i zajmującą 
się historią. Przez współczesnych była uważana za 
„najmądrzejszą i najbardziej duchowo wyrobioną ze 
wszystkich kobiet współczesnych”. Grzbiet uszko-
dzony i poluzowany, przybrudzenia okł. i narożni-
ka k. przedtyt. Gdzieniegdzie podkreślenia kredką 
w tekście. Poza tym czysty egz. 75. –

588. POPIEL Paweł (1807-1892): Pamiętniki… 
Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. 
– 258 s, [2] k. portr., 23,5 cm, opr. ppł. Nalepka 
i pieczątka: „Bibljoteka Radziechowska” z herbem 
Bończa pod koroną hrabiowską [Badenich]. Wspo-
mnienia galicyjskiego polityka konserwatywnego 
i publicysty (m.in. założyciela dziennika „Czas”), 
przejściowo współpracownika Aleksandra hr. Wie-
lopolskiego. Niewielkie otarcia opr. Wewnątrz czy-
sty egz. Stan dobry. 100. –

589. PRUSZYŃSKI Ksawery (1907-1950): Sara-
jewo 1914. Szanghaj 1932. Gdańsk 193? Warszawa: 
Skł. Gł. „Dom Książki Polskiej”, 1932. 104, [1] s., 
20 cm, brosz. wyd. Głośny reportaż stanowiący 
debiut młodego dziennikarza, w którym postawił 
tezę, że Gdańsk może być miejscem gdzie wy-
buchnie nowa wojna europejska. Przybrudzenia 
okł. i pierwszych kart. Dopisek daty na k. tyt. 
Stan ogólny dobry. 50. –

590. PTASZYCKI Stanisław (1853-1933): Ency-
klopedia nauk pomocniczych historji i literatury 
polskiej. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1921. – 283, 
V s. + [26] k. tabl. (dodatek z własną podwójną 



215

numeracją tablic), 23 cm, współopr. pł. z epo-
ki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Z dedykacją 
autora dla prof. Stanisława Kutrzeby, dat. Lublin 
29 III 1922. Bibljoteka Uniwersytetu Lubelskiego, 
Wydział Nauk Humanistycznych, nr 2. Pierwsza 
tego rodzaju encyklopedia w historiografii polskiej 
autorstwa profesora nauk pomocniczych historii 
KUL i Uniwersytetu Wileńskiego, późniejszego 
dyrektora Archiwów Państwowych. Ten wyjąt-
kowy egz. posiada dołączone dodatkowe tablic 
(odb. na powielaczu hektograficznym). Zawiera-
ją one wzory pisma starosłowiańskiego i ruskiego 
(15 wzorów na 9 tabl.) i wzory średniowiecznego 
pisma łacińskiego (39 wzorów na 13 tabl.) wybra-
ne dla słuchaczy Uniwersytetu lubelskiego przez 
autora. Stan bardzo dobry. 200. –

591. PUŁASKI Kazimierz 1845-1926): Z życia 
księżnej kurońskiej. Szkic historyczny. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1890. – 226 s., 19 cm, brosz. 
wyd. Ręczna adnotacja o własności przedwojennej 
biblioteki harcerskiej. Dzieje Franciszki Krasińskiej 
(1744-1796), morganatycznej żony księcia kurlandz-
kiego Karola Krystiana Wettyna, syna króla Pol-
ski Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki. 
Grzbiet pęknięty, kartki poluzowane. Okł. przy-
brudzona, wewnątrz czysty egz. 75. –

592. RACZYŃSKI Edward (1891-1993): Rogalin 
i jego mieszkańcy. Londyn: „The Polish Research 
Centre”, 1964. – [6], 225, [5] s., [1] k. portr. (nakleja-
ny), 10 s. tabl., winiety, finaliki, 23 cm, opr. pł. wyd. 
ze złoc. i obwol. Polski Ośrodek Naukowy w Lon-
dynie. Saga rodu wielkopolskiego Raczyńskich po-
łączona z barwną historią obyczajową i polityczną 
narodu polskiego pióra polskiego dyplomaty i pre-
zydenta na emigracji. Wydana na papierze czerpa-
nym, żeberkowym w „myśl najwyższych kryteriów 
bibliofilskich”, w słynnej oficynie emigracyjnej St. 
Gliwy z jego linorytem na okł. Ekslibris autora tłocz. 
z oryg. klocka drzeworytniczego Stefana Mrożew-
skiego. Stan bardzo dobry. 200. –
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593. RADWAN Władysław (1884-1963): 
5 listopada r. 1916. Warszawa: Tow. Szerze-
nia Oświaty Drukowanem Słowem „Czytaj”, 
[1916]. – 14 s., 20 cm, brosz. wyd. Bibliote-
ka Nowości dla Wsi, nr 6. Akt „niepodle-
głości Polski” ogłoszony przez gen. Beselera 
i komentarz do niego w formie listu. Autor 
oprac. był lewicowym działaczem niepodle-
głościowym. Na okł. orzeł legionowy w ko-
lorze projektu B.N. [Bogdan Nowakowski?]. 
Stan bardzo dobry. 35. –

594. [RADZIWIŁŁ Krzysztof (1585-1640)] Księcia Krzysztofa Radziwiłła hetmana 
polnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Sprawy wojenne i polityczne 1621-
1632. Paryż: Wydanie Biblioteki Polskiéj, 1859. – XVI, 713, [2] s., 22 cm, opr. 
płsk. z epoki tłocz. złotem na grzbiecie, obcięcia kart barwione. Egzemplarz 
Jenerała Władysława Zamoyskiego (1803-1868), gen. wojsk tureckich i brytyj-
skich, ojca Władysława Zamoyskiego, ostatniego dziedzica na Kórniku. Zbiór 
raportów wojennych i dyplomatycznych pisanych przez Krzysztofa Radziwiłła, 
hetmana litewskiego lub do jego życia się odnoszących. Ważne źródło histo-
ryczne z czasów panowania Zygmunta III Wazy. Ozdobna wyklejka z epoki. 
Minimalne zażółcenia kilkunastu kart. Niewielkie otarcia opr., głównie kra-
wędzi. Stan ogólny bardzo dobry. Rzadki imienny egz. 800. –
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595. RONIKIER Adam (1881-1952): W  świe-
tle prawdy. Kartki z przeżyć ostatnich dni. 
Warszawa: Skł. Gł. Gebethner i Wolff, 1919. 
– 49 s., 25 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizo-
wane pieczątki biblioteczne. Wspomnienia 
polityka konserwatywnego, prezesa Rady 
Głównej Opiekuńczej 1916-1918 i posła pol-
skiego w Berlinie w 1918 r. z ramienia Rady 
Regencyjnej. Drobne zagięcia okł. i zażółce-
nia. Poza tym stan dobry. 60. –

596. ROSTWOROWSKI Michał (1864-1940): Woj-
na a społeczeństwo polskie. Kraków: Centralne 
Biuro Wydawn. N.K.N., 1915. – 24 s., 22 cm, 
brosz. wyd. Odb. z „Czasu”. Charakterystyka 
okupacji wojennej i nowej sytuacji geopolitycz-
nej na ziemiach polskich autorstwa profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyplomaty. Na 
k. tyt.: nakł. autora. Przybrudzenia i zagięcia 
okł. Wewnątrz czysty egz. 35. –

597. ROSYA w przededniu XX stulecia. Z 4 wyd. 
oryginału ros. przeł. ***. Kraków: Sp. Wyd. 
Pol., 1902. – 62 s., 21 cm, opr. pł. z epoki. 
Pieczątka: „Księgozbiór we Lwowie OO. 
Zmartwychwstańców”. Nowa Biblioteka 
Uniwersalna. Wydanie anonimowe oma-
wiające wewnętrzną politykę Rosji w XIX w. 
Stan bardzo dobry. 50. –

598. RZEPECCY Tadeusz i Karol: Sejm i Senat Rze-
czypospolitej Polskiej 1928-1933. Podręcznik za-
wierający wyniki wyborów w województwach, 
okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmo-
wych i senatorów, statystyki i mapy poglądowe. 
Poznań: Wielkopolska Księg. Nakł., 1928. – 254 s., 
[3] k. map [jedna kolor], liczne portr. w tekście, 
24 cm, opr. pł. wyd. czerwona ze złoc. tyt. i go-
dłem państwowym (częściowo złoc.) i bordiurą 
na okł. Dotyczy Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
za lata 928-1933. Spis treści: Spis okręgów wybor-
czych; Wyniki wyborów do Sejmu w poszczegól-
nych okręgach wyborczych; Portrety i biografie 
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posłów; Wyniki wyborów do Sejmu z listy państwowej; Dzieje posesji i Gmachu 
Sejmowego; Przebudowa Sejmu; Wyniki wyborów do Senatu w poszczególnych 
województwach; Portrety i biografie senatorów; Wykaz komisji sejmowych i se-
nackich; Podział posłów na kluby; Plan Sali Sejmu; Spis alfabetyczny posłów do 
Sejmu i Senatu. Przybrudzenie na licu okładki. Wewnątrz czysty egzemplarz. Poza 
tym stan bardzo dobry. Opr. introligatorska tłocz: „Przesławski i Cierniak”. Rzadko 
spotykany egz. z kompletem map, które były integralną częścią dzieła. 180. –

599. RZEWUSKI Henryk Adam Śmigielski, staro-
sta gnieźnieński. T. 1-2. Petersburg: B.M. Wolff, 1851. 
– XIII, [1], 202; [4], 251, [1]; s., 20 cm, opr. płsk. z epoki 
w 2 wol., tyt. tłocz. na grzbiecie. Pisma Henryka Hrabi 
Rzewuskiego, t. 5-6. Pierwodruk powieści historycznej 
z czasów panowania Augusta III Sasa. Naturalne zbrą-
zowienia na kartach, gdzieniegdzie podkreślenia ołów-
kiem, otarcia opr. Stan ogólny dobry. 120. –
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600. SADOWSKI Henryk: Ordery i oznaki 
zaszczytne w Polsce. [Cz. 1]. Warszawa: [b.w.], 
1904. – 92 s., liczne il., 30 cm, opr. ppł. wyd. 
z tłocz. złotem tyt. i Orderem Orła Białego na 
licu. Szczegółowe omówienie dziejów Orderu 
Orła Białego, orderu Bene Merentibus, orderu 
Kanoniczek kapituły Marywilskiej, orderu św. 
Stanisława, Orderu Virtuti Militari oraz tzw. 
orderu Miechowskiego. Otarcia okł., zwłasz-
cza na narożnikach i grzbiecie. Wewnątrz prze-
ważnie czysty egz. 120. –

601. [SAWINKOW Borys (1879-1925] PROCES Sawinkowa. Dosłowny tekst aktu 
oskarżenia i zeznań B.W. Sawinkowa. Przekład z dziennika „Za Swobodu”. 
Lwów – Warszawa: Wyd. „Wiedza”, 1924. – 62 s., 20 cm, brosz. wyd. Proces 
głośnego rewolucjonisty rosyjskiego, sojusznika Józefa Piłsudskiego w wojnie 
z bolszewikami, zwabionego przez wywiad sowiecki do Związku Radziec-
kiego. Klasyczny przykład sowieckiego procesu pokazowego. Odbarwienia 
krawędzi okł. i minimalne uszkodzenia grzbietu. 35. –

602. SCHMIDT Wacław: Prusy i Niemcy między wschodem a zachodem. T.1. Pa-
ryż – Warszawa: [nakł. Autora], 1934. – 297, [5] s., 23 cm, brosz. wyd. Polityka 
niemiecka na Wschodzie w czasie I wojny światowej z szerokim uwzględnieniem 
sprawy polskiej. Więcej nie wydano. Stan bardzo dobry. 100. –

603. SEMKOWICZ Władysław (1878-1949): 
Ród Pałuków. Kraków: Akademia Umie-
jętności, 1907. – [2], 114 s., IV, [1] s. tabl., 
25 cm, opr. ppł. z epoki. Monografie Histo-
ryczne Rodów Rycerskich w Polsce Wie-
ków Średnich. Nr 1. Os. odb. z t. XLIX 
„Rozpraw Wydz. Hist.-Filoz. Akademii 
Umiejętności w Krakowie”. Monografia 
rycerskiego rodu średniowiecznego z pn.-
-wsch. części Wielkopolski (Pałuk), któ-
rego świetność trwała do XV w. Zawiera 
tablice genealogiczne i wizerunki herbów. 
Miejscami niewielkie przybrudzenia. Stan 
ogólny dobry. 100. –

604. SIEMIEŃSKI Józef (1882-1941): „Rebus” 
w konfederacji warszawskiej r. 1573. War-
szawa: Warszawa: nakł. Towarzystwa Na-
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ukowego Warszawskiego, 1927. – [4], 32, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. (Roz-
prawy z polskiego prawa politycznego dawnego i obowiązującego, t. 1, z. 1). 
Sprawa tolerancji religijnej w konfederacji warszawskiej, zwłaszcza w rela-
cjach stanowych (szlachta różnowiercza – chłopi katoliccy). Interesujący 
wywód historyczno-prawny oparty na analizie tekstu i interpretacji różnych 
autorów. Drobne zagięcia okł. 40. –

605. SIEMIEŃSKI Lucyan (1807-1877): Żywot Franciszka Morawskiego (1783-
1861) z jego listów ułożony. Poznań: J.K. Żupański, 1867. – 374 s., 18 cm, opr. 
pł. z epoki obustronnie tłocz. bordiurą oraz tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. 
Biografia generała dywizji i ministra wojny w Rządzie Narodowym w po-
wstaniu listopadowym 1831 oraz poety i zesłańca do Rosji. Niewielkie zbrą-
zowienia na pierwszych i ostatnich kartach. Drobne nadpęknięcie krawędzi 
grzbietu na odwrocie. Złoc. wyblakłe. Stan ogólny dobry. 100. –

606. [SIENKIEWICZ Henryk (1846-
1916)]: List otwarty Polaka do ministra 
rosyjskiego. Lwów: skł. gł. w Księgarni 
Gubrynowicza i Schmidta, 1904. – 25 s. 
(adl.): [ASKENAZY Szymon (1866-
1935)]: Uwagi z powodu listu Polaka 
do ministra rosyjskiego. Lwów: skł. gł. 
w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 
1905. – 23 s., 22 cm, współopr. pł. Su-
chy tłok: „Tadeusz Zbyszycki / Sanok”; 
Pieczątka: „K. i M. Olszowscy”. 1) Apel 

do władz rosyjskich o zmianę polityki wobec Polaków w zaborze rosyjskim, 
szczególnie postępowania administracji rosyjskiej. Wezwanie do zaprzestania 
rusyfikacji narodu polskiego i spolszczenia szkolnictwa; 2) Rozwinięcie te-
matyki poruszonej w poprzedniej publikacji z licznymi przykładami polityki 
rosyjskiej w Królestwie Polskim oraz potępienie środowisk ugodowych wobec 
Rosji. Dwa niezależne, choć wydane anonimowo, głosy oceniające politykę 
rosyjską w Polsce. Przybrudzenia okł. Poza tym stan dobry. 75. –

607. SK AŁKOWSKI Adam (1877-1951): Jan Henryk Dąbrowski, cz. I: Na 
schyłku dni Rzeczypospolitej (1755-1795). Wyd. Szymon Askenazy (1866-
1935). Kraków: Skł. Gł. G. Gebethner i Sp., 1904. – [4], XIV, 409, [1] s., 
23 cm, opr. pł. z szyldzikiem. Monografie w Zakresie Dziejów Nowożyt-
nych, t. 4. Działalność wojskowa Jana Henryka Dąbrowskiego w wojsku 
koronnym Rzeczypospolitej, podczas wojny 1792 r. oraz insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Praca źródłowa zawierająca m.in.: spisy oficerów Wiel-
kopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej. Drobne przybrudzenia okł. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. Więcej nie wydano. 120. –
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608. SKŁADKOWSKI Sławoj Fe-
licjan (1885-1962): Nie ostatnie 
słowo oskarżonego. Wspomnie-
nia i artykuły. Londyn: Bolesław 
Świderski, 1964. – 559 s., [10] k. 
tabl., 21 cm, brosz. wyd. Wspo-
mnienia ostatniego premiera 
II Rzeczypospolitej, napisane 
przez człowieka obdarzonego 
wielkim talentem. Historia su-
biektywna, ale niepospolita, po-
lemiczna i zmuszająca do myśle-
nia. Drobne zażółcenia okł. Poza 
tym stan bardzo dobry. 90. –

609. SMOLEŃSKI Władysław (1851-
1926): Monteskjusz w  Polsce 
w wieku XVIII. Nadto fragment 
pamiętnika autora i zupełna bi-
bliografja jego pism. Warszawa: 
Kasa im. Mianowskiego, 1927. – 
[8], 104 s., [3] k. portr., 22 cm, brosz. wyd. Pamiętnik autora z okresu rusy-
fikacji w Polsce; Wpływ Charlesa Monteskjusza (1689-1755) na Oświecenie 
w Polsce oraz bibliografia pism autora. Zagniecenia i przybrudzenia okł., 
wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 90. –

610. SMOLKA Stanisław (1854-1924): Wspomnie-
nie o Leonie XIII. Kraków: G. Gebethner i Sp., 
1904. – 89 s., 20 cm, brosz. wyd. Wspomnienia 
pośmiertne o papieżu uznawanym za pierwszego 
z nowoczesnych na Stolicy Piotrowej. Doczekało 
się wielu wydań obcojęzycznych. Egz. nierozcięty. 
Zażółcenia i minimalne zagięcia okł. na krawę-
dziach. Stan ogólny dobry. 50. –

611. SOKOLNICKA Zofia (1878-1927): O pra-
cy tajnej Towarzystwa Tomasza Zana pod jarz-
mem pruskim kilka wspomnień. Warszawa: Bi-
blioteka Filomacka, 1921. – 32 s., 14,5 cm, brosz. 
wyd. Biblioteka Filomacka, tomik 3. Wspomnie-
nia z działalności w tajnej organizacji na terenie 
zaboru pruskiego. Nieznaczne przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. 30. –
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612. SOWIŃSKI Leonard (1831-1887): Wspomnienia szkolne. Warszawa: 
Maurycy Orgelbrand, 1884. – [4], 309 s., 18 cm, opr. pł. Wspomnienia 
z nauki w Międzybożu i Żytomierzu (1847-1851) na Wołyniu stanowiące 
cenny obraz życia młodzieży polskiej na ówczesnych ziemiach ukrain-
nych. Na k. tyt. ślad po zamazanej pieczątce. Drobne plamki na tylnej 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 90. –

613. SPIS posłów na Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: 
[Sejm Ustawodawczy], 1947. – 143, [2] s., 14,5 cm, brosz. wyd. Exlibris Micha-
ła Kaczorowskiego. Spis posłów na pierwszy sejm w Polsce Ludowej z klu-
bem Polskiego Stronnictwa Ludowego przed „likwidacją” w układzie (aneks 
z informacją o pozbawieniu mandatów Stanisława Mikołajczyka i Stefana 
Korbońskiego), w układzie alfabetycznym, z podziałem wg list i okręgów 
oraz podziałem wg klubów, także władze 
sejmu i statystyki. Na s. 58 znamienne ze-
stawienie: Stanisław Radkiewicz (minister 
bezpieczeństwa publicznego, nauczyciel…) 
z PPR i Krzysztof ks. Radziwiłł, pracownik 
państwowy [MSZ] z SD. Drobne uszkodze-
nia okł. Poza tym stan dobry. 50. –

614. SPR AWA polska w parlamencie węgier-
skim 1915-1918. Warszawa: [b.w.], 1920. – 
119, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zbiór kilku-
nastu mów wygłoszonych w parlamencie 
węgierskim dotyczących spraw polskich 
(m.in. idei połączenia Królestwa Polskie-
go z Galicją i projektowi wydzielenia Ga-
licji wschodniej). Drobne uszkodzenia okł. 
(podklejenia). Stan dobry. 50. –

615. STANISŁAW August [Poniatowski] (1732-
1798): Korespondencja krajowa z lat 1784 do 
1792 r. Poznań: Jan Konstanty Żupański, 
1872. – 258 s., 23 cm, opr. pł. Oddruk z Rocz-
nika Tow. Historyczno-Literackiego w Paryżu 
1870. Antologia listów ostatniego króla pol-
skiego z komentarzami. Drobne zbrązowie-
nia. Stan ogólny dobry. 120. –

616. STAROWIEJSKI Stefan: Obraz Towarzy-
stwa Demokratycznego Polskiego i jego Cen-
tralizacyi. Przez Ojczyzniaka Podolanina 
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[pseud.]. Kraków: [b.w.], 1849. – XII, 82, [1] s., 
21 cm, opr. pł. Wystąpienie przeciwko Towa-
rzystwu Demokratycznemu Polskiemu i jego 
galicyjskim agendom. Zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. Rzadkie. 80. –

617. SYBIRAK. Kwartalnik. Organ Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków, nr 2 (6); czerwiec 
1935. Red. Marceli Poznański. Warszawa: ZG 
Zw. Sybiraków, 1935. – 75, [1] s., [4] s. tabl., 
24 cm, brosz. wyd. Pieczątka podłużna tuszo-
wa: „Muzeum J. Piłsudskiego w Belwederze”. 
Zdezaktualizowana pieczątka Centralnej Bi-
blioteki Wojskowej. Numer częściowo po-
święcony pamięci zmarłego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Bibliografia syberyjskich i azja-
tyckich utworów Ferdynanda A. Ossendow-
skiego. Przybrudzenia okł. i lekkie naddarcie 
na odwrocie. Wewnątrz czysty egz. 45. –

618. SYBIR AK . Kwarta lnik. Organ Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków, nr 4 (12): gru-
dzień 1936. Red. Marceli Poznański. Warsza-
wa: ZG Zw. Sybiraków, 1936. – 95, [1], [2] s. 
tabl., 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Zawiera m.in.: reportaż 
Mieczysława Lepeckiego z podróży na Powoł-
że i Sybir oraz do Nerczyńska; wspomnienia 
z V-ej Dywizji Syberyjskiej oraz etymologia 
słowa „Sybir”. Drobne przybrudzenia okł. 
Stan ogólny dobry. 45. –

619. SYPNIEWSKI-ODROWĄŻ Alfred: Dzieje 
czasów najnowszych od roku 1815 do dni na-
szych; przeł. z niem. Kazimierz Król. Wyd. 2 
popr. Petersburg: Księgarnia K. Grendyszyń-
skiego, 1899. – [6], 287 s., 21 cm, opr. ppł. z epo-
ki. Historia polityczna XIX w. z podziałem na 
państwa i wydarzenia w Europie i na świecie 
oraz uwzględnieniem Polski. Otarcia krawędzi 
opr. Wewnątrz czysty egz. 75. –
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620. ŚLECZKOWSKI Marceli Sydon (1821-
1893): Wiadomości niektóre do dziejów Kościoła 
katolickiego w polsko-rosyjskich prowincyach od 
rozbioru Polski aż do najnowszych czasów. Jasło: 
nakł. Autora, 1861. – [2], III, 231, IV, [1] s., 21 cm, 
opr. pł. z epoki, przednia okł. brosz. zach. Suchy 
tłok XIX w. wypożyczalni książek krakowskich. 
Materiały historyczne do dziejów kościoła unic-
kiego i jego zniszczenia przez Rosję. Okł. przybru-
dzona, miejscami zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 
Rzadki druk regionalny. 90. –

621. ŚLIWIŃSKI Artur (1877-1953): Joachim 
Lelewel. Zarys biograf iczny. Lata 1786-1831. 
Warszawa: M. Arct, 1918. – [4], 455 s., [1] k. 
portr., 23 cm, opr. pł. z szyldzikiem. Biografia 

polityka i uczonego do upadku powstania 
listopadowego. Drobne przybrudzenia opr. 
Wewnątrz czysty egz. 80. –

622. ŚLIWIŃSKI Artur (1877-1953): Konstytucja 
Trzeciego Maja. Wyd. 4. Lwów: Państwowe 
Wyd. Książek Szkolnych, 1938. – 99, [4] s., 21 cm, 
brosz. wyd. Monografie historyczne. Popularna 
monografia poświęcona wiekopomnej ustawie 
majowej, pióra jednego z premierów polskich. 
Okł. projektował Wacław Siemiątkowski (1896-
1977). Stan bardzo dobry. 50. –

623. ŚWIADECTWA hańby dwudziestego wie-
ku. Listy z Kazakstanu. cz. I. [Warszawa: 
Departament Informacji Delagatury Rzą-
du na Kraj, ok. 1943]. – [4] s., 22 cm, brosz. 
wyd. Relacje polaków z deportacji do Ka-
zachstanu wiosną 1940 r. Druk konspiracyj-
ny. Minimalne zagięcia. Stan ogólny bardzo 
dobry. Więcej nie wydano. 80. –

624. ŚWIĘTOSŁAWSKI Andrzej: Prawda o ko-
mendancie Piłsudskim. Warszawa: Odrodzenie 
Polski, 1919. – 16 s., 31 cm, brosz. wyd. Popu-
larna biografia Józefa Piłsudskiego, jako Na-
czelnika Państwa Polskiego. Ślad po złożeniu, 
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naturalne zażółcenia i niewielkie przybrudze-
nia okł. Stan ogólny dobry. 60. –

625. TESLAR Tadeusz (1894-1969): Zarys ustroju 
i władz państwowych Zw. S.R.R. Warszawa: 
Tow. Wyd. Strzelczyk i Kąsinowski, 1928. – 
187, [2] s., 15 k. tabl. (wykresy), 23 cm, opr. 
ppł. Nalepka biblioteczna i pieczątka: „72 
P.P. Dion.(izego) Czach.(owskiego)” [Ra-
dom]. Studium o organizacji polityczno-
-prawnej organów władzy w ZSRR autor-
stwa byłego korespondenta Polskiej Agencji 
Telegraficznej w Moskwie. Obejmuje rys hi-
storyczny ZSRR i zasady organizacji jej po-
szczególnych organów władzy, również w re-
publikach związkowych (Białoruś, Gruzja, 
Ukraina, Zakaukazie), Liczne rozkładane 
wykresy graficzne (jeden podwójny) przed-
stawiające omawiane organy. Na końcu 
dzieła reklama innych antysowieckich dzieł 
autora. Niektóre tabl. uszkodzone z brakiem 
(introligator). Po s. 64 wklejona karta z ob-
jaśnieniem do mapy ZSRR wydanej równo-
legle z dziełem. Opr. biblioteczna nieco za-
plamiona, zbrązowienia na okł., miejscami 
zażółcenia. Stan ogólny dobry. 75. –

626. THEINER August (1804-1874): Vicende 
della Chiesa cattolica di amendue i riti nella Po-
lonia e nella Russia, a Caterina II sino a’ nostri 
dì. Libri cinque preceduti da un rapido cenno 
sull’origine, e sulle relazioni della Chiesa Russa 
con la Santa Sede sino a’ tempi di Pietro il Gran-
de… Lugano: ipografia Veladini e Comp., 1843. 
– 574, [1] s., 22 cm, opr. płsk. z epoki z tłocz. zło-
tem grzbietem. Prywatna pieczątka własnościowa. 
Położenie kościoła katolickiego obu obrządków 
w Polsce i w Rosji od czasów Katarzyny II. Rys 
historyczny autorstwa księdza rodem ze Śląska, 
osiadłego w Rzymie i korzystającego z archiwów 
watykańskich. Naturalne zbrązowienia i niewiel-
kie otarcia opr. Stan ogólny dobry. 250. –
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627. TRENTOWSKI Bronisław (1808-1869): Program do pozyskania godnej nas 
i czasu naszego historyi polskiej. [Paryż: b.w., 1863]. – 7 s., 27 cm, brosz. wyd. 
Pieczątka własnościowa na końcu. Recenzja dzieła Franciszka Duchińskiego 
(1816-1893), etnografa i historyka, który stworzył wpływową dla XIX w. teorię, 
że „Moskal, acz mówi po słowiańsku, ani z dziejów, ani z krwi i duszy Słowia-
ninem nie jest”. Ślady składania i zagięć. Poza tym stan dobry. 60. –

628. UJEJSKI Józef (1883-1937): Król nowe-
go Izraela. Kartka z dziejów mistyki wieku 
oświeconego. Warszawa: Kasa im. Mianow-
skiego, 1924. – 177, [1] s., portret, 24 cm, opr. 
ppł. Biografia oraz zarys historyczny systemu 
głoszonego przez Tadeusza Grabiankę (1740-
1807), starosty liwskiego, bogatego ziemianina 
z Podola, głośnego w Europie mistyka i twór-
cę ekskluzywnej sekty rezydującej w Awinon. 

Dzieje człowieka przed którym klęczał ambasador carski Mikołaj Repnin, 
wyznawca jego religii. Praca zawiera także wiele informacji dotyczących 
masonerii, różokrzyżowców i illuminatów w Europie epoki Oświecenia. 
Okł. lekko poplamiona. Wewnątrz czysty egz. 90. –

629. WALISZEWSKI Kazimierz (1849-1935): Katarina II af Rysland. En kejsarin-
nas roman. Stockholm: Albert Bonniers, 1897. – [4], 539, [1] s., [1] k. portr., 22 
cm, opr. płsk. luksusowy z szyldzikiem i z dwoma superekslibrisami w dolnej 
części grzbietu i na okł. przy krawędzi. Superekslibris z cesarskim orłem na 
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grzbiecie oraz superekslibris z koroną wielkoksiążęcą i literą „M”. Znak wła-
snościowy Wielkiej Księżniczki Marii Pawłownej Romanowej (1890-1958), 
wnuczki cesarza Aleksandra II, żony szwedzkiego ks. Wilhelma Bernadotte, 
której burzliwe życie mogłoby posłużyć za kanwę nie tylko historycznego 
filmu. Książka stanowi szwedzki przekład uznanej w świecie biografii Kata-
rzyny II pióra polskiego historyka osiadłego w Paryżu. Drobne otarcia opr. 
Stan ogólny dobry. 600. –

630. WITOS Wincenty (1874-1945): Czasy i ludzie. Tarnów: [b.w.], 1926. – 15 s., 
23 cm, brosz. wyd. Broszura polityka ludowego opublikowana w marcu 1926 
na dwa miesiące przed objęciem ponownie teki premiera oraz przed zama-
chem majowym. Autor postulował w niej m.in. wprowadzenie zmian w kon-
stytucji poprzez wzmocnienie władzy wykonawczej, poprzez eliminację z par-
lamentu małych partii politycznych, ograniczenie prawa do strajku i praw 
mniejszości narodowych. Miejscami zażółcenia. Stan ogólny dobry. 30. –

631. WŁODARSKI Bronisław (1895-1974): Polityka ruska Leszka Białego. Lwów: 
Tow. Naukowe, 1925. – [2], 84 s., [1] k. tabl. genealog. (złoż.), 26 cm, brosz. 
wyd. Archiwum Tow. Naukowego we Lwowie, dz. II, t. III, z. 3. Rozprawa 
doktorska napisana pod kierunkiem prof. Stanisława Zakrzewskiego ukazu-
jąca aktywną politykę księcia krakowskiego na odcinku wschodnim w okre-
sie 1202-1227. Z tablicą genealogiczną ukazującą związki rodzinne Piastów 
z Rurykowiczami. Drobne uszkodzenia okł. na krawędziach względnie za-
gięcia. Poza tym stan bardzo dobry. 60. –

632. WRÓBLE na Dachu, nr 3 (292): 
19 I 1936. Tygodnik Satyryczno-Hu-
morystyczny. Kierownik artystyczny 
i red. odp.: Antoni Wasilewski. War-
szawa – Kraków: Sp. Wyd. „Kury-
er”, 1936. – 8 s., il., rys., 31 cm, brosz. 
wyd. Zawiera liczne karykatury po-
święcone ówczesnym wydarzeniom 
politycznym. Wśród nich m.in. cykl 
rys. red. Andrzeja Wasilewskiego 
(1905-1975) dotyczących zamknięcia 
popularnej lwowskiej „Wesołej Fali”. 
Ponadto rys. Maji Berezowskiej 
(1893-1978), Karola Ferstera – „Char-
liego” (1902-1986) Drobne zagięcia 
i zbrązowienia na krawędziach. Poza 
tym stan bardzo dobry. 50. –



228

633. WRÓBLE na Dachu, nr 9 (298): 1 III 1936. 
Warszawa – Kraków: Sp. Wyd. „Kuryer”, 1936. 
– 8 s., il., rys., 31 cm, Numer poświęcony wi-
zycie marszałka Hermanna Goeringa w Polsce 
i spotkaniom z Józefem Beckiem oraz polowaniu 
w Białowieży. Pełne ostrej satyry rysunki ilustru-
jące temat, autorstwa Andrzeja Wasilewskiego, 
Karola Ferstera i Bronisława Schneidera. Drob-
ne zagięcia i zbrązowienia na krawędziach. Poza 
tym stan bardzo dobry. 50. –

634. [ZAGÓRSKI Włodzimierz (1882-1927?)] 
SMUTNE przypomnienie. Warszawa: [b.w., 1928]. 
– [1] k., 17 × 12 cm. Ulotka przypominająca o zagi-
nięciu pół roku wcześniej (sierpień 1927) gen. Wło-
dzimierza Zagórskiego, zwolnionego z więzienia 
przeciwnika Józefa Piłsudskiego oraz o braku po-
stępów w śledztwie. Ponadto sprawa pobicia przez 
nieznanych sprawców b. ministra skarbu Jerzego 
Zdziechowskiego oraz dziennikarzy Tadeusza Mo-
stowicza i Adolfa Nowaczyńskiego. Cytaty z listu 
Jerzego Zdziechowskiego do prezydenta Ignacego 
Mościckiego w sprawie gen. Zagórskiego. Całość 
stanowi wyciąg z prasy prawicowej („Kurier Po-
znański” i „Warszawianka”). Zagniecenia i drobne 
zbrązowienia. Poza tym stan dobry. 40. –

635. [ZAJĄCZEK Józef (1752-1826)?]: Zbiór krót-
ki przyczyn i zdarzeń, które sprowadziły roz-
biór Polski. Z francuzkiego przełożony w roku 
1807. Warszawa: [b.w.], 1812. – 110 s., 17 cm, 
brosz. Przypisywane przez Estreichera Józefo-
wi Zajączkowi, jako przekład z jego „Histoire 
De la Révolution de Pologne en 1794” w tłu-
maczeniu Hugona Kołłątaja (pełna edycja Żu-
pańskiego w Poznaniu w 1862). Niniejszy tekst 
jest w istocie historią polityczną Polski i przy-
czyn jej upadku. Omawia jej zwrotne momen-
ty dziejowe na przestrzeni wieków. Napisany 
ze znajomością dziejów Polski i stanowiący 
zwarty i przystępny wykład, zawierający szcze-
gólnie opis stosunków polsko-rosyjskich. Nie 
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ma jednak nic wspólnego z opracowaniem Za-
jączka poświęconym powstaniu kościuszkow-
skim, które zawiera niewielki wstęp historyczny. 
Okładki brosz. uzup. współcześnie. Wewnątrz 
stan bardzo dobry. 150. –

636. ZALESKI August (1883-1972): Konfraternia 
kupiecka miasta starej Warszawy. Warszawa: 
Tow. Miłośników Historyi, 1913. – 176 s., [4] k. 
tabl., 22 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Ze zbiorów 
Czesława Jankowskiego”. Materiały do historii 
mieszczaństwa warszawskiego oparte na archi-
wach istniejących przed I wojną światową autor-
stwa przyszłego polskiego polityka i prezydenta. 
Okł. nieco uszkodzona (podklejona), również 
na grzbiecie. Wewnątrz egz. nierozcięty, czysty 
w bardzo dobrym stanie. 60. –

637. ZALESKI Józef (? – 1860): Przestroga brat-
nia dla patryotów polskich. Zbiór historycz-
ny z uwagami. Kraków: [b.w.], 1848. – 120 s., 
21 cm, opr. karton z epoki. Publicystyka poli-
tyczna z okresu Wiosny Ludów. Silne zbrązo-
wienia, względnie ślady zalania na krawędziach, 
uszkodzenia górnych narożników pierwszych 
kart oraz przybrudzenia okł. 60. –

638. [ZALESKI Stefan (1859-1916)] ŚWIATŁOMIR 
[pseud.]: Ciemnota Galicyi w świetle cyfr i fak-
tów: 1772-1902. Czarna księga szkolnictwa ga-
licyjskiego. Lwów: Pol. Tow. Nakł., 1904. – [6], 
212, [1] s., 19 cm, opr. ppł. z epoki. Pieczątka 
prywatna. Obraz stanu szkolnictwa galicyjskie-
go w XIX w. i na początku wieku XX. Grzbiet 
lekko nadpęknięty, blok zwarty. Zbrązowienia 
wewnątrz okł. Poza tym czysty egz. 60. –

639. ZAPISKI i DOKUMENTA do dziejów in-
strukcyi publicznej w Polsce. Wyd. Władysław 
Seredyński (1841-1893). Cz. 2. Wizyta Szkoły 
Głównej Koronnej przez Feliksa Oraczewskie-
go 1786. Kraków: Akademia Umiejętności, 
1884. – V, [4], 6-227, 25 cm, opr. ppł. z epoki, 



oryg. okł. brosz. zach. w opr. Archiwum Komisyi 
dla historyi literatury i oświaty w Polsce, t. 1, 3. 
Materiały z wizytacji Szkoły Głównej Koronnej 
przez Feliksa Oraczewskiego, nowego rektora po 
Hugonie Kołłątaju. Zawierają m.in. spisy osobowe 
uczniów z różnych stron Rzeczypospolitej z cieka-
wymi adnotacjami. Materiał źródłowy do dziejów 
szkolnictwa wyższego po reformach Komisji Edu-
kacji Narodowej. Otarcia narożników opr. Poza 
tym stan dobry, czysty egz. 75. –

640. ZAWADZKI Aleksander (1859-1926): Dokumenty 
doby bieżącej. Zebrał i uwagami uzupełnił… War-
szawa: [b.w.], 1917. – 80 s., 18 cm, brosz. wyd. Na 
prawach manuskryptu. Zbiór dokumentów źró-
dłowych z obszernym komentarzem dotyczącym 
spraw niepodległości Polski. Autor był politykiem 
prawicowym, działaczem Ligi Narodowej i zdecy-
dowanym germanofilem. Zażółcenia okładki. Stan 
ogólny bardzo dobry. 75. –

641. ZIPPER Albert (1855-1936): Mitologia Greków i Rzy-
mian i najważniejsze wiadomości o mitologii Indów, 
Egipcyan, Babilończyków, Fenicyan, Persów, Cel-
tów, Germanów i Słowian. Złoczów: Wilhelm Zu-
kerkandl, [1898]. – XII, 456 s., 87 il., 14 cm, opr. ppł. z epoki, przednia oryg. 
okł. brosz. zach. Pieczątka: „Z księgozbioru W. Czarnomskiego” Biblioteka 
Powszechna, nr 241-248. Mitologia klasycznych narodów starożytnych i wia-

domości o mitologii pozostałych narodów pogań-
skich. Ze spisem nazw greckich i rzymskich. Stan 
ogólny dobry. Czysty egz. 50. –
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642. CAŁOROCZNE trudy Komitetu Narodowe-
go Polskiego na dniu 8 grudnia 1831 r. we Francii za-
wiązanego; [red. Joachim Lelewel]. Paryż: [b.w.], 1831-
1833. – k. tyt., [1], 252-288 s., 22 cm, brosz. wyd. (poszyt 
z epoki). Zawiera: Zdanie sprawy z czynności Komitetu 
Narodowego Polskiego od końca września 1832 przed 
ziomkami na tułactwie będącymi sygnowane przez 
Joachima Lelewela, Leonarda Chodźko, Waleriana 
Pietkiewicza, Karola Edwarda Wodzińskiego i Erazma 
Rykaczewskiego. Zredagowane w Tours 1 VII 1833, da-
towane Arras 12 VII 1833. Ponadto 12 innych pism głów-
nie Komitetu stanowiących materiał źródłowy do życia 
politycznego emigracji polskiej we Francji. Przybrudze-
nia okł. i zbrązowienia. Okładka ogólna dla wszystkich 
numerów z elementami patriotycznymi. 60. –

643. [CHODŹKO Michał (1808-1879)]: Dziesięć 
obrazów z wyprawy do Polski 1833 r.: 1834 – 1835. 
Poema z muzyką do dwóch pieśni. Paryż: Maul-
de i Renou, 1841. – XXXII, 275, XII, [4] s., [4] k. 
tabl. (staloryty), nuty (litografie), finaliki, 23,5 cm, 
opr. pł. współcz., przednia oryg. okł. brosz. zach. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Poemat 
poetycki uczestnika wyprawy wojskowej do Polski 
pod dowództwem Józefa Zaliwskiego (797-1855), 
mającej na celu wywołanie powstania narodowego. 
Z portretami J. Zaliwskiego oraz straconych przez 
Rosjan dowódców Michała Wołłowicza (1806-1833) 
i Artura Zawiszy (1809-1833) oraz emisariusza Szy-
mona Konarskiego (1808-1839). Naturalne zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 240. –

644. [DRUGA] 2ga Lista imienna (z poprzedzają-
cą) Tułaczów Polskich przystępujących do zgroma-
dzeń ogólnych i do Komitetu Narodowego Polskiego 
w Paryżu. Paryż: Pinard, [ok. 1832]. – 4 s., 21,5 cm, ar-
kusz. wyd. Lista 182 emigrantów polskich w Paryżu, 
zawierająca wielu bohaterów powstania listopadowe-
go. Zob. też lista pod nr 673. Przybrudzenia względnie 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 30. –
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645. DUBIECKI POGOŃCZYK Tespezjusz 
(1802-ok.1870): Ballady Tyrtejda na dzień 22 
rocznicy 29 listopada. Paryż: [b.w.], 1852. – 13, 
[1] s., 21 cm, brosz. wyd. Poezje patriotyczne 
emigranta rodem z Wołynia, uczestnika po-
wstania listopadowego i przyjaciela Adama 
Mickiewicza. Stan bardzo dobry. 30. –

646. GADON Lubomir (1831-1908): Wielka emi-
gracja w pierwszych latach po powstaniu 
listopadowym. Wstępem poprzedził Ma-
rian Kukiel (1885-1973). Paryż: Księgarnia 
Polska, [1957-1961]. – XXX, [2], 576 s., 300 
il., 28 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. obustron-
nie złotą bordiurą przy krawędzi grzbietu 
oraz skórzanym szyldzikiem z tyt. Cenna 
źródłowa praca dotycząca emigracji polskiej 
po upadku powstania listopadowego autor-
stwa emigracyjnego historyka i sekretarza 
ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. Drugie 
ilustrowane wydanie książki (bez dokumen-
tów), zawierające unikalny materiał ikono-
graficzny (pierwsze – Kraków 1901-1902). 
Dzieło ukazało się w 15 zeszytach w formie 
subskrypcji. Monumentalne dzieło stanowiące jedną z najpiękniejszych 
i największych osiągnięć wydawniczych polskiej emigracji powojennej XX 
w. Papier kredowy. Stan bardzo dobry. 600. –

647. GADON Lubomir (1831-1908): Z życia Po-
laków we Francji. Rzut oka na 50-letnie ko-
leje Towarzystwa Historyczno-Literackiego 
w Paryżu 1832-1882. Paryż: Biblioteka Polska, 
1883. – 169 s., 24,5 cm, opr. pł. z tłocz. złotem 
tyt., przednia oryg. okł. brosz. zach. Piecząt-
ki: „Z darów pośmiertnych Alojzego Wła-
dysława z Dunajowic Strzembosza” i inne 
zdezaktualizowane. Historia stowarzyszenia 
polityczno-kulturalnego, pod prezesurą ksią-
żąt Czartoryskich, działającego w Paryżu od 
1832 r. Zawiera w dodatkach: Spis ogólny 
Członków (od r. 1832 do r. 1882) oraz Skład 
obecny Towarzystwa. Zbrązowienia na kra-
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wędziach marginesów pierwszych i ostatnich 
kart. Drobne podkreślenia ołówkiem w tek-
ście. Stan ogólny dobry. 90. –

648. [GASZYŃSKI Konstanty (1809-1866)]: No-
tatki officera polskiego o obchodzeniu się rzą-
du pruskiego z korpusem wojska polskiego 
(weszłego z Litwy do Pruss pod dowództwem 
jenerała Giełguda) w czasie 53 dni trwającej 
kwarantanny. Paryż: [b.w.], 1833. – [4], 30, 
[2] s., 14,5 cm, poszyt. z epoki. Wspomnienia 
oficera korpusu Antoniego Giełguda ze schył-
ku wyprawy na Litwę w 1831 i przejścia do 
Prus z opisem niewoli pruskiej. Zawiera na-
zwiska uczestników i stan oddziałów Dezyde-
rego Chłapowskiego i Franciszka Rohlanda. 
Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 100. –

649. [HELTMAN Wiktor (1796-1874)]: Emigracja polska od 1831 do 1863. Krótki rys 
historyczny. Lipsk: E. Ł. Kasprowicz, 1863. – 105, [1] s., 21 cm, opr. ppł. z epoki. 
Pieczątka: „Z księgozbioru Stanisława Świdwińskiego”. Historia działalności 
politycznej Wielkiej Emigracji pióra jej historyka i członka Towarzystwa Demo-
kratycznego Polskiego. Notatki na k. tyt. i niewielkie podklejenie. Miejscami 
zbrązowienia i niewielkie otarcia opr. Stan ogólny dobry. 100. –

650. [HOFFMAN Karol Boromeusz (1798-1875)]: Rzut oka na stan polityczny Kró-
lestwa Polskiego pod panowaniem rosyjskiem przez ciąg lat piętnastu od 1815-
1830 przez autora „Wielkiego Tygodnia Polaków”. Warszawa: [b.w.], 1831. – [2], 
293 s., 23 cm, opr. pł., oryg. okł. poszytu zach. 
Ekslibris: „Z biblioteki Kazimierza Rogoziń-
skiego”. Praca antyromantycznego historyka 
rozwijająca tezę o usprawiedliwieniu powstania 
listopadowego jako legalnej obrony pogwałco-
nego ustroju konstytucyjnego. Zbrązowienia 
na pierwszych i ostatnich kartach. Drobny 
uszczerbek narożnika k. tyt. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 120. –

651. [HOROSZKIEWICZ Julian (1816-1900)]: 
Rada familijna. Paryż: [b.w.], 1861. – [4], 76 
s., 23 cm, brosz. wyd. Rozprawa polityczno 
programowa poświęcona w połowie powsta-
niu listopadowemu i jego upadkowi oraz wy-
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prawie Zaliwskiego. Pozostałą część stanowią roz-
ważania na temat stronnictw politycznych, w tym 
separatystycznych Rusinów. Poglądy w niej zawarte 
były bliskie działaczom arystokratycznym z kręgu 
galicyjskich Sapiehów i Hotelu Lambert. Przybru-
dzenia i zagięcia okł., grzbiet podklejony. Zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 60. –

652. KAZANIE świeckie w rocznicę 29 listopa-
da. Paryż: Malude i Renou, 1843. – 7 s., 22,5 cm, 
arkusz. wyd. Anonimowe kazanie rocznicowe 
związane z powstaniem listopadowym. Na k. tyt. 
godło narodowe z herbami Polski i Litwy pod ko-
roną królewską, w otoku napis: „Boże Zbaw Pol-
skę”. Zbrązowienia. Egz. nierozcięty. 30. –

653. [KRASKOWSKI Tomasz]: Pamiętnik o po-
wstaniu białowieskiem. Paryż: Księgarnia Polska, 
1836. – 16 s., 22 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia kawalera „Virtuti 
Militari” z powstania listopado-
wego w Puszczy Białowieskiej 
wiosną 1831 r. Zbrązowienia. 
Stan dobry. 80. –

6 5 4 .  K U R J E R  WA R -
SZAWSKI. R. 1830 (nr 326-
351: 4-31 XII) – 1831 (nr 1-88: 
1 I – 31 III). Warszawa: [L.A. 
Dmuszewsk i], 1830-1831. – 
1691--1826 s. [brak s. 1692-
1698]; 436 s. [brak s. 99-100; 

165-172; 197-212; 293-297; 305-308; 325-368; 380-384; 421-
428), 17 × 17 cm, opr. płsk z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Sto siedem numerów czołowego pisma war-
szawskiego z czasów powstania listopadowego z okresu 
czterech miesięcy rewolucji. Zawiera kopalnię informacji 
do dziejów powstania i życia w ówczesnej Warszawie. 
Brak 8 numerów w ciągu oraz jeden numer z brakiem 
2 stron. Naturalne zbrązowienia kart i otarcia opr. Stan 
ogólny dobry. Pierwszorzędna kronika wojskowo-poli-
tyczna doby powstania narodowego. 900. –
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655. LATANOWICZ Stanisław (? – 1935): Satyra i polemika prasowa z przed 100 
laty. Poznań: [nakł. Autora], 1931. – 127, [1] s., [9] k. tabl., 10 il., 21 cm, opr. 
pł. z tłocz. złotem tyt. Zbiór karykatur, satyr i polemik prasowych, nierzadko 
antyrosyjskich, piętnujących zdrajców spraw narodowych z okresu powstania 
listopadowego 1830-1831 lub poprzedzających wybuch. Materiały pochodzą 
ze zbiorów wielkiego poznańskiego kolekcjonera z okresu międzywojennego, 
który dokonał wyboru i własnym sumptem wydał dzieło. Grzbiet opr. lekko 
nadpęknięty. Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –

656. LEWAK Adam (1891-1963): Dzieje emigra-
cji polskiej w Turcji (1831-1878). Warszawa: In-
stytut Wschodni, 1935. – [2], 280 s., [5] k. tabl., 
23,5 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne, częściowo usunięte. Praca źródłowa 
o emigracji polskiej w Turcji od powstania listo-
padowego po czasy po powstaniu styczniowym 
z szerokim ujęciem prób formowania polskich sił 
zbrojnych w Imperium Ottomańskim. Otarcia 
krawędzi opr. Wewnątrz czysty egz. 90. –

657. MAZURKIEWICZ Wincenty (1813-
1887): Emigracya polska w 1862 roku. Szkoła 
Genueńska. – Zjednoczenie. Paryż: [b.w.], 1862. 
– 79 s., 23 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. 
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Opracowanie autorstwa działacza i publicysty demo-
kratycznego Wielkiej Emigracji poświęcone szkole woj-
skowej Ludwika Mierosławskiego w Genui i Komitetu 
Zjednoczenia Emigracji Polskiej. Zbrązowienia. Poza 
tym stan bardzo dobry. 100. –

658. MICKIEWICZ Władysław (1838-1926): Legion 
Mickiewicza. Rok 1848. Kraków: nakł. Autora, 1921. – 
[4], IX, IV, 421 s., 22,5 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. 
(naklejone). Dzieje Legionu Polskiego we Włoszech, sfor-
mowanego przez Adama Mickiewicza podczas Wiosny 
Ludów, spisane przez syna wielkiego poety, wybitnego 
księgarza i wydawcę, właściciela Księgarni Luksembur-
skiej w Paryżu. Stan bardzo dobry. 150. –

659. MIŁKOWSKI Paweł Felicjan (1807-1853): Dzień 
dwudziesty dziewiąty listopada. Rys historyczno-drama-
tyczny ze śpiewami oryginalnie wierszem napisany. Warsza-
wa: nakładem Autora, 1831. – 60 s., 18 cm, brosz wyd. Pie-
czątka: „Alfred Schlichtyng”. Utwór dramatyczny z okresu 
powstania listopadowego 1831 r. związany z tematyką naro-
dową. Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 75. –

660. MOR ACZEWSKI Adam (1907-1941): Samo-
rząd Warszawy w dobie powstania listopadowego. War-
szawa: Tow. Miłośników Historji, 11934. – [4], 190 s., 
[8] k. tabl., 22 cm, brosz wyd. (Bibljoteka Historyczna 
im. Tadeusza Korzona, nr 23) Historia władz municy-
palnych Warszawy w okresie rewolucji 1830-1831. Grzbiet 
uszkodzony (podklejony z ubytkiem), zażółcenia okł., 
wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 60. –

661. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Podeyrz-
liwy. Oryginalna komedya w pięciu aktach. Warszawa: 
[b.w.], 1831. – 76 s., finaliki (drzeworyty), 21,5 cm, opr. pł. 
Pieczątka: Zbiór Wiktora Gomulickiego (1848-1919). „Ko-
medya ta pisana była przed ośmiu laty, w tenczas gdy się 
organizował Sztab jeneralny Szpiegostwa, i rozsyłano po 
prowincyach różne Szpiegów komendy i zakazała ią cenzu-
ra iako pełną zgorszenia”. Dramat poświęcony szpiegostwu 
wydany podczas powstania listopadowego 1831 r. Drobne 
zbrązowienia. Poza tym stan bardzo dobry. 75. –
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662. NIEMOJOWSKI Bonawentura (1787-1835): 
O ostatnich wypadkach rewolucyi polskiey 
w odpowiedzi na biografią jenerała Macieja 
Rybińskiego. Paryż: [Jełowicki], 1833. – 66, 
[1] s., [1] k. tabl. złoż., 19 cm, opr. ppł. Zbiór 
listów polemicznych z okresu emigracji i ma-
teriałów źródłowych z ostatnich miesięcy 
powstania listopadowego w 1831 r. autorstwa 
ostatniego prezesa Rządu Narodowego. Autor 
krytycznie ocenia rolę Macieja Rybińskiego, 
krótkotrwałego wodza naczelnego. Zawiera 
wykazy stanu sił zbrojnych przed ostateczną 
kapitulacją, w tym twierdzy Modlin. Zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 100. –

663. [RADECKI Jan Kazimierz (1813-1864)]: Po-
ezje Mazura. Bruxella: u Jana Nepomucena 
Młodeckiego, 1844. – 135, [2] s., 23 cm, Poezje 
emigranta z Królestwa Polskiego i zwolennika 
Towiańskiego, zawierające elementy patrio-
tyczne, demokratyczne i antyklerykalne. Kar-
ta tytułowa z alegorią patriotyczną w stalory-
cie wg J. Bielskiego. Niewielkie zagniecenia 
pierwszych kart. Stan ogólny dobry. 120. –

664. ROK 1830 i 1831. Zebrał Artur Oppman 
(Or-Ot). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1916. – 
[2], 198, [2] s., 19 cm, opr., pł. Zbiór wspomnień 
z pól bitewnych powstania listopadowego 1830-
1831 autorstwa Leona Dembowskiego, Wojcie-
cha Goczałkowskiego, Ignacego Humnickie-
go, Klemensa Kołaczkowskiego, Maurycego 
Mochnackiego, Seweryna Ostaszewskiego, 
Józefa Patelskiego, Ignacego Prądzyńskiego, 
Napoleona Sierawskiego i Franciszka Wężyka. 
Otarcia opr. Stan ogólny dobry. 60. –
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665. RÓŻYCKI Karol (1789-1870): Powstanie 
na Wołyniu czyli Pamiętnik Półku Jazdy Wołyń-
skiey uformowanego w czasie woyny narodowey 
polskiey przeciw dyspotyzmowi tronu rossyiskie-
go 1831 roku. Pisany przez… Wyd. 2 poprawne. 
Bourges: [b.w.], 1833. – [4], 30, [2] s., 23 cm, opr. 
pł. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Historia 
walk na Wołyniu oddziału jazdy sformowanego 
przez kpt. Edmunda Różyckiego i jego kawale-
ryjskich bojów w V-VI 1831 r. Zbrązowienia na 
kartach. Stan ogólny dobry. 100. –

666. RÓŻYCKI Karol (1789-1870): Uwagi nad 
wyprawą jenerała Dwernickiego przez… Bruxella: 
H. Kałussowski i Sp., 1837. – VI, 57 s., [1] k. mapa 
(złoż.), 22 cm, opr. ppł. Ekslibris heraldyczno-woj-
skowy: „Książka Stanisława Miziewicza”. Krytyka 
działalności swojego dawnego bezpośredniego do-
wódcy z poważnymi zarzutami związanymi z do-
wodzeniem i postawą. Broszura ta spowodowała 
kontrpublikację. Liczne naturalne zbrązowienia. 
Stan ogólny dobry. 100. –

667. STUART COUTTS Dudley (1803-1854): 
Odezwa do Polaków. Address of the Literary Asso-
ciation of the Friends of Poland. London: E. Det-
kens, Bookseller, Stationer, 1850. – 43, [3] s., 23 cm, 
brosz. wyd. Przemówienie angielskiego lorda, prezesa 
Literary Association of the 
Friends of Poland, zwolen-
nika niepodległości Polski 
i przeciwnika Rosji do pol-
skich emigrantów w Wiel-

kiej Brytanii. Zawiera szereg istotnych informacji na 
temat pomocy udzielanej przez towarzystwo Polakom 
znajdującym się w Anglii. Drobne zagięcia krawędzi okł. 
Egz. nierozcięty. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –

668. TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand (1808-1869): 
Przedburza polityczna. Frejburg w Bryzgowii [Szwaj-
caria]: Trzcionkarnia Umiejętni u Adolfa Emmerlin-
ga, 1848. – [2], 214, [2] s., 23 m, opr. pł. współcz., oryg. 
okł. brosz. zach. Rozważania o ustroju Rzeczypospo-



239

litej. Opis sytuacji we Francji, Niemczech, krajach słowiańskich i w Rosji. 
Naturalne zbrązowienia, podklejenia okł. Stan ogólny dobry. 120. –

669. TRENTOWSKI Bronisław (1808-1869): Trzy skazówki dążeń i usiłowań 
moich w Paryżu. Paryż: [b.w.], 1860. – 64 s., 21 cm, opr. ppł. ze złoc. tyt. 
na grzbiecie. Trzy przemówienia wielkiego filozofa i myśliciela polskiego 
na emigracji w Paryżu. M.in. podczas obchodu 29-letniej rocznicy wybu-
chu powstania listopadowego w Towarzystwie Historyczno-Literackim 
oraz do uczniów Wyższej Szkoły Polskiej na Montparnasse w 1859 r. Drob-
ne zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 60. –

670. [TRENTOWSKI Bronisław (1808-1869)]: Wizerunki duszy narodowej z końca 
ostatniego szesnastolecia przez Ojczyźniaka [pseud.]. Paryż: Księgarnia Słowiań-
ska, 1847. – XI, [1], 447, [1] s., 21 cm, opr. pł. z epoki. Na s. tyt.: Zeszyt pierwszy 
Przeglądu politycznego Teraźniejszość i Przyszłość. Zawiera m.in.: charaktery-

stykę sytuacji politycznej rodaków w poszczególnych 
zaborach z uwzględnieniem Wolnego Miasta Krakowa 
oraz emigracji. Z odniesieniami do rabacji galicyjskiej 
i polityki Metternicha. Próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie dotyczące patriotyzmu polskiego na gruncie filo-
zofii mesjanistycznej. Zbrązowienia i przybrudzenia okł. 
Stan ogólny dobry. 120. –

671. ZAMOYSKI Władysław (1803-1863): O zarzu-
caném dowódzcy Korpusu II jenerałowi Ramorino, 
niedopełnieniu roskazow danych mu przez naczelnego 
dowódzcę po upadku Warszawy 1831 roku. List… do 
redaktora dziennika „Trzeci Maj” [Janusza Woronicza]. 
Paryż: [b.w.], 1844. – 75, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Próba 
obrony dowódcy korpusu Wojska Polskiego, który nie 



wykorzystał możliwości zwycięstwa i uszedł z placu boju. Autor mowy obroń-
czej odegrał dwuznaczną rolę w jego zdradzieckiej rejteradzie i kapitulacji przed 
Austriakami w Galicji. Zbrązowienia. Brak okł. Stan ogólny dobry. 100. –

672. ZDANIE sprawy fundatorów Trzeciego 
Maja [3], w dniu 4 maja 1844 roku. Paryż: [b.w.], 
1844. – 75, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Z działalności 
Towarzystwa Monarchicznego „Trzeciego Maja”. 
Zawiera mowę Narcyza Olizara (1794-1862), byłe-
go senatora kasztelana Królestwa Polskiego, przy-
wódcy tegoż stronnictwa monarchistycznego. Kar-
ta tyt. z wyciętym okienkiem po usuniętej pieczęci. 
Zbrązowienia. Poza tym stan dobry. 45. –

673. ZDANIE sprawy z Czynności Komitetu Naro-
dowego Polskiego od grudnia 1831, do maja 1832. [Red. 
Joachim Lelewel]. Paryż: [b.w.], 1832. – 112 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Działalność Komitetu Narodowego Pol-
skiego na emigracji zawiązanego 15 XII 1831 r. w Pa-
ryżu pod prezesurą Joachima Lelewela. Zbiór odezw 
i pism Komitetu sygnowanych również przez pozo-
stałych członków, w tym Walentego Zwierkowskiego, 
Leonarda Chodźkę, Romana Sołtyka, Tadeusza Krę-
powieckiego, Antoniego Przeciszewskiego, Karola Kra-
itsira, Antoniego Hłuszniewicza, Adama Gurowskiego, 
Waleriana Pietkiewicza i Karola Edwarda Wodzińskie-
go. Zawiera listę tułaczów polskich przystępujących do 
zgromadzeń ogólnych i do Komitetu Narodowego Pol-
skiego w Paryżu. Przybrudzenia okł. (tymczasowych), 
zbrązowienia i zagięcia narożników pierwszych kart. 
Stan ogólny dobry. Egz. nierozcięty. 120. –
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w o j s k o w o ś ć

674. BANDROWSKI-K ADEN Juljusz (1885-1944): 
Piłsudczycy. Oświęcim: Naczelny Komitet Na-
rodowy, 1915.– [4], 123 s., [40] k. tabl., 22 cm, 
brosz. wyd. Pierwsza edycja kultowej książki po-
święconej Józefowi Piłsudskiemu i jego oficerom 
z I Brygady Legionów Polskich. Zbeletryzowa-
ne wspomnienia późniejszego czołowego pisarza 
II Rzeczypospolitej. Minimalne przybrudzenia 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –

675. BANDROWSKI-KADEN Juliusz (1885-1944): Pod 
Belwederem. Warszawa: Główna Księgarnia Woj-
skowa, 1936. 82, [2] s., il. (3 drzeworyty), 24 cm, 
brosz. wyd. Wspomnienia i szkice związane z Jó-
zefem Piłsudskim, autorstwa jednego z czołowych 
pisarzy okresu międzywojennego związanego ide-
owo z Marszałkiem. Ikonografia związana z tematy-
ką. Na okł. Orzeł Legionowy. Oprac. graf. i 3 oryg. 
drzeworyty Atelier Girs-Barcz [Anatol Girs (1904-
1990) i Bolesław Barcz (1906-1944)]. Drobne przy-
brudzenia i uszkodzenia okł, s. 55-56 przybrudzona 
(reperowana). Stan ogólny dobry. 75. –

676. BATALION Krwawych koszul. [B.m.: Wyd. Pol. 
Związku Wychodźctwa Przymusowego, 1946?]. – 51 
[w tym 21-50 s. tabl.], [1] s., [4] k. tabl., liczne fot., 
20 × 26,5 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. Bo-
gato ilustrowana mo-
nografia 8 Batalionu 
Strzelców 1 Dywizji 
Karpackiej [okł. z tyt. 
tej jednostki] zwanej 
też Pułkiem Strzelców 
Brabanckich. Zawiera 
wspomnienia z poszcze-
gólnych walk od Francji 
poprzez Belgię i Holan-
dię po Niemcy. Karta 
tyt. z kolorowymi re-
produkcjami odznak. 
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Papier kredowany. Okł. minimalnie uszkodzona przy krawędzi (podklejona). 
Poza tym stan bardzo dobry. Rzadko spotykana monografia. 150. –

677. BELLONA, z. 8: sierpień 1918. Miesięcznik Wojskowy wyd. przez Komisję 
Wojskową. Red. Wacław Tokarz. Warszawa: Komisya Wojskowa, 1918.– 579-
658 s., 24 cm, brosz. wyd. Pismo „Bellona” stanowiło pierwsze polskie czasopi-
smo wojskowe, wydawana do 1939 r. w Polsce, a następnie na emigracji w latach 
1940-1947 (później przekształcone w kwartalnik). W pierwszym roku edycji 
pismo borykało się z cenzurą niemiecką w warunkach okupacji niemieckiej 
i ograniczeniem państwowości polskiej. Numer zawiera m.in.: Tadeusz Roz-
wadowski, Organizacya armii dawniej a dziś; W. Tokarz, Dąbrowski, jako or-
ganizator; M. Pietraszek, Rozwój lotnictwa rosyjskiego w czasie wojny obecnej. 
Zażółcenia naturalne i drobne uszkodzenie okł. Stan ogólny dobry. 30. –

678. BELLONA, z. 9: wrzesień 1918. Warszawa: Komisya Wojskowa, 1918.– 659-
738 s., il., rys., mapki, 24 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Ignacy Prądzyń-
ski, Front; Bronisław Pawłowski, Militaria polskie w warszawskich archi-
wach rządowych; Włodzimierz Zagórski, Walki II Brygady Legionów na 
Bukowinie w czasie od 15/IV do jesieni 1915 r. Zażółcenia naturalne i drobne 
uszkodzenie okł. Stan ogólny dobry. 30. –

679. BELLONA, z. 11: listopad 1918. Warszawa: Komisya Wojskowa, 1918.– 819-898 
s., [1] k. mapa złoż., szkice, 24 cm, brosz. wyd. Pierwszy numer w wolnej nie-
podległej Polsce. Zawiera m.in.: Marian Kukiel, Możajsk; W. Tokarz, Szko-
ła podchorążych w Ostrowiu; Jerzy Syrokomla-Syrokomski, Lotnictwo jako 
samodzielny rodzaj broni; Rozwój i znaczenie czołgów. Zażółcenia naturalne 
i drobne uszkodzenie okł. Stan ogólny dobry. 30. –

680. BELLONA, z. 12: grudzień 1918. Warsza-
wa: Komisya Wojskowa, 1918.– 899-978 s., fina-
liki, 24 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Maryan 
Kukiel, Możajsk; Wł. Wejtko, Sztuka maskowa-
nia; Kazimierz Daszkiewicz, Biblioteka Komisyi 
Wojskowej. Przybrudzenia okł. i zażółcenia. Stan 
ogólny dobry. 30. –

681. BELLONA, z. 10: październik 1920. War-
szawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1920.– 721-800 s., 
24 cm, brosz. wyd. Numer z okresu wojny polsko-
-sowieckie 1920 r. Zawiera m.in.: M. Kukiel, Z do-
świadczeń kampanji r. 1920 na Ukrainie i Małopol-
sce; Przychocki, Artyleria w walkach o Płock dn. 
17-19 VIII 1920 r. Przybrudzenia okł. i zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 30. –
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682. BELLONA, z. 11: listopad 1920. Warszawa: 
Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1920. – 801-880 s., 
[1] k. mapa, rys., 24 cm, brosz. wyd. Zawiera 
m.in.: Eugeniusz Michaelis, Polityka i stra-
tegja; M. Kukiel, Z doświadczeń kampan-
ji 1920 r. na Ukrainie i w Małopolsce (II); 
Tadeusz Kutrzeba, Walka o Grodno i Lidę. 
Drobne przybrudzenia okł. i zażółcenia. Stan 
ogólny dobry. 30. –

683. BERGEL Rajmund (1894-1937): Dzieje 
II Korpusu Polskiego. (Z dwoma szkicami). 
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 
1921. – 64 s., szkice, 23 cm, brosz. wyd. Pol-
ski Wysiłek Zbrojny, T. 7. Historia polskich 
formacji zbrojnych w Rosji na południowej 
Ukrainie i w Odessie pióra uczestnika bitew 
pod Kaniowem i Rarańczą. Drobne przybru-
dzenia i uszkodzenia okł. oraz zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 60. –

684. BITWA pod Łowczówkiem. Piotrków: [b.w.], 
1916. – 32 s., 17 cm, brosz. wyd. Podpis własno-
ściowy z 1916 r. i późniejsza pieczątka Piotra Ole-
wińskiego (1895-1962), współtwórcy warszaw-
skiego skautingu i żołnierza 5 Pułku Piechoty 
Leg. (pułk uczestniczył w tej bitwie), późniejsze-
go harcmistrza Rzeczypospolitej, posła i senatora 
RP oraz prezydenta miasta Pińska. Opis zwy-
cięskiego boju I Brygady Legionów z wojskiem 
rosyjskim w Małopolsce. Z portretem dowód-
cy Kazimierza Sosnkowskiego. Boje Legionów 
Polskich, nr 3. Drobne przybrudzenia okł. Stan 
ogólny dobry. 40. –

685. DĄBROWSKI Jerzy (1888-1933): Bój odwro-
towy nad Niemnem i Rosją I-ej Dywizji Li-
tewsko-Białoruskiej (21 – 25 lipca 1920 roku). 
Oprac…. Warszawa: Wojskowe Biuro Histo-
ryczne, 1933. – [16], 348, 12, [3] s. (err.), [8] k. 
szkiców rozkład. (dodatkowo 18 w tekście), 
[5] k. rozkład. panoram [dodatkowa w tek-
ście], 8 k. zał. [w tym 5 szkiców perspekty-
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wicznych] rozkład., 16 k. oleatów rozkład., 24 cm, 
opr. ppł. Pieczątka: „Biblioteka Oficerska 2 Pułku 
Strzelców Podhalańskich”; zdezaktualizowane pie-
czątki CBW. Studja Taktyczne z Historji Wojen Pol-
skich 1918 – 21. T.12. Studium taktyczne z drugiej 
największej bitwy z wojskiem sowieckim podczas 
wojny 1920 r. Egz. biblioteczny ze śladami używal-
ności. Wewnątrz czysty egz., załączniki kompletne 
w bardzo dobrym stanie. 210. –

686. DEMEL Franciszek, LIPIŃSKI Wacław 
(1896-1949): Pułkownik Leopold Lis-Kula. Z przed-
mową Aleksandry Piłsudskiej. Warszawa: Komitet 
Budowy Pomnika Pułkownika Lisa-Kuli, 1932. – X, 
365, [2] s., il., 23 cm, opr. pł. z epoki, z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie. Leopold Lis-Kula (1896 – 1919), 
jeden z najzdolniejszych oficerów Legionów Józefa 
Piłsudskiego, komendant naczelny POW na Ukra-
inie, poległy w wojnie polsko-ukraińskiej na fron-
cie wołyńskim. Zażółcenia na pierwszych kartach. 
Stan ogólny dobry. 100. –

687. [DRUGI (2 Pułk Pancerny)] W dniu świę-
ta pułkowego: 8 sierpnia 1946 r. Praca zbioro-
wa żołnierzy 2 P. Panc. Hanower: Wydawnictwo 
Polskiego Związku Wychodźctwa Przymusowe-
go, 1946. – 76 s., [35] s. tabl., 21 cm, opr. ppł. wyd.  
Ilustrowana, rocznicowa monografia 2 Pułku Pancer-
nego wchodzącego w skład 1 Dywizji Pancernej gen. 
Stanisława Maczka, z opisem jego szlaku bojowego od 
Normandii do Bredy w Holandii i Niemiec. Zawie-
ra wykazy odznaczeniowe, listy poległych i rannych. 
Okł. minimalnie przybrudzona, wewnętrzne okł. 
z niewielkimi śladami po kleju w kilku miejscach, 
mapa podklejona. Wewnątrz czysty egz. na pap. kre-
dowanym. Stan ogólny dobry. 120. –

688. [DRZEWIECKI Jan (1898-1942)]: Dzięki 
komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920 r.? Warszawa: 
Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1936. – 43, [5] s., portr., 
mapka, 15 cm, brosz. wyd. Dotyczy Józefa Piłsud-
skiego i jego zwycięstwa nad bolszewikami. Drobne 
przybrudzenia okł. Stan ogólny dobry. 40. –
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689. [DZIESIĄTA (10 Komp. Sap.)] W dniu pierw-
szego święta kompanii: 3-go listopada 1945. 
Bruges, Belgia: [b.w.], 1945. – 37, [1] s., [2] k. 
tabl., [8] s. tabl., [1] k. mapa, il., 23 cm, brosz. 
wyd. Opracowanie pamiątkowe poświęco-
ne 10 kompanii saperów w składzie 1 Dywi-
zji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Projekt 
okł. i ilustr. wg rys. Mariana Walentynowicza 
(1896-1967), znanego też ze współpracy z Kor-
nelem Makuszyńskim. Tekst częściowo druk. 
na pap. czerpanym ze znakiem wodnym. 
Uszkodzenia okł. (podklejenia) i przybrudze-
nia, w tym kilku kart. Tekst długopisem na 
k. tyt. Stan ogólny dobry. 50. –

690. DZIESIĘCIOLECIE akcji oświatowej i spo-
łecznej w Korpusie lubelskim. Wydawnictwo 
pamiątkowe… wydane nakładem i na do-
chód Towarzystwa Domu Żołnierza w Lubli-
nie. Oprac. Wawrzyniec Kwiatkowski (1890-
1984). Lublin: Tow. Domu Żołnierza, [1929]. 
– 104 s., [1] k. mapa, fot., 30 cm, brosz. wyd. 
Bogato ilustrowana monografia poświęcona 
działalności społeczno-oświatowej w Do-
wództwie Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie. 
Papier kredowany. Grzbiet lekko uszkodzony 
z niewielkimi ubytkami, zagięcia narożników. 
Stan ogólny dobry. 150. –

691. GAWRILIUK Ilko (1881-1947): Wieletien du-
cha. Pamiati Simona Petlury. Czerniwci [Czer-
niowce]: Knigarnia J. Gliwka i Spyłka, [1928]. 
– 38, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizo-
wane pieczątki biblioteczne. Szkic historyczny 
ukraińskiego pisarza i publicysty, uczestnika 
walk o wolność Ukrainy przeciwko bolszewi-
kom 1917-1918, o atamanie Szymonie Petlurze 
(1879-1926), przywódcy państwa ukraińskiego. 
Stan bardzo dobry. 50. –

692. GERLACH Jan (1893-1983): Chłopi w obro-
nie Rzeczypospolitej. Studjum o Piechocie 
Wybranieckiej. Z przedmową prof. Fr. Bujaka 
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i 5 il. w tekście. Lwów: Sp. Wyd. „Wieś”, 1939. 
– 254 s., 5 k. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Biblio-
teka Dziejów i Kultury Wsi, t. 9. Monografia 
o dziejach piechoty wybranieckiej w dziejach 
Rzeczypospolitej szlacheckiej. Drobne zagięcia 
krawędzi okł. i zażółcenia. Czysty egz. 60. –

693. GERMAN Juliusz (1880-1953): Błękitny ge-
nerał. Wierszem baśń prawdziwa. Lwów: Za-
kład Nar. Imienia Ossolińskich, 1922. – [2], 
38, [2] s., 1 k. portr., 24 cm, opr. ppł. wyd. 
Poemat wierszem o dowódcy II Brygady 
Legionów Polskich oraz Armii Polskiej we 
Francji gen. J. Hallera. Projekt okł.: Rudolf 
Mękicki (1887-1942). Na okł. odznaka II Brygady Legionów, we frontispi-

sie portret generała. Drobne przybrudze-
nia okł. na krawędziach. Poza tym stan 
bardzo dobry. 75. –

694. [GIŻEJEWSKI Ernest (1899-?)] 
KWAŚNY Emil [pseud.]: „Krakowskie 
dzieci” (Trzynasty pułk) na polu chwały 
1914-1915. Kraków: nakł. Autora, 1917. – 
160 s., [18] k. tabl., [2] k. map, il., 22 cm, 
opr. ppł. Podpisy własnościowe i dedy-
kacje z epoki na k. tyt. Zbeletryzowana 
historia cesarsko-królewskiego 13 pułku 
piechoty, którego 80% stanowili Polacy. 
Bogato ilustrowane obrazy z walk z armią 
rosyjską. Drobne naturalne zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 80. –

695. GÓRSKI Konstanty (1826-1898): 
Wojna 1792 roku. Kraków: Centralne Biuro 
Wyd. N.K.N., 1917. – 117 s., [1] k. ma złoż., 

14,5 cm, brosz. wyd. Biblioteczka Legionisty, t. 9-10. Historia wojny polsko-
-rosyjskiej 1792 r. w obronie Konstytucji 3 Maja. Drobne zagięcia krawędzi 
okł. Poza tym stan bardzo dobry. 50. –

696. HOFFMANN Joachim (1930-2002): Istoria Własowskoj armii. Pariż: YMCA-
-PRESS, 1990. – 379, [3] s., fot., 21 cm, brosz. wyd. Isliedowanija Nowiejszej 
Russkoj Istorii, 8. Dzieje ruchu generała Andreja Własowa (1901-1946) i jego 
Rosyjskiej Wyzwoleńczej Armii (ROA) napisana z pozycji niezależnego ru-
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chu, a nie inspiracji niemieckiej i rozpatrywana 
w kontekście historii ZSRR i II wojny światowej. 
Omawia: zaplecze Rosyjskiej Wyzwoleńczej Ar-
mii (m.in. rekrutację z jeńców wojennych) i jej 
korpus oficerski; siły powietrzne armii; działania 
wojskowe ROA nad Odrą, marsz ku Czechom 
i udział w wyzwalaniu Pragi; koniec armii i jej 
poszczególnych grup; wydanie żołnierzy i ofice-
rów przez władze alianckie Sowietom; sowiecki 
terror wobec własowców; znaczenie historyczne 
ruchu. Stan bardzo dobry. 90. –

697. INSTRUKCJA bojowa. Część VIa. Przykład: Opanowanie małego mia-
sta, (adl.): VIb. Przykład: Opanowanie stacji kolejowej, (adl.): Część VIc. 
Przykład: Opanowanie lotniska polowego. Wykłady w Szkole Podchor. Re-

zerwy Piechoty [tyt. ochronny]. Zambrów 
[właśc. Warszawa]: [Komenda Główna 
AK]; TWZW [Tajne Wojskowe Zakłady 
Wydawnicze], 1943. – 27, [1] s., [6] k. tabl. 
złoż.; 27 s., 2 k. szkiców złoż.; 26 s., 1 szkic 
złoż., 18-18,5 cm, brosz. wyd. Wykłady 
konspiracyjne podchorążówki piechoty Ar-
mii Krajowej z przykładami dotyczącymi 
konkretnych zadań taktycznych i strate-
gicznych. Okładki z ochronnym miejscem 
edycji i datami (1936 i 1938). Drobne zagię-
cia i zbrązowienia na okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 150. –
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698. INSTRUKCJA dla kierowcy samochodu „Willys”. War-
szawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1947. – 51 s., 
rys. 17, 16,5 cm, brosz. wyd. Instrukcja obsługi jeepa 
(Willys MB), wojskowego samochodu terenowego pro-
dukcji amerykańskiej z czasów II wojny światowej, uwa-
żanego za jeden z symboli armii USA tamtego okresu. 
Wyprodukowany w setkach tysięcy był również prze-
kazany armiom sojuszniczym. Do Polski trafił z ZSRR 
i był używany w Ludowym Wojsku Polskim. Drobne 
ślady używania na okł. Stan dobry. 35. –

699. INSTRUKCJA obserwacji z balonu. Warszawa: 
Wyd. Wojsk. Instytutu Nauk.-Wyd., 1929. – XV, 
[1], 134, XI s., [9] k. tabl. rozkł., 17 cm, opr. ppł. 
Instrukcja zasad obserwacji i wykorzystywania ba-
lonów dla celów wojskowych. Przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. 60. –

700. INSTRUKCJA saperska. Dział III. Cz. I: Mosty 
podjazdowe. T. III: Stawianie mostów. Warszawa: 
Wyd. Wojsk. Instytutu Nauk.-Wyd., 1925. – XII, 
264 s., [3] k. tabl., 56 rys., 17 cm, opr. ppł. Zatwier-
dzone do użytku służbowego przez Ministerstwo 
Spraw Wojskowych pismem Oddziału III Szt. Gen. 
L. 424/Reg. z dnia 12/II 1925. Instrukcja postępowa-
nia przy budowie mostów pontonowych i promów. 
Drobne ślady po sklejeniu okł. z kartą tyt. Poza tym 
stan bardzo dobry. 60. –

701. INSTRUKCJA strzelecka. Część IIIa: Karabin maszynowy. Strzelania 
przeciwlotnicze. Warszawa: Wyd. Wojsk. Instytutu Nauk.-Wyd., 1930. – 
IX, [1], 110, [2] s, 25 rys., tab.; [6], [4] (rozkł.), 14, 4, 4 s., [4] k. tabl. (ko-

lor., rozkł.), załączniki, 17 cm, 
opr. ppł. Ministerstwo Spraw 
Wojskowych; O.5./1929 III a. 
Instrukcja strzelania z karabi-
nu maszynowych do samolotów 
wraz z licznymi załącznikami 
w postaci kolorowych wizerun-
ków płatowców różnych państw 
oraz ich oznaczeniami. Załącz-
nik i o  wielu l iczbowaniach. 
Stan bardzo dobry. 100. –
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702. INSUREKCJA. [R. II], z. 5(17) – 9(21 ): maj 
– grudzień 1942; [R. III], nr 1(22) – 3(23): sty-
czeń marzec 1943. Warszawa: [Armia Krajo-
wa] (Druk. TZWW), [1942-1943]. – 16 s., [2] s. 
tabl.; 16 s., [2] s. tabl., 2 szkice; 16 s., tab.; 16; 
16; 16 s., [2] s. tabl.; 16 s., mapka, tab.; 16; 16 s., 
[2] s. tabl., 17,5 cm, opr. karton. Zbiór 9 nu-
merów pisma konspiracyjnego zawierający 
artykuły szkoleniowo-wojskowe, historyczne 
(np. o kampanii wrześniowej), jak i aktualne 
dotyczące sytuacji militarnej na froncie. Wy-
dawane przez Biuro Informacji i Propagandy 
Armii Krajowej. Tyt. nagł. Drobne przybru-
dzenie okł. i niewielki uszczerbek na jednej 
karcie tekstu. Stan ogólny dobry. 160. –

703. JANISZEWSKI Michał: Żołnierz polski we 
Włoszech. Rzym: [Oddz. Kult. i Prasy 2. Kor-
pusu], 1946. – 82, [1] s., fot., 17 cm, brosz. wyd. 
Z dedykacją kierownika Biura Studiów 2 Kor-
pusu Zdzisława Stahla (1901-1987) dla mjr 
Stefana Benedykta, dat, 18 IX 1946 r. Bogato 
ilustrowany opis szlaku bojowego 2 Korpusu 
Polskiego we Włoszech od Taranto przez Mon-
te Cassino i Ankonę do Bolonii. Biblioteka Orła 
Białego. Papier kredowy. Okł. projekt. Stani-
sław Lipiński. Drobne przybrudzenia na okł. 
Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 50. –

704. KALENDARZ żołnierski na rok 1921. Warsza-
wa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1920. – 384, 
XLVIII (inseraty) s., [1] k. mapa (rozkł., kolor.), 
[1] k. tabl. (kolor.), il., 15 cm, brosz. wyd. Za-
wiera m.in. krótka historię Polski i dzieje walk 
o niepodległość Polski; listę odznaczonych 
krzyżem Virtuti Militari V-ej klasy według wy-
kazów przysłanych do dnia 20 listopada 1920 
r. do Adjutantury Generalnej Naczelnego Do-
wództwa z podziałem na poszczególne jednost-
ki oraz wiadomości praktyczne i informacyjne 
dla żołnierzy. Drobne zagięcia okł. Wewnątrz 
stan bardzo dobry. 120. –
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705. [KAMIEŃSKI Henryk (1813-1866)]: Wojna lu-
dowa przez X.Y.Z. [krypt.] pisana w roku 1863. Ben-
dlikon [Szwajcaria]: w Druk. A. Gillera, 1866. – 290, 
[1] s., 16 cm, opr. pł. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Pierwsze 
pełne wydanie (pośmiertne) autorstwa filozofa i teore-
tyka rewolucji społecznej. Dwa pierwsze arkusze tego 
dzieła wydano w 1863 r. w Paryżu, jako „przewodnik 
i regulamin powstańczy”. Zawiera instrukcję walki od-
działów rewolucyjnych z podziałem na poszczególne 
formacje (piechota, kawaleria i artyleria) z uwzględnie-
niem szczególnej roli kosynierów i pospolitego ruszenia. 
Z kart wypływa przekonanie autora o szczególnej roli 
mas ludowych uzbrojonych w kosy. Niewielkie zażółce-
nia kart tyt. Poza tym stan bardzo dobry. 100. –

706. KASPRZYCKI Tadeusz (1891-1978): Kartki 
z dziennika oficera I Brygady. Warszawa Wojskowy 
Inst. Nauk.-Wyd., 1934. – XIV, 543 s., 52 k. tabl., 
21 [właśc. 22] map, 102 szkice, 24 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia ostatniego ministra spraw wojskowych 
II Rzeczypospolitej z walk I Brygady Legionów Pol-
skich z bogatą dokumentacją ikonograficzną (zdjęcia, 
mapy, szkice) oraz biogramami legionistów i indek-
sami. Niewielkie uszkodzenia okł. brosz. (zagięcia, 
naddarcia), ostatnia mapa podklejona. Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 150. –

707. KAWAŁKOWSKI Aleksander 
(1899-1965): Rok zwycięstwa. 
(W dziesiątą rocznicę zawiesze-
nia broni). Warszawa: Komitet 
Obchodu 10-lecia Zwycięskie-
go Odparcia Najazdu Rosji So-
wieckiej, 1930. – 18, [1] s., mapka, 
24 cm, brosz. wyd. W rocznicę 
zwycięstwa w wojnie z bolsze-
wikami. Próba podsumowania. 
Z ostatnim rozkazem Naczelnego 
Wodza przed zawarciem pokoju 
w Rydze. Zagięcia krawędzi okł. 
Wewnątrz czysty egz. 30. –
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708. KĘSIK Władysław: Podziemny ogień. 
(Z walk o Górny Śląsk). [Warszawa]: Nakł. Au-
tora, 1938. – 256 s., 19,5 cm, opr. ppł. z tyt. tłocz. 
złotem na licu. Pieczątka: „Biblioteka Henryki 
Szczepkowskiej”. Zbiór dokumentów i wspo-
mnień poświęconych III Powstaniu Śląskiemu. 
Stan bardzo dobry. 75. –

709. KHOURSCH Baha-Eddin [Hurš Baha-
eddin Emir Hassan]: Obrona twierdzy Achulgo 
przez imama Szamila; przekład Heleny Harasy-
mowicz. Warszawa: Instytut Wschodni, 1939. – 
150, [8] s., [1] k. portr., [2] k. map, 18 cm, opr. 
pł. 25-letnia Wojna o Niezawisłość Półn. Kauka-

zu, t. I. Pierwsza w ję-
zyku polsk im książka 
napisana przez przed-
stawiciela Północnego 
Kaukazu z cyklu dzieł 
prometejskich. Historia 
zmagań Imama Szami-
la (ok. 1798-1871), przy-
wódca powstania górali 
kaukaskich (Dagestanu 
i Czeczeni) przeciwko 
Rosji w latach 1834-1859. 
W górnej krawędzi miej-
scami zażółcenia. Stan 
dobry. 80. –

710. KREUTZINGER Józef (1877-1939): Topo-
grafja. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografja i woj-
skowe znaczenie terenu. Warszawa: [b.w.], 1928. – 
338, [1] s., XVIII k. tabl., [1] k. tabela, [10] k. tabl. 
(częściowo złoż. i dwustronne w kieszonce), 164 il., 
25 cm, opr. ppł. wyd. Biblioteka Służby Geograficz-
nej, t. 1 Podręcznik akademicki topografii wojsko-
wej autorstwa szefa Wojskowego Instytutu Geogra-
ficznego i wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej, 
uważanego niekiedy za twórcę współczesnej kar-
tografii polskiej. Drobne przybrudzenia okł. Poza 
tym stan bardzo dobry. 200. –
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711. [KRZYCZKOWSKI Józef (1901-1989)] ZE-
SPOŁOWCZ Józef [krypt.]: Rola i duch 
wojska. Warszawa: [Komenda Główna, Biu-
ro Informacji i Propagandy AK] (TZWW), 
1943. – 32, [4] s., 17 cm, brosz. wyd. Dotyczy 
organizacji i wychowania w Wojsku Polskim. 
Przybrudzenia pierwszych kart i zagięcia na-
rożników. Stan ogólny dobry. 50. –

712. KRZYŻANOWSKI Włodzimierz (1824-
1887): Wspomnienia z pobytu w Ameryce 
[…] podczas wojny 1861-1864; [słowo wstępne 
Zygmunt Stefanowicz]. Chciago: Polish Mu-
seum of America, 1963. – 104 s., il., 22 cm, 
brosz. wyd. Roczniki Historyczne Polskiego 
Muzeum w Ameryce, t. 1. Wspomnienia emi-
granta polskiego, który od prostego żołnierza 
awansował na generała armii amerykańskiej 
północy w wojnie secesyjnej, a po jej zakoń-
czeniu pracował w administracji amerykań-
skiej. Napisane u schyłku życia z dystansem 
do wydarzeń. Stan bardzo dobry. 60. –

713. KÜNSTLER Stanisław (1892-1971): Nasza 
ofensywa sierpniowa. Warszawa: Główna 
Księgarnia Wojskowa, 1920. – 29 s., [1] k. 
mapa, 22 cm, brosz. wyd. Popularny zarys 
operacji zwanej bitwą sierpniową z bolsze-
wikami („Cud nad Wisłą”) autorstwa ofice-
ra Oddziału II Sztabu Głównego. Z dwoma 
szkicami. Polski Wysiłek Zbrojny, t. 4. Drob-
ne uszkodzenia krawędzi okł. przy grzbiecie. 
Poza tym stan dobry. 50. –

714. KWATERY i biwaki. Wyd. K.N.S. [krypt.] 
Z rys. Radom: [b.w.], 1916. – 35, [2] s., 3 rys., 
13 cm, brosz. wyd. Biblioteka Wojskowa, nr 8. 
Przepisy i wzory biwakowania wojskowego. 
Broszura dla żołnierzy Legionów Polskich. 
Stan bardzo dobry. 35. –

715. LASKOWSKI Heliodor (1898-1936): Artyler-
ja morska. Warszawa: Liga Morska Kolonjal-
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na, 1934. – 51 s., 11 rys., 17 cm, brosz. wyd. 
Prywatna pieczątka własnościowa. Rola 
i zadania artylerii morskiej w zarysie au-
torstwa szefa Służby Artylerii i Uzbrojenia 
w Kierownictwie Marynarki Wojennej RP 
i inicjatora utworzenia nowoczesnej baterii 
dział systemu „Bofors” na Helu. Drobne 
przybrudzenia okł. i podklejony grzbiet. 
Stan ogólny dobry. 45. –

716. LASKOWSKI Otton (1892 – 1953), PAW-
ŁOWSKI Bronisław (1883 – 1962): Polska 
historja wojskowa (w wypisach źródłowych). 
Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1928. 
– VII, [3], 314 s., 24,5 cm, opr. ppł. Źródła 
do historii polskiej wojskowości za czasów 
Piastów, Jagiellonów, wojen w okresie wiel-
kich hetmanów oraz wojska narodowego 
(1792-1864). Okł. ze śladami używalności. 
Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 100. –

717. LATZKO A.(ndreas) (1876-1943): Powrót; 
autoryzowany przekład Jana Barskiego. 
Warszawa: Tow. Wyd. Biblion, 1931. – 
280 s., 20 cm, opr. ppł., przednia okł. brosz. 
zach. Powieść antywojenna, jedna z wielu 
byłego oficera armii austro-węgierskiej. Na 
okł. fotomontaż wg projektu Mieczysława 
Bermana. Przybrudzenia pł. opr. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. 100. –

718. LEGIONY na Podhalu. Piotrków: [b.w.], 
1916. – 31 s., portr., il., 17 cm, brosz. wyd. 
Boje Legionów Polskich, nr 2. Na okł. 
ty t.: „Walki na Podhalu”. Zarys walk 
I Brygady Legionów na Podhalu pod do-
wództwem Józefa Piłsudskiego w 1914 r. 
Stan bardzo dobry. 40. –

719. LEGIONY polskie 16 sierpnia 1914 – 16 sierp-
nia 1915. (Dokumenty) Piotrków: Depar-
tament Wojskowy Naczelnego Komitetu 
Narodowego, 1915. – 119, [3] s., 24 cm, opr. 
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ppł., przednia oryg. okł. brosz. zach. Zbiór 60 
dokumentów historycznych dotyczących powsta-
nia i rozwoju Legionów Polskich. Zbrązowienia 
względnie przybrudzenia na okł. i dolnej części k. 
tyt. Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 60. –

720. LEGIONY w Karpatach w czterdziestu 
obrazach rysunku artysty-malarza Franciszka 
Zajchowskiego (1860-1923). Lwów: Druk. Pra-
sa, [1915]. – [2], 40 k. tabl. il., 23 × 31 cm, okł. 
karton, Zawiera sceny z życia II Brygady Legio-
nów Polskich. Karta tyt. reperowana (podklejo-
na) uzupełniona pierwsza okł. Zbrązowienia na 
obrzeżach k. tyt. i na krawędziach kilku tabl. 
Poza tym stan dobry. 150. –

721. LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): Walka zbrojna o niepodległość Polski 1905-
1918. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historji Pol-
ski, 1935. – XX, [2], 486, [1] s., il., 25 cm, opr. pł. ze sk. szyldzikiem. Z dedy-
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kacją autora na k. przedtyt. z 1937 
r. dla Gerharda Wizubauma. Hi-
storia polskich formacji wojsko-
wych w walce o niepodległość. 
Omówiono m.in. Polską Orga-
nizację Wojskową, Polskie Siły 
Zbrojne, Polski Korpus Posiłko-
wy; wojsko polskie na wschodzie 
(Legion Puławski, Polska Bryga-
da Strzelecka, Pierwszy Korpus 
na Białorusi, Drugi Korpus i bój 

pod Kaniowem, Trzeci Korpus na Ukrainie, Dywizja Syberyjska); wojsko 
polskie na zachodzie (Oddział Bajończyków, Armia Polska we Francji). Nie-
wielkie przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 150. –

722. LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): Wśród 
lwowskich orląt. Wyd. 2. Warszawa: 
Wojskowy Instytut Nauk.-Wyd., 1931. 
– [8], 148, [5] s., il., 21 cm, brosz. wyd. 
dołu). Spisane wspomnienia z boha-
tersk iej obrony Lwowa przed zama-
chem ukraińskim w okresie 1918-1919. 
Projekt kolor. okł. Kamil Mackiewicz. 
Uszkodzen ia ok ł .  na k rawędz iach 
i grzbiecie (podklejony). Stan ogólny 
dobry. 60. –

723. ŁODYŃSKI Marjan (1884-1972): Pol-
sk ie bibljotekarstwo wojskowe jako 
odrębna gałąź ogólnego bibljotekar-
stwa. Warszawa: Druk. Min. Spraw. 
Wojskowych, 1926. – 15, [2] s., 30 cm, 
okł. karton, Charakterystyka bibliote-
karstwa wojskowego autorstwa dyrek-
tora CBW i historyka. Wydawnictwa 
Centralnej Biblioteki Wojskowej, nr 
11. Egz. z serii numerowanej na pap. 
specjalnym Projekt Stefan Dołęgow-
ski. Przednia okł. luzem, zagięcia na 
krawędziach i za łamania. Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 60. –
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724. ŁUNIŃSKI Edward [właśc.: DEICHES Ar-
nold] (1868-1931): Berek Joselewicz i jego syn. 
Zarys historyczny. Z ilustracjami w tekście. 
Warszawa: S. Orgelbrand Synowie, 1909. – 
[4], 136 s., [8] k. tabl., 21 cm, opr. płsk. z epoki 
z tłocz. złotem grzbietem. Biografia pierwsze-
go polskiego Żyda, który pokazał rodakom 
drogę honoru, oraz dzieje jego dalszych po-
tomków. Drobne otarcia okł. i krawędzi 
grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. Zło-
cenia w pełnym blasku. 180. –

725. MECISZEWSKI Filip (1786-1830): For-
tyfikacya polowa. Warszawa: [b.w.], 1825. 
– [6], IV, 335, [7] s., XXXI k. tabl. złoż., 
23 cm, poszyt. Dzieło pułkownika artyle-
rii i wykładowcy szkoły artylerii w Królestwie Polskim poświęcone ów-
czesnej sztuce fortyfikacji. Z litografiami odbitymi w Szefostwie Kwater-
mistrzostwa Generalnego Wojsk. Ryciny rozkładane ze 199 rysunkami 
szańców i różnych umocnień fortyfikacyjnych. Niewielkie zbrązowienia 
na krawędziach kart. Ślad po zalaniu na górnych krawędziach pierwszych 
kart. Okładka z oryg. blankietu z nadrukami dla wojska Królestwa Pol-
skiego. Stan ogólny dobry. 600. –
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726. MICHAJŁOWSKI-
-DANILJEWSKI A.[leksan-
der I.] (1790-1848): Opisanie 
pochoda wo Francii w 1814 
godu. Cz. 1 [z 2]. Sanktpe-
terburg: Tip. Departamenta 
Wnieszniej Torgowli, 1836. 
– VIII, 320, [1] s., [2] k. map 
(w tym 1 rozkład.), [9] planów, 
21 cm, opr. ppł. Zdezaktuali-
zowane pieczątki własnościo-
we. Opisanie kampanii we 
Francji w r. 1814 autorstwa 

rosyjskiego historyka, uczestnika walk z Napoleonem 1812-1814 i późniejsze-
go generała. Obejmuje operacje wojskowe w okresie I – III 1814 r. Autor 
wykorzystał bogaty zbiór dokumentów i wspomnień uczestników wydarzeń 
z osobistego archiwum. Publikacja zaopatrzona 
w kolorowane mapy i plany w litografii. Naturalne 
zbrązowienia oraz niewielki ślad po zalaniu na kil-
kunastu kartach. Stan ogólny dobry. 150. –

727. MISES Richard von (1883-1953): Podstawy lotnictwa. 
Elementarny wykład teorji i budowy samolotów, ze 
192 rysunkami w tekście. Z 3 rozsz. wyd. niem. przeł. 
z upoważn. aut. Stefan Neumark. Warszawa: ZG LOPP, 
1929. – VIII, 332 s., 192 rys., 22 cm, opr. ppł. Podręcznik 
lotnictwa autorstwa austriackiego naukowca, czynnego 
później w USA. Ślady usunięcia podpisów własnościo-
wych na k. tyt. Zażółcenia na pierwszych kartach, poza 
tym stan dobry, czysty egz. 120. –

728. MONDALSKI Wiktor: Z trzecim pułkiem le-
gionów. Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw 
N.K.N., 1916. – 241, [2] s., [21] k. tabl., 22 cm, 
brosz. wyd. Pamiętnik z 3 Pułku Piechoty Legio-
nów Polskich, od wiosny 1915 r. w składzie II Bry-
gady Legionów. Projekt okł. Zygmunt Lorec 
(1891-1963), malarz, grafik, legionista i późniejszy 
propagator batiku i kilimkarstwa. Fot. St. Janow-
skiego. Zażółcenia na obrzeżach okł, a na odwro-
cie niewielkie zagięcie narożnika. Wewnątrz czysty 
egz. Stan dobry. 100. –
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729. MONTE Cassino. Szkice perspektywiczne terenu walk 2 Korpusu, maj 1944. 
[B.m.: 12 Kompania Geograficzna 2 Korpusu, 1944]. – [22] k., il. (mapy), 
21 × 38 cm, brosz. wyd. Zawiera 20 rysunków przedstawiających z fotograficz-
ną dokładnością w ujęciu perspektywicznym grzbiety górskie, obiekty tereno-
we, stoki i szczyty terenów bitwy pod Monte Cassino. Szkice piórkiem wraz 
z opisem autorstwa ppor. Zdzisława Brunne i pchor. Bisińskiego. Egzemplarz 
z kilkudziesięcioma autografami, w tym dawnych uczestników bitwy. Autogra-
fy wpisane zostały w czasie uroczystych obchodów 50-lecia bitwy pod Monte 
Cassino, połączonych z pielgrzymką kombatantów z Polski pod przewodnic-
twem biskupa Zbigniewa Kraszewskiego (1922-2004). Drobne przybrudzenia 
i zagięcia. Brak dodatkowej mapy. Stan ogólny dobry. 120. –

730. NA STRAŻNICY i w domu. Ciekawe 
i pożyteczne wiadomości dla żołnierza 
K.O.P. oraz jego rodziny; [przy współ-
pracy Powszechnego Uniwersytetu Ko-
respondencyjnego w Warszawie pod. 
red. Franciszka Jamka-Koperskiego 
(1895-?)]. Warszawa: [Wyd. Żołnierzy 
Korpusu Ochrony Pogranicza], 1933. – 
310, [2] s., il., 23 cm, opr. ppł. Zbiór ma-
teriałów patriotycznych i praktycznych 
dla żołnierza Korpusu Ochrony Pogra-
nicza. Kilka kart podklejonych na kra-
wędziach, gdzieniegdzie drobne plamki 
brązowe. Stan ogólny dobry. 75. –
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731. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935): Wybrane 
myśli Józefa Piłsudskiego o wychowaniu na-
rodu; [materiały ustalili i uporządkowali Sta-
nisław Dąbrowski (1889-1969) i J. Szumański]. 
Warszawa: Wydaw. Szkoły Przemysłu Graficz-
nego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1938. 
– 55, VIII s., [1] k. portr. (kolor., naklejany), 
26,5 cm, brosz. wyd. Zbiór cytatów i myśli Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego o tematyce politycz-
no-społecznej. Ozdoby barwne i okł. projekt. 
Bolesław Surałło-Gajduczeni (1906-1939), arty-
sta malarz, ukł. graf zestawił L. Królikowski; 
odb. 400 egz. Niewielkie przybrudzenia i za-
gięcia krawędzi okł. Poza tym wewnątrz czysty 
egz., stan bardzo dobry. 100. –

732. [PIŁSUDSKI Józef ] Księga zbiorowa 
ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego w dniu Jego imienin. [Pod red. 
Stanisława Jasińskiego]. Warszawa: Komitet 
Propagandy Czynu Polskiego, 19 marca 1935. 
– 107, [5] s., il., err., 32 cm, brosz. wyd. Zbiór 
materiałów historycznych, literackich i woj-
skowych poświęconych Józefowi Piłsudskiemu 
i walce o niepodległość Polski. Wśród autorów 
m.in.: Edward Rydz-Śmigły, Marian Zyn-
dram-Kościałkowski, Wacław Gąsiorowski, 
Gustaw Orlicz-Dreszer, Kosma Lenczowski, 
Wincenty Lutosławski, Adam Krzyżanowski, 

Wacław Kostek-Biernacki, Karol Irzykowski, Włodzimierz Antoniewicz, 
Jan Korwin-Kochanowski, Józef Mączka i in. Drobne zagięcia krawędzi 
i zbrązowienia okł. Stan ogólny dobry. 120. –

733. POLISH troops in Norway. A photographic record of the campaign at Nar-
vik. Published for the Polish Ministry of Information. London: M.I. Kolin, 
1943. – [160] s., fot., 29 cm, opr. pł. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki wła-
snościowe. Bogato ilustrowany album poświęcony Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Podhalańskich. Zawiera setki zdjęć (R.M. Neuman) ujętych w te-
matyczne rozdziały z istnienia jednostki i walk w 1940 r. Projekt okł. i układ 
graf. Jerzy Him (1900-1981) i Jan Lewitt (1907-1991). Minimalne przybru-
dzenia okł. na odwrocie i zagięcie górnego narożnika, na dolnych obrzeżach 
niewielki ślad po zalaniu. Poza tym stan bardzo dobry. 120. –
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734. PROCHASKA Antoni (1852-1930): Wyprawa na Smo-
leńsk. (Z listów litewskiego kanclerza r. 1609-1611). 
Wilno: Księgarnia Stow. Naucz. Polskiego, [1911]. – 47-
70 s., [1] k. tabl., 2 portr., il., 23 cm, brosz. wyd. Odb. 
z: „Kwartalnik Litewski”. Materiały do wojny interwen-
cyjnej przeciw Moskwie i oblężenia Smoleńska w świe-
tle listów Lwa Sapiehy, kanclerza wielkiego litewskiego. 
Zawiera ikonografię z epoki. Zagniecenia krawędzi okł. 
i uszkodzenia grzbietu. Czysty egz., 60. –

735. PROGAM Kursu szkoły podof icerskiej piechoty. 
[Warszawa: Komenda Główna AK (Druk. TZWW), 
1943]. – 50 s., 18 cm, brosz. wyd. Druk konspiracyjny. 
Na okł. f ikcyjny wydawca i adres wydaw.: Osowiec: 
Centralna Szkoła Podofic. K. O. P., 1938. Szkolenie 
podoficerskie w Armii Krajowej w różnych rodzajach 
broni. Drobne przybrudzenia okł., głównie naturalne 
od zszywek. 60. –

736. REEK Nikolai (1890-1942): Decyzja dowódcy i jej po-
wstawanie. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-
-Oświatowy, 1938. – 86 s., [1] k. tabl. (kolor., rozkład.), 
16,5 cm, brosz. wyd. Opracowanie estońskiego generała, 
zamordowanego po 1939 r. przez NKWD. Drobne przy-
brudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 40. –

737. REGULAMIN kawalerji (tymczasowy). Cz. II: Wyszko-
lenie szeregowca konno. Warszawa: Ministerstwo Spraw 
Wojskowych, 1926. – 57 s., 44 rys., 17 cm, opr. ppł. Dedy-
kacja kawaleryjska z epoki. Podręcznik jazdy konnej dla 
ułana z rysunkami. Drobne zagięcia okł. Poza tym stan 
bardzo dobry 50. –

7 3 8 .  RO G OW S K I  J a n 
(1894-1980): W obronie Lwo-
wa. Lwów: A. Krawczyński, 
1939. – 144 s., fot., il., 24 cm, 
brosz. wyd. Suchy tłok: „Ta-
deusz Zbyszycki”. Z dziejów 
walk obrony Lwowa przed 
Ukraińcami w  1918-1919 r. 
Drobne zagięcia okł. na kra-
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wędziach oraz niewielkie ślady po zalaniu. Poza 
tym stan dobry. 100. –

739. ROJA Bolesław (1876-1940): Legendy i fakty. 
Warszawa: F. Hoesick, 1931. – 372 s., 24 cm, opr. 
plast., oryg. okł. brosz. zach. Polemiczne wspo-
mnienia generała dywizji Wojsk Polskich, zwolen-
nika porozumienia z Ukraińcami. Zawierają m.in.: 
Legioniści w akcji przejmowania władzy, konflikt 
polsko-ukraiński; organizacja odsieczy na Przemyśl 
i Lwów. Zażółcenia okł., opr. współcz. Poza tym 
stan bardzo dobry. 120. –

740. ROJA Bolesław (1876-1940): Legjoniści w Kar-
patach w 1914-1915 roku. Z przedm. Wacława Lipiń-
skiego (1896-1949). Warszawa: Wojskowy Inst. Na-
uk.-Wyd., 1933. – [8], 447 s., [14] k. szkiców, fot., il., 
portr., err., 24 cm, opr. pł. wyd., oryg. okł. brosz. 
zach. (tylna naklejona). Pieczątka własnościowa. 
Wspomnienia z walk dowódcy IV batalionu 2 Pułku 
Piechoty II Brygady Legionów Polskich na froncie 
austriacko-rosyjskim w Karpatach. Bogato ilustro-
wana kronika ciężkich bojów legionowych. Przybru-
dzenia pierwszych i ostatnich kart, ślad po zalaniu na 
okł., poza tym czysty egz. 150. –

741. ROKICKI Józef („Michał”) (1894-1976): 
Blaski i cienie bohaterskiego pięciolecia. 
Niemcy Zachodnie: [b.w.], 1949. – 176 s., 
[4] s. tabl. (mapki), 21 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia wojenne Komendanta Na-
czelnej Organizacji Wojskowej, w czasie 
powstania warszawskiego dowódcy Mo-
kotowa (podjął kontrowersyjną decyzję 
ewakuacji dzielnicy 26 IX 1944 r.). Stan 
bardzo dobry. 100. –

742. ROUCAUD Charles: Pochód Niemców 
na Paryż i bitwa nad Marną. Na podstawie 
materiałów niemieckich. Warszawa: Głów-
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na Księgarnia Wojskowa, 1922. – 47, [1] s., [6] s. 
tabl. szkiców (złoż.), 18 cm, brosz. wyd. Studium 
o bitwie nad Marną w 1914 r. 35. –

743. RUNGE Stanisław (1888-1953): Kucie koni w armji 
polskiej. (System prof. d-ra Lechnera). Z 14 tablica-
mi rys. Objaśnił… Wyd. 1. Warszawa: Ministerstwo 
Spraw Wojskowych, 1919. – 7 s., [14] k. tabl. rozkł., 
18 cm, brosz. wyd. Wydział oświatowo-naukowy 
Sekcji weterynaryjnej MSWojsk. w Warszawie Prak-
tyczny podręcznik kucia koni autorstwa późniejszego 
profesora weterynarii i rektora Uniwersytetu Poznańskiego. Okł. lekko uszko-
dzona (podklejona) i przybrudzona. Wewnątrz czysty egz. 150. –

744. RZEPECKI Jan (1899-1983): Działania batalionu. Warszawa: Główna Księ-
garnia Wojskowa, 1929. – 196 s., 17 cm. Praktyczny podręcznik do ćwiczeń 
taktycznych batalionu piechoty. Stan bardzo dobry. 75. –

745. SIEROSZEWSKI Wacław (1858-1945): Józef Piłsudski. Piotrków: Depar-
tament Wojskowy NKN, 1915. – 86, [2] s., [1] k. portr., [7] k. tabl. kolor., 
[2] k. map kolor. (jedna rozkł.), 
19 cm, brosz. wyd. Pierwsze 
książ kowe wydanie popular-
nej biografii Józefa Piłsudskie-
go z kolorowymi ilustracjami 
Z. Rozwadowskiego przedsta-
wiającymi legionistów. Tylna 
okł. minimalnie podklejona. 
Stan ogólny b. dobry. 80. –
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746. SITWA Zgrupowania 5 Wileńskiej Bry-
gady Żubrów. T. III. Rzym: [Komitet Redak-
cyjny], 1946. – 304 s., liczne il., winiety, 32 cm, 
opr. ppł. wyd. Pieczątka: „Biblioteka Archiwum 
2 Korpusu”; Biblioteka Instytutu Józefa Piłsud-
skiego. Nr…”. Materiały do dziejów bojowych 
zgrupowania do końca wojny i życia codziennego 
brygady. Reminiscencje z Wilna, materiały rocz-
nicowe i propagandowe. Zawiera spis żołnierzy 
zgrupowania odznaczonych Krzyżem Walecz-
nych i Krzyżem Zasługi z Mieczami. Papier kre-
dowany. Zagięcia górnych narożników. Poza tym 
stan bardzo dobry. 240. –

747. SKARŻYŃSKI Stanisław (1899-1942): 
Na RWD 5 przez Atlantyk. Warszawa: Wydaw. 
Aeroklubu R. P.; nakł. Lucjana Złotnickiego, 
1934. – 192 s., [4] k. tabl. (kolor.), [2] k. map 
złoż.: il., faks., fot. 25 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. 
złotem tyt. na licu i grzbiecie. Opis z podróży 
lotniczej do Brazylii przez Atlantyk pierwszego 
Polaka, kapitana-pilota, który ustanowił świa-
towy rekord lotu. Zawiera relacje z wycieczek 
po skupiskach polskich w Brazylii. Bogato ilu-
strowane wspomnienia (fotografie naklejane 
w tekście oraz na osobnych tablicach w ramach 
paginacji). Układ książki, okładka i inicjały 
w drzeworycie autorstwa Stanisława Ostoja-
-Chrostowskiego (1897-1947), wkładki barwne 
Bohdan Nowakowski. Jedna karta kolorowa 
uzupełniona. Stan bardzo dobry. 200. –

748. [SKWARCZYŃSKI Adam (1886-1934)]: 
Organizacja armji. Wilno: [b.w.], 1915. – 16 s., 
14 cm, brosz. wyd. Biblioteczka im. Kapitana Her-
wina, z. 2. Opracowanie o strukturze armii napi-
sane z myślą o samokształceniu w ramach struk-
tur tajnej organizacji wojskowej autorstwa jednego 
z jej przywódców i późniejszego czołowego ideolo-
ga obozu związanego z Józefem Piłsudskim. Na 
k. tyt. symbol POW i „Parasol”. Naturalne zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 35. –
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749. SOCHACZEWSKI Stanisław: Podręcznik 
rekruta jazdy. Wyd. uzgodnione ze wszystki-
mi regulaminami wydanymi w r. 1921. War-
szawa: Gebethner i Wolff, 1922. – 70, 4 s., 
22 cm, brosz. wyd. Podręcznik kawalerzysty 
w spoczynku, marszu i w boju. Zażółcenia 
okł. i podklejenie. Wewnątrz czysty egz., stan 
ogólny dobry. 90. –

750. SOSABOWSKI Stanisław (1892-1967): Naj-
krótszą drogą; [słowo wstępne Kazimierz 
Sosnkowski]. Londyn: Komitet Wyd. Polskich 
Spadochroniarzy, 1957. – XXXI, [1], 286 s., [8] 
k. tabl., [1] k. portr., 22 cm, opr. pł. tłocz. sre-
brem z obwol. Wspomnienia generała i do-
wódcy 1 Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej. Obejmują przygotowania do operacji 
desantu „Market Garden” w Holandii oraz 
udział w operacji z podsumowaniem z per-
spektywy historii. Drobne zagięcia obwol. 
Stan bardzo dobry. 120. –

751. [STOLARZEWICZ Ludwik (1891-1960)] 
HINCZA Stefan [pseud.]: Pierwszy żołnierz 
Polski Odrodzonej. Życie i czyny Józefa Pił-
sudskiego. Z 34 ilustracjami i 4 mapami. Łódź 
– Katowice: L. Fiszer, 1928. – 424 s., [34] k. 
tabl., [4] k. map, 22 cm, opr. pł. ozdobna zie-
lona z tłocz. złotem głową Józefa Piłsudskiego 
w legionowej maciejówce. Kilka małych pie-
czątek własnościowych. Jedna z popularniej-
szych przedwojennych biografii Józefa Piłsud-
skiego zaopatrzona w cytaty z jego prac oraz 
poświęcone mu utwory literackie. Drobne otar-
cia opr., poza tym stan bardzo dobry. Portret 
na okł. wytłocz. wg rys. Maurycego Gottlieba. 
Ilustr. pg fot. Fuchsa, Pęcherskiego, „Pante-
onu” i Paszkowskiego. Drobne zażółcenia kart. 
Poza tym stan bardzo dobry. 250. –

752. SZARŻA pod Rokitną. Piotrków: [b.w.], 1915. – 
32 s., portr., 17 cm, brosz. wyd. Boje Legionów 
Polskich, nr 1. Popularny opis słynnej szarży na 



265

okopy rosyjskie pod dowództwem rtm. Zbigniewa Du-
nin-Wąsowicza. Stan bardzo dobry. 40. –

753. SZKOŁA Podchorążych Piechoty. Księga Pamiątkowa. 
Uzupełnienia; [kom. red. Janusz Rowiński i inni]. Lon-
dyn: Koło Szkoły Podchorążych, 1976. – 163, [1] s., fot., 
il. + wkładka [4 s.], 23,5 cm, brosz. wyd. Zawiera wspo-
mnienia ze Szkoły Podchorążych Piechoty Rezerwy 
w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze spisem kadry szkoły 
oraz listą absolwentów z lat 1923-1939 zawierającej dane 
biograficzne. Stan bardzo dobry. 90. –

754. WAGNER Marian E.: Lwowski chłopaka na wojnach. 
(Strzępy wspomnień z walecznych lat 1918-1921). Lon-
dyn: Koło Lwowian, 1982. – [2], 148 s., fot., faksym., 
rys., 23 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z walk o pol-
skość Lwowa (1918-1921) z Ukraińcami i bolszewikami. 
Stan bardzo dobry. 60. –

755. WALIGÓRA Bolesław: Dzieje 85-go Pułku Strzelców 
Wileńskich. Warszawa: Wojsk. Inst. Nauk.-Wyd., 1928. 
– [8], 468, [3] s., [10] k. tabl., [34] s. tabl., szkice, 25 cm, 
opr. pł. Pieczątka własnościowa. Monografia pułku 
kresowego wsławionego w walkach z bolszewikami 
1919-1921. Egz. ze śladami używalności, okł. poplamio-
na, blok czysty. Stan dobry. 120. –
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756. WALKI II Brygady nad Prutem. Piotrków: 
[b.w.], 1916. – 32 s., fot., rys., 17 cm, brosz. 
wyd. Boje Legionów Polskich, nr 4. Zarys 
walk II Brygady Legionów Polskich na Bu-
kowinie. Stan bardzo dobry. 40. –

757. [WOJNA 1920 r.] PRZEGLĄD Kawalerii 
i Broni Pancernej, nr 59: VII-IX 1970. W 50-
tą rocznicę zwycięskiej wojny 1920 roku. 
Londyn: Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawale-
rii, 1970. – 169-272 s., fot., il., mapy i szkice, 
24 cm, brosz. wyd. Numer rocznicowy po-
święcony wojnie polsko-sowieckiej z 1920 r. 
Zawiera artykuły i wspomnienia. m.in. ge-
nerałów Jerzego Grobickiego, Aleksandra 
Pragłowskiego, Ludwika Kmicic-Skrzyńskie-
go i Józefa Smoleńskiego. Wiele z nich doty-
czy bitew i potyczek kawaleryjskich od Kijo-
wa po Warszawę z wojskami bolszewickimi. 
Niewielkie ślady używalności. Poza tym stan 
bardzo dobry. 60. –

758. WOJTYGA Adam (1896-1956): Turnieje lot-
nicze. Warszawa – Lwów: PWKS, 1936. – 
136 s., [1] k. portr., [10] s. tabl., 23 cm, brosz. 
wyd. Książka poświęcona międzynarodowym 
zawodom lotniczym i udziałom w nim Po-
laków. Okł. projekt. W. Czarnecki. Drobne 
otarcia i zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 75. –

759. ZAJĄC Józef (1891-1963): Szkolenie taktyczne 
dowódców. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1935. – XI, 308 s., 3 k. tabl., 21 cm, 
brosz. wyd. Książka autorstwa generała bry-
gady. Zwiera szkolenia dowódców piechoty 
i artylerii na różnych szczeblach (od plutonu 
i kompanii do pułku i dywizji). W tekście 17 
załączników i szkic nr 1 w ramach paginacji 
(szkice 2-4 na osobnych rozkł. tablicach w kie-
szonce). Drobne zagniecenia krawędzi okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 100. –



760. [ZAJĄCZEK Józef (1752-
1826)]: Historja Rewolucji Pol-
skiej w roku 1794; z przedmową 
Wiktora Gomulickiego (1848-
1919). T. 1-2. Warszawa – Lwów: 
[b.w.], 1907. – 121, [2]; 119, [1] 
s., 16 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. 
tyt. na licu i grzbiecie. Piecząt-
ka: „Jarosław Przyłęcki” z her-
bem. Książnica, no 11-12. Opis 
z 1797 r. autorstwa gen. Józefa 

Zajączka, uczestnika powstania kościuszkowskiego i radykała tamtego cza-
su. Niewielkie otarcia opr. Stan dobry. 60. –

761. ŻMIGRODZKI Stanisław (1872-?): Przed i po 6 sierpnia. Wspomnienia ofi-
cera łączności I Brygady. Warszawa: Instytut Badania Najnowszej Historji 
Polski, 1935. – 271, [3] s., 20 k. tabl., il., mapy, fotomontaże, 21 il., 24 cm, 
brosz. wyd. Wspomnienia oficera I Brygady z lat 1914-1916. Drobne uszkodze-
nia okł. na krawędziach i przy dolnym grzbiecie oraz niewielki ślad po zalaniu 
na odwrocie, poza tym stan dobry. 90. –

762. ŻUKOWSKI Olgierd: Zarys rozwoju okrętów torpedowych. Warszawa: 
LOPP, 1936. – 54, [1] s., 16 cm, brosz. wyd. Historia okrętów torpedowych od 
1886 r. Stan bardzo dobry. 40. –


