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

1. BATOWSKI Zygmunt (1876-1944): Norblin. 
Lwów: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyż-
szych, 1911. – [4], 219, [1] s., 126 il., 22 k. tabl. 
(w tym 2 rozkład.), 25 cm, opr. wyd. pł. złoc. Pie-
częć własnościowa. Nauka i Sztuka T.XIII. Jan 
Piotr Norblin de la Gourdaine – z pochodzenia 
Francuz, malarz, rysownik i grafik, w 1774 spro-
wadzony do Polski przez Czartoryskich. Jeden 
z najważniejszych malarzy okresu stanisławow-
skiego, uważany za ojca polskiego malarstwa ro-
dzajowego, w grafice bliski precyzji Rembrandta. 
Stan znakomity. 150. –

2. ELUARD Paul (1895-1952): Pablowi Picasso (1881-1973). [Rysunki Pabla Pi-
casso]. Warszawa: Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków, 
1948. – 61, [7] s., [1] k. tabl., il., 25 cm, brosz. wyd. z obwol. Dedykacja tłu-
macza z żoną. Poemat jednego z założycieli surrealizmu Paula Éluarda 
(właśc. Émile Eugene Paul Grindel, 1895-1952), z rysunkami Pabla Picassa. 
Przełożył Stefan Flukowski. Wydano 710 egz. ten nosi nr 341. Lekko spło-
wiała obwoluta, stan dobry. 250. –

3. FREDRO-BONIECKA Maria (1891-1958): Gemmy z podpisami artystów 
w Muzeum Narodowym w Krakowie. I. Gemmy Pichlerów. Kraków: Od-
bitka z Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych, T. XX – R. 1938/9, 
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1939. – 19 s. w tym 2 k. tabl. na których pokazano 25 il., 25 cm, brosz. wyd. 
Gemmy ze zbioru Schmidta-Ciążyńskiego, wykonane przez słynną rodzinę 
Pichlerów (XVIII-XIX w.) naśladujących i kopiujących kamee starożytne. 
Nadkruszenia krawędzi okładki, blok częściowo nierozcięty. 40. –

4. HEYDEL Adam (1893-1941): Jacek Malczewski. Człowiek i artysta. W tek-
ście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. Kraków: Wyd. 
Literacko-Naukowe, 1933. – 237, [6] s., 51 k. tabl., il., 25 cm, opr. wyd. pł. 
sygnowana: Grzywa, Introligator, Kraków. Brak 2 k. tabl., okładka lekko 
spłowiała, blok czysty. 120. –

5. [JABŁCZYŃSKI] Feliks Jabłczyński 
[1865-1928] monografia zbiorowa. [Franciszek 
Siedlecki i in.]. Warszawa: [ Zakłady Drukar-
skie Galewski i Dau], 1938. – 66 s., il. w tym 2 
k. tabl. kolorowe w ramach paginacji, 24,5 cm, 
brosz. wyd. Monografia artysty wszechstron-
nego, chemika, grafika, malarza i pisarza, 
eksperymentatora i wynalazcy technik pla-
stycznych. Stan nienaganny. 50. –

6. KLUŹNIAK Stanisław (1891-1957): Urba-
nizm. Warszawa: nakładem autora, subsy-
diowane przez Społeczne Zrzeszenia Inży-
nierów, 1937. – VI, 427 s., 427 il. (rys., foto., 
plany), 25 cm, opr. pł, drobne zaplamienia 
zewnątrz, blok w stanie znakomitym. Do-
skonały podręcznik projektowania, budowy 

i urządzenia osiedli. W sposób zwięzły przedstawia na konkretnych przy-
kładach (w oparciu o bogaty materiał ilustracyjny: plany, schematy, projekty) 
m.in.: historię urbanizmu, demografię, higienę i piękno miast, analizę ele-
mentów miast, konstrukcje miast, plany zabudowania, projektowanie i re-
gulację działek budowlanych, osiedli. Materiały ikonograficzne dot. rozwoju, 
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego Warszawy okresu między-
wojennego. Ładny egz. 180. –
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7. KRUSZYŃSKI Tadeusz (1884-1959): Dzieje sztu-
ki starochrześcijańskiej. Kraków: J. Czernecki 
[1914]. – [6], 461, [3], LXXVII s., 352 il., 20 k. tabl. 
(kolorowe), 25 cm, opr. płsk. z tłocz. złotem tyt. 
na grzbiecie. Studium z zakresu historii sztuki 
sakralnej obejmujące starochrześcijańską archi-
tekturę, malarstwo i rzeźbę oraz rzemiosło arty-
styczne w Azji, Afryce i Europie. Papier kredowy. 
Stan bardzo dobry. 450. –

8. KÜHNEL Antoni (1874-1925): Ulice: projektowa-
nie, budowa i utrzymanie. Lwów: Wyd. Polskie, 
1925. – XVI s., 417, [1] s., 396 rys., 24 cm, opr. pł., 
oryg. okł. brosz. zach. Zdezaktualizowana pie-
czątka. Podręcznik akademicki profesora Po-
litechniki Lwowskiej. Grzbiet minimalnie nad-
pęknięty przy dolnej i górnej krawędzi. Wewnątrz 
czysty. egz. Stan ogólny dobry. 120. –

9. [KULISIEWICZ] Wystawa prac Tadeusza Kuli-
siewicza (1899-1988). Salon Czesława Garlińskie-
go, Mazowiecka 8. [Warszawa: Salon Cz. Garliń-
skiego], marzec-kwiecień 1930. – 6 s, [3] k.t abl, 
17 cm, brosz. wyd. Ex libris Czesława Garlińskie-
go z herbem Pobóg. Wstęp Mieczysława Wallisa. 
Wystawa, na której po raz pierwszy Kulisiewicz pokazuje swoje malarstwo 
i rysunki. Prace zainspirowane pobytem w Szlembarku w Gorcach, do któ-
rego wracał już do końca życia. Wielka rzadkość. 100. –

10. MAKOWIECKI Tadeusz 
(1900-1952): Poeta-malarz. Studjum 
o Stanisławie Wyspiańskim. War-
szawa: nakł. Tow. Literackiego im. 
A. Mickiewicza. Oddział Warszaw-
ski, nakł. Instytutu Wydawniczego 
„Bibljoteka Polska”, 1935. – 254, [1] 
s., 24 il. na XIV k. tabl., 24,5 cm, 
opr. ppł. Biblioteka Pamiętnika Li-
terackiego T. 3. Wnikliwa analiza 
porównawcza znakomitego artysty. 
Stan znakomity. 120. –
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11. [MANTEUFFEL Edward (1908-
1940)] Edward Manteuffel. Grafika 
rysunki grafika użytkowa dekoracje 
ścienne. Warszawa: [Związek Pol-
skich Artystów Plastyków; Central-
ne Biuro Wystaw Artystycznych]. 
1960. – 26, [33] s. il., 19 cm, brosz. wyd. 
z obwol. Dedykacja brata artysty oraz 
dołączony list zapraszający kolegów 
lekarzy na wystawę w Kordegar-
dzie. Artysta wielce ceniony, uczeń 
Wł. Skoczylasa i E. Bartłomiejczyka, 
którego był asystentem, członek grup 
„Loży Wolnomalarskiej” i „Rytu”. 
W czasie wojny uwięziony w Staro-
bielsku i zamordowany w Charkowie 
przez sowietów. Na obwolucie błędna 
data śmierci. 120. –

12. MIERZANOWSKI Jan (1921-?): Do rąk miłośników fotografii. T.1-5. T.1: 
Krótki opis procesu fotograficznego; 2.:Krótkie wiadomości z historii fo-
tografii; 3.:Krótki opis aparatury fotograficznej; 4.:Podstawowe właściwo-
ści światła i szkła optyczne; 5.:Główne błędy prostej, skupiającej soczewki. 
Łódź: [b.w.], 1946. – 8, 9, 8, 7, [1], 5 s., il., ok. 16 cm, brosz. wyd. Komplet 
wydawnictwa osobliwego. Stan dobry. 50. –

13. MŁYN turbinowo-wodny. Plan istniejącego młyna turbinowo-wodnego 
we wsi DĄBEK, gminy Garnek, pow. Radomszczańskiego, woj. Łódzkiego, 
– należącego do spadkobierców Stanisława Lankamera., 5 str. w sztywnej 
okładce, składanych w odbitce ozalidowej, kolorowanych akwarelami, plan 
sytuacyjny skala 1:1.000, rzuty przyziemia i piętra, przekroje a-b i c-d, lico 
przednie skala 1:100, zdjęty z natury dn. 15/III 1951 r., podpis nieczytelny. 
Plan składany w harmonijkę, po rozłożeniu 104 × 33 cm. Młyn opisano: 
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Katalog zabytków budownictwa 
przemysłowego w Polsce, T. IV 
Województwo Łódzkie, Z 2, Po-
wiat Radomsko, IHKM PAN, Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1969.  300. –

14. PIERWSZY Zjazd Bibljofilów  
Polskich w  Krakowie 28-30 
czerwca 1925. Sprawozdanie. 
Kraków: Towarzystwo Miłośni-
ków Książki, 1926. – 51 s., 15,5 cm, 
brosz. wyd. Odb.: Silva Rerum z. 6. Skład osobowy, uchwały, dary, finanse. 
Ślad po załamaniu tylnej okładki, poza tym stan b. dobry. 30. –

15. POŁUDNIE. Pismo poświęcone sztuce i krytyce artystycznej. Z. III. Wil-
no: Wydawnictwo Wil. Tow. Artystów Plastyków, marzec-lipiec 1922. – 67, 
[5] s., il., [8] k. tabl., 23,5 cm, brosz. wyd. M.in.: Nowy wiadukt kolejowy 
w Warszawie; Kilka uwag o kilimach; Wystawa polskiej sztuki drukarskiej 
w Warszawie. Ładny i czysty egz. 60. –

16. POŁUDNIE. Pismo poświęcone sztuce 
i krytyce artystycznej. Z. IV. Wilno: Wy-
dawnictwo Wil. Tow. Artystów Plastyków, 
sierpień-grudzień 1922. – 64, [4] s., il., [6] 
k. tabl., 24 cm, brosz. wyd. M.in.: Hasła 
współczesnej architektury; Fizyczne pod-
stawy harmonji barw; Pięć nieogłoszonych 
listów Norwida; Sztuka a myśl. Uszkodzo-
na tylna okładka, blok czysty. 60. –

17. POŁUDNIE. Pismo poświęcone sztuce 
i krytyce artystycznej. Z. V. Wilno: Wydaw-
nictwo Wil. Tow. Artystów Plastyków, 1923. 
– 66, [2] s., il., [8] k. tabl. w tym 7 drzewo-
rytów, 24,5 cm, brosz. wyd. M.in.: Drzewo-
rytnicy [ozdobione 5 drzeworytami Wła-
dysława Skoczylasa i 2 drzeworytami W. 
Wąsowicza]; Wystawa polskiej sztuki dru-
karskiej w Warszawie; Muzyka nowoczesna. 
Grzbiet otarty, blok czysty. 150. –

POŁUDNIE… poz. 16
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18. RÓŻYCKA M.B.: Od ściegu do haftu; [przedm. Stefania Zbyszewska]. 
[Łódź]: Biuro Wzorów i Mody Przemysłu Włókienniczego, 1949. – [3], 87 
s., [9] k. tabl. (kolor.), liczne il. w tekście, 24,5 cm, brosz. wyd. Biblioteczka 
Biura Wzorów i Mody P. W., nr 3 Bogato ilustrowany podręcznik hafciar-
stwa z obszerną bibliografią przedmiotu w oprac. Andrzeja Ryszkiewicza 
(1922-2005). Okł. projekt. Jerzy Staniszkis (1914-2009). Drobne uszkodzenie 
narożnika okł. Wewnątrz stan bardzo dobry. 60. –

19. SMOLIK Przecław (1877-1947): Jana 
Bukowskiego prace graficzne. Zebrał 
i opracował… Łódź: Tow. Bibljofilów 
w Łodzi, 1930. – 47, [1] s., il., [42] k. tabl., 
[4] s. nut., 32 cm, opr. wyd. karton. Wy-
dano 650 egz. numerowanych w układzie 
graficznym Przecława Smolika, nr egz. 
620. Znakomicie wydany katalog prac 
Jana Bukowskiego (1873-1943), współorga-
nizatora Towarzystwa Polska Sztuka Sto-
sowana, jednego z najciekawszych arty-
stów sztuki książki. Większość materiału 
ilustracyjnego pracy stanowią wklejone 
oryginalne okładki, karty tytułowe i stro-
ny książek zaprojektowanych przez Bu-
kowskiego. Bardzo piękna książka mimo, 
że okładka lekko podniszczona, grzbiet 
nadkruszony. 250. –

20. STASIAK Ludwik (1858 – 1924): Wit 
Stwosz źródłem natchnień Albrechta 
Dürera. Kraków: E. Wende i Spółka, 1913. 
– VIII, 103 s., il., 30,5 cm opr. wyd. karton. 
Malarz, rysownik, ilustrator, dramato – 
i powieściopisarz, publicysta, dzienni-
karz, historyk sztuki i wydawca. Prowa-
dził badania nad sztuką Wita Stwosza 
i jemu współczesnych. Głosił tezę, iż Wit 
Stwosz był Polakiem, zaś sztuka niemiec-
ka ukształtowała się pod wpływem tegoż 
genialnego rzeźbiarza– jak starał się udo-
wodnić – rodem z Krakowa. Ponad 100 il. 
w tekście. Stan b. dobry. 120. –
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21. [SZUKALSKI Stanisław (1893-1987)] Wy-
kaz prac Szukalskiego i Szczepu Rogate Ser-
ce. Warszawa: Instytut Propagandy Sztu-
ki, czerwiec 1936. – 40, [2] s., [16] s. tabl., 
21 cm, brosz. wyd. Katalog prac Szukalskiego 
i grupy artystów skupionych wokół niego. 
Zastrzeżenia Komitetu Głównego IPS co 
do artykułu wstępnego autorstwa Szukal-
skiego. 90. –

22. SZUMAN Stefan (1889-1972): Dawne kili-
my w Polsce i na Ukrainie. Poznań: Fiszer 
i Majewski, 1929. – [14], 138, [1] s., VII k. tabl. 
kolorowych, 60 k. tabl. il., 25 cm, opr. wyd. 
karton oklejony barwnym papierem. Wni-
kliwa monografia historyczna zanikające-
go rzemiosła. Otarcia krawędzi na zagięciu 
grzbietu oprawy. 90. –

23. TAUBE Gustaw jr. (1882-
1931): Komercjalizacja War-
szawy. I. Business City. II. 
Metropoliten warszawski. 
Z przedmową Czesława Klar-
nera. Warszawa: Przemysł 
i Handel, 1927. – 51 s., plan roz-
kład. 39 × 37 cm, 22 cm, brosz. 
wyd. Biblioteka Ekonomiczna 
Tyg. Przemysł i Handel, R.III, 
T. 10. Interesujące rozważania 
na temat urbanistycznego roz-
woju stolicy. 60. –
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24. TULISZKOWSKI Józef (1867-1939): 
Podstawy budownictwa ogniotrwałego; 
3-cia część I-go tomu pracy p.t. „Obrona 
przed pożarami”. Warszawa: nakł. au-
tora, 1927. – 294 s., 157 ryc., 23 cm, opr. 
ppł. z epoki. Pieczątka: „Dyrekcja Ko-
lei Państw. w Warszawie”. Nowoczesna 
Książnica Strażacka, nr 3. Poradnik bu-

downictwa ogniotrwałego zawierający liczne praktyczne rozwiązania w za-
kresie zabezpieczenia przed pożarami. Otarcia krawędzi opr. i naturalne 
zażółcenia. Stan ogólny dobry. 100. –

25. UTHKE Cezary (1889-1944): Szkic urba-
nizmu. (1) Wiadomości podstawowe od-
nośnie kształtowania miast polskich. (2) 
Rysunki. [Dąbrowa Górnicza: Druk. An. 
Banasik], 1932. – 27 s., 36 rys. na 22 s. il., 
23 cm, opr. wyd. karton [w 2 vol.]. Cezary 
Zefiryn Uthke ps. „Tadeusz”, „Rządca”, 
„Cezary” (ur. 26 sierpnia 1889 w Łodzi 
– zm. 26 maja 1944 w KL Auschwitz) – 
działacz socjalistyczny, inżynier archi-
tekt, dowódca Gwardii Ludowej WRN 
w Zagłębiu, zastępca komendanta Śląskiego Okręgu Armii Krajowej. 
Okładka 2. zeszytu z plamą po zalaniu, wnętrze czyste. 75. –

26. WALICKI Michał (1904-1966): Malarstwo polskie XV wieku. Warszawa: 
Wydawnictwo Zakładu Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechni-
ki Warszawskiej: skł. gł. w Kasie im. Mianowskiego, 1938. – [6], 227, [8] s., 
[88] s. tabl., il., err, 28 cm, opr. płsk. z tłocz. złotem tyt. na szyldach. Bogato 
ilustrowana monografia szczególnego okresu dla rozwoju polskiego ma-
larstwa. Stan b. dobry. 250. –

27. [WARSZAWA-Grochów] Projekt domu mu-
rowan. 1 piętrow. oraz klozetu w Warszawie ul.O-
siecka 31. Hipot. Gniazdo Ziemby – Grochów. Wł. 
K. Tarnowski. Warszawa: 1929. – [5] k. tabl. zło-
żone w harmonijkę 33 × 20 cm. Ozalid kolorowa-
ny ręcznie. Na arkuszach: plan sytuacyjny 1:500, 
rzuty parteru, piętra, piwnicy, pięterka, przekrój 
przez klatkę schodową, elewacja frontowa, boczna 
oraz fundament, parter, przekrój i lice. Pieczęcie 
i podpisy: Magistratu, Urzędu Inspekcyjno-bu-
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dowlanego, policji – tuszowe, oraz lakowa Inspektoratu budowlanego. 
Drobne zaplamienia, odkruszone narożniki karty okładkowej. 150. –

28. [WILNO] Varpos. Vienkartinis dailes ir literaturos leidinis. Vilnius [Wilno]: 
[druk „Patria”], 1937. – 40 s., il., [2] drzeworyty w tekście, 24 cm, brosz. wyd. 
Efemeryczne wydawnictwo Vladasa Drema, znanego litewskiego history-
ka, krytyka i artysty, będącego pod wpływem kubizmu i konstruktywizmu, 
studiów w Warszawie przed II wojną, założył grupę Wileńską składającą się 
z artystów litewskich, polskich i żydowskich. Prezentowane poezje, krótka 
proza oraz grafika m.in. Leona Kosmulskiego. Zob. il. s. 4. 90. –

29. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885-1939): Nowe 
formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozu-
mienia. Okładka rysunku Augusta Zamoyskiego. 
Warszawa: skł. Gebethner i Wolff, 1919. – 187, [4] 
s., il., 1 k. tabl. kol., 4 k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. 
Pierwsza z dwóch najważniejszych książek Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza dotyczących teorii 
sztuki i estetyki. Wyd. 1. Okładka podniszczona 
z ubytkiem lewego górnego narożnika i górnego 
fragmentu grzbietu, blok czysty. 350. –

30. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Dzieła malarskie. Tekst napisali: Stani-
sław Przybyszewski i Tadeusz Żuk-Skarszewski. Indeks pt. Dzieła malarskie, 
graficzne i rzeźbiarskie Stanisława Wyspiańskiego chronologicznie zestawił 

i objaśnieniami opatrzył Stanisław Świerz. 
[Warszawa]: Instytut Wydawn. „Bibljote-
ka Polska”, [1925]. – 131,[1], LXXXVI k. tabl. 
[w tym 23 kolorowe naklejane na kartony, 
pozostałe w sepiach], il., 36,5 × 29 cm, opr. 
wyd. pł. ze złoc., reprodukcje obrazów prze-
łożone bibułkami z tytułami dzieł, drobne 
zaplamienia wyklejki oraz zaklejone okien-
ko w przedniej wyklejce, niewielkie otarcia 
krawędzi grzbietu. Monumentalna mono-
grafia jednego z najwybitniejszych i naj-
oryginalniejszych artystów epoki polskiego 
modernizmu, ostatniego romantyka, artysty 
wszechstronnego w wielu dziedzinach sztu-
ki. Bardzo ładny egzemplarz. 1 200. –



14

31. WYSTAWA art. mal. p.n. „Kolor”. Salon 
Sztuki Cz. Garlińskiego, Mazowiecka 8. [War-
szawa: Salon], od 20.V do 2.VI 1930. – [4] s., [6] 
s. tabl., 16,5 cm, brosz. wyd. Wstęp Mieczysław 
Sterling. Wystawiają: Hirszberżanka Elżbieta, 
Hufnaglówna Gizela i Litaerówna Mery. Stan 
znakomity. Rara. 50. –

32. WYSTAWA † Konrad Krzyżanowski, 
Tadeusz Kulisiewicz, Rafał Malczewski, Dzie-
sięciu z Krakowa, Loża Wolnomalarska, Stowa-
rzyszenie „Ryt”. Warszawa: Instytut Propagan-
dy Sztuki, marzec-kwiecień 1932. – 41 s., [15] k. 
tabl., 174 cm, brosz. wyd. Okładka nadkruszona 
na krawędziach, blok czysty. 50. –

33. WYSTAWA Krakowskiego Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w gma-
chu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, luty 1908 r. [komitet 
urządzający wystawę Józef Czajkowski, Karol Tichy, E. Trojanowski, J. Warcha-
łowski; układ drukarski katalogu Jana Bukowskiego. Ozdoby: J. Bukowskiego, 
E. Dąbrowy, Józefa Mehoffera]. [Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagielloń-
skiego], 1908. – 28 s., plan, winiety, reklamy, 19 cm, brosz. wyd. Wystawiono: 
meble, kilimy, afisze, obrazy, projekty architektoniczne, oprawy książek, mo-
zaiki, drukarstwo. Ładny egz. 60. –



34. ZRĘBOWICZ Roman (1884-1963): Nihi-
lizm w sztuce (zagadnienie krytyki kultu-
ry). Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze 
„Ignis” 1921. – 35, [1] s., [30] s. tabl., 19 cm, 
brosz. wyd. Dedykacja z epoki. Bibljoteka 
Artystyczna. Serja I, T.I. Dosyć szczegól-
na w formie książeczka młodopolskiego 
krytyka literatury i sztuki, znawcy i teore-
tyka malarstwa, popularyzatora polskie-
go dziedzictwa kulturowego, publicysta 
i w latach 1920-1921 wydawcy czasopisma 
„Krokwie”. Okładka ze śladem zagięcia, 
poza tym stan dobry. 40. –

[KULISIEWICZ]… poz. 9
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S t a r e  d r u k i 

35. CZACKI Michał (1753-1828): Mowa 
Jaśnie Wielmożnego Imci Pana […] Pod-
czaszego Koronnego Rotmistrza Kawaleryi 
Narodowey, orderów Polskich Kawalera, Na 
Sessyi Seymowey dnia 28. Sierpnia [1789] 
miana.[B. m. dr. i wyd., jw. – [8] s., ozdobni-
ki, finalik, 23,5 cm, opr. pperg., lekko zapla-
miona, wnętrze czyste. Okrągły stempel: Ze 
zbioru Mgr. Jerzego Dunin-Borkowskiego 
z łabędziem centralnie. – znanego kolek-
cjonera i muzeologa, twórcy prywatnego 
muzeum w Krośniewicach. Michał Czac-
ki, poseł na Sejm Czteroletni, publicysta. 
Mowa dotyczy wzmacniania siły wojska 
i roli rotmistrzów. 360. –

36. DE FOE Daniel (1660-
1731): Przypadki Robinso-
na Krusoe. Z Angielskiego 
ięzyka na Francuski prze-
łożoney skrócone od Pana 
Feutry Teraz Oyczystym 
ięzykiem wydane. T.II. 
[z 2.] Lwów: Nakładem Łu-
kasza Szlichtyna uprzywi-
lowanego Typografa, 1774. 
– rycina, tytuł dwubarw-
ny, 164, winieta, finalik, 
14,5 cm, opr. płsk. z epoki 
z szyldzikami, grzbiet nad-
pęknięty, ślady owada, za-
plamienia tylnej wyklejki, blok czysty. Stempel Chomętowskich z Wołynia 
z klejnotem herbu Bończa pod koroną hrabiowską. 500. –

37. [GOLICYN] Galiczin Alexander (1718-1783): Manifeste du Prince Alexan-
dre Galiczin General Commandant en Chef l’armée de Sa Majesté Impe-
riale de toutes les Russies. ‘A tous ceux à qui il pourra appartenir. Manifest 
Xcia Jmci Alexandra Galliczyna Generała y Kommendanta generalnego 
wojsk Nayiaśnieyszey Imperatorowey Jey Mości całey Rossyi. Wszystkim, 
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którymby o tym wiedzieć należało. 
[Datow. w naszey generalney stacyi 
w Kijowie marca 14. dnia 1769 r.] [B. 
m. i r. Kijów, 1769. – [6] k., winieta, fi-
nalik, 30,5 cm, bez opr. Ks. Aleksander 
Michajłowicz Golicyn (1718-1783), ro-
syjski feldmarszałek, zwycięski wódz 
w wojnie z Turcją 1768-1774. Z powo-
du, iż rusza się konfederacya i porozu-
miewa z Turcyą, Galliczyn zapowiada 
nagromadzenie wojsk w prowincyach 
polskich graniczących z Turcyą i żąda 
udziału ludności przeciw buntowni-
kom, a  to w  imię zkontraktowanej 
gwarancyi. Stan dobry, ślady owada 
przy łączeniu kart. 600. –

38. LAUBER Józef (1744-1810): O nauce 
prywatney różnym Stanom i okolicz-
nościom służącey Teologia Pastoral-
na od […] Teologii teyże Publicznego 
Ordynaryinego Professora. Podług 
przepisu Cesarsko-Królewskiey Szkół 
Kommissyi w Ięzyku Łacińskim napi-
sana. Teraz na Polski Ięzyk dla wygody 
Dusz Pasterzów przetłumaczona i do 
druku podana. Przemyśl: W Drukarni 
Antoniego Matyaszowskiego Biskup. 
Typografa O. O., 1796. – 182, [2] s., fi-
naliki, ozdobniki, 17,5 cm, opr. płsk., 
grzbiet pięciopolowy podkreślony 
złoceniem, podniszczony, z ubytkiem 
u dołu, okleiny powycierane, wewnątrz 
niewielkie zaplamienia. Na wyklejce 
adnotacja: Possessor hujus Libri Anto-
nius Juczyń Constat hic Liber.. Autor 
był zwolennikiem Józefinizmu. Ostat-
nia karta z ubytkiem dolnego margine-
su z niewielką ingerencja w spis treści. 
Rzadki druk przemyski. 360. –
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39. MAŁACHOWSKI Nałęcz Piotr (1730-1799): Zbior nazwisk szlachty z Opisem 
Herbow własnych Familiom zostaiącym w Krolestwie Polskim, i Wielkim Xię-
stwie Litewskim; przez […] Ziemianina Woiewodztwa Czerniechowskiego do 
druku podany. Tom 1-2. Łuck: w Drukarni J.K.Mci i Rzeczypospolitey u XX. 
Dominikanów, 1790. – 303, 141, 158, 16 s., 17 cm, współopr. płsk. z epoki z szyl-
dzikiem, grzbiet z ubytkiem na górnym zagięciu, zdezaktualizowane stemple. 
Podpisy własnościowe: (a) Antoni Libiszowski (1786-1852) z Jeleniowa w po-

wiecie opatowskim, żołnierz Księstwa Warszawskiego, 
odbył kampanię 1812, później w armii Królestwa Pol-
skiego, od 1824 marszałek sejmiku pow. opatowskiego, 
w powstaniu 1830 płk, dow. p. jazdy sandomierskiej; 
(b) z Bibliotheki Ignacy Dunin Karwicki z Mizocza. 
Wydanie I. Autor (wojewoda krakowski) oparł publi-
kację badając m.in. Metryki Koronne i Wołyńskie, Sta-
tut Litewski, I i II Statut Mazowiecki oraz konstytucje 
sejmowe. Blok czysty, poza ostemplowaniem, otarcia 
krawędzi. 1 500. –

40. MERIGOT J.: Promenades, ou Itinéraire des 
Jardins de Chantilly, orné d’un plan et de vingt Es-
tampes qui représentent les principales Vues, et gra-
vées par Mérigot. Paris: Desenne [et al.], 1791. – [4], 
60 s., 19 k. tabl. akwatint [z 20], plan Chantilly w mie-
dziorycie 21 × 28 cm, 22 × 14,5 cm, opr. płsk. z epoki 
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sześciopolowy ze złoc. i szyldzikiem. Krawędzie otarte, odkruszony dolny 
fragment grzbietu, drobne zbrązowienia na marginesach. Opis najstarsze-
go ogrodu francuskiego (115 ha) – projektowanego przez André Le Nôtre 
(1613-1700), twórcy barokowej szkoły ogrodu francuskiego, otoczenia Wer-
salu oraz ogrodów w Vaux-le-Vicomte – i zniszczonego podczas Rewolucji 
Francuskiej. Edycja pierwsza, akwatinty wysokiej jakości, otoczenie pałacu, 
elementy architektoniczne, aranżacje ogrodu, fontanny etc. Mimo braku 
jednej ryc. (dorobionej wg oryginału), ładny egz. 2 500. –
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41. NARUSZEWICZ Adam (1733-1796): 
Historya narodu polskiego od początku 
chrześcianstwa. Panowanie Piastów. T.IV. 
Warszawa: w Drukarni J.K.Mci i Rzeczy-
pospolitey uprzywileiowaney Gröllowskiey, 
1783. – XXX, [4], 384, [24] s., winiety, finali-
ki, 18 cm, opr. karton XIX w., wyklejki ręcz-
nie barwione, obcięcia prószone. Pieczęć 
i podpis Perłowskich – zamazane, herbu 
Zaremba – okrągły stempel czytelny. Wy-
danie I. T.4. pomnikowego dzieła autora, 
obejmujący dzieje Polski w czasie podziału 
dzielnicowego od 1178 do 1250. Bardzo ład-
ny egzemplarz. 750. –

42. OPEŁCZYŃSKI Fortunat: Kaza-
nia świętne i przygodne. Przez […] zako-
nu Świętego Pawła pierwszego Pustelnika 
w klasztorze u św. Barbary w Częstochowie 
Magistra nowicyuszów przedtym po różnych 
mieyscach miane. Teraz za pozwoleniem 
Zwierzchności do druku podane. Na trzy 
podzielone części. Roku którego Jednoro-
dzony Syn Boski Zbawiciel nasz Jezus Chry-
stus maiąc kazanie swoje w własnej Osobie 
opowiadać ludziom, wziął na siebie Ciało. 
Część trzecia [z 3]. Częstochowa: w drukar-
ni Jasney-Góry Częstochowskiey, 1798. – k. 
tyt., 419, [19] s., finaliki, ozdobniki, 16 cm, 
opr. płsk. z epoki, ślady owada, blok czysty. 
Zawiera kazania na dzień: Św. Tekli, Różańca 
N.M.P, Św. Franciszka Serafickiego, Na dzień 
Zaduszny, Pochowania Kości, Św. Andrzeja 
Apostoła, Św. Barbary Panny i Męczennicz-
ki, Św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy, Nie-
pokalanego Poczęcia N.M.P., Poświęcania 
Kościoła, Concio in Congregatione Decanali 
De Zelo Animarum; Kazań Rejestr. Ciekawy 
zabytek literatury staropolskiej pozbawionej 
makaronizmów. Ładny egz. 300. –
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43. PERZYNA Ludwik (1752-1812): Le-
karz dla włościan, czyli rada dla 
pospólstwa, w  chorobach i  dole-
gliwościach naszemu kraiowi albo 
właściwych, albo po wiekszey części 
przyswoionych, każdemu naszego 
Kraiu Mieszkańcowi do wiadomości 
potrzebna przez brata […] Zakonu 
Braci Miłosierdzia w narodowym 
języku napisana. [oraz] Przydatek 
o lubieżnej chorobie. Kalisz: w dru-
karni J.O.Xcia Jmci Prymasa Arcy-
-Biskupa Gnieźnieńskiego, 1793. 
– [28], 391, [1]; 27, [1] s. 17 cm, brosz. 
z epoki nieobcięta. Najważniejsza 
praca lekarza samouka, bonifratra. 
Zawiera m.in. O kołtonie, Goźdźcu, 
Zastrzale, O Gorączkach, O Zimnicy 
czyli Febrze, O Wielkiej – Chorobie, 
O zatruciu się grzybami, O bolach 
głowy, O Morzyskach i rznięciach 
w żywocie, O Durnowatości i Obłą-
kaniu się, O czarnoksięstwie, o Cza-
rodzieystwie, Urokach, O piiawkach, 
O Piiaństwie etc.; Reiestr Lekarstw; 
O Ciekączce, i o Nosaciźnie czy-
li Tryprze, O Stuleyce i o Załupce, 
O Grzybkach, Figach, i innych ran-
kach, Szankrem zwanych, O zupeł-
nie dościgłey Francy. Znakomity  
egzemplarz. 1 500. –

44. [PRAWO CHEŁMIŃSKIE] HA-
NOW Michał Krzysztof (1695-1773): 
Jus Culmense ex ultima revisione, 
Oder das vollständige Culmische 
Recht, mit nöthigen Anmerkungen, 
Beylagen, Register und einer vor-
gesetzen kurzen Historie desselben 
zum gemeinen Besten vermehrt und 
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verbessert wieder aufgelegt. Danzig [Gdańsk]: Johann Friedrich Bartels, 1767. 
– XII, 56, 292 s., winieta, finaliki, 32,5 cm, opr. płsk. z epoki, grzbiet siedmio-
polowy ze ślepym tłocz. i szyldem, otarte krawędzie, ubytek dolnej krawę-
dzi grzbietu, blok czysty. Zdezaktualizowane stemple, m.in.: Towarzystwo 
Malborka i Stowarzyszenie do odbudowy i upiększania Malborka z XIX w. 
Michał Krzysztof Hanow jest autorem ponad 60 rozpraw naukowych i ma 
duży wkład w rozwój takich dziedzin jak biologia, filozofia, teologia, prawo, 
meteorologia i matematyka. Prawo chełmińskie w 1476 roku stało się, z woli 
króla Kazimierza Jagiellończyka, podstawowym prawem krajowym w Pru-
sach Królewskich i obowiązywało do rozbiorów Polski. 2 500. –

45. SIERAKOWSKI Wacław (1741-1806): Po-
stać ogrodów, która do dwóch zmysłów smaku 
w owocach i powonienia w kwiatach szczegól-
niey ściąga się przez […] Proboszcza katedral-
nego Krakowskiego w dwóch częściach wysta-
wiona. Pracą i kosztem Autora. Ogrody część 
2 [z 2.] Kraków: w Drukarni Szkoły Głowney, 
1798. – [16], 272 s., ozdobniki, 18,5 cm, opr. 
zwarta płsk. pięciopolowy z szyldzikiem, zdo-
biony ślepo z monogramem właściciela G.B., 
okładziny późniejsze. Podpisy własnościowe: 
(a) Ex Libri Bartholomeli Gadowski 1819 – na 
początku dzieła i na końcu 1820; (b) Stanisław 
Zambrzycki […]. Autor, wydawca, animator 
życia muzycznego. Zawartość cz. 2: Podział 
ogrodów; O placach ogrodowych; O drogach 
i ścieżkach ogrodowych; O wodach; O kwia-
tach; O dziwach kwiatów, krzew i owoców; Se-
kreta; O nieprzyjiaciołach ogrodowych; Robo-
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ta koło ogrodów na cały rok rozłożona; O robieniu maści do leczenia drzew 
wszelakich; O kwiatów zacności i o cnotach ich; O drzewach zmysłowi 
powonienia roskosz przynoszących, &c. K. przedtyt. i jedna przedmowy 
dorobiona, blok czysty. 500. –

46. [WŚCIEKLIZNA] Allgemeine Anle-
itung zur Vorbeugung sowohl, als zur 
Heilung der Hundswuth. Powszechny 
opis zapobiegania y leczenia sposobu 
wścieklizny z pod prasy Joz. Pillero-
wy wdowy ces. krol. Naywyższych 
Rządów Drukarni. Lemberg [Lwów]: 
gedruckt bey Wittib Josepha Pillerin 
kaiser. könig. Gubernial Buchdruck., 
1782. – 2-119 s., winieta, finaliki, 18,5 cm, 
brosz. Tekst w językach niemieckim 
i polskim równolegle. Opis i przebieg 
choroby, rozpoznawanie objawów, spo-
soby postępowania w formie instruk-
tażowej. Od strony 112: Wykład przepi-
sów lekarskich. Egz. z dorobioną k. tyt., 
zagniecenia górnego prawego narożni-
ka, zabrudzenia pierwszej karty, tekst 
czysty. Jest to dwujęzyczne wydanie, 
późniejszego o rok wydania wiedeń-
skiego z 1783 r. 450. –

47. WYRWICZ Karol (1717-1793): Ka-
zanie w dzien ostatni pogrzebu An-
drzeja Stanisława Młodzieiowskiego 
Biskupa Poznańskiego i Warszaw-
skiego, Kanclerza Wielkiego Koron: 
Orderow Krolewskich, Orła Białe-
go i Swięt: Stanisława Kawalera &c. 
&c. W Kościele Kollegiaty Krolew-
skiey Warszawskiey od […] Opa-
ta Kommendataryusza Hebdow-
skiego Dnia 1. Kwietnia Roku 1780. 
Mjane. Warszawa: w Drukarni Na-
dworney J.K.Mci, jw. – k. tyt., [40] 
s., tekst w ozdobnej bordiurze, 18,5 



cm, brosz., krawędź obcięcia barwiona. Na k. tyt.: Ex Bibliotheca R.Doni 
Antonii Baranowski […] 23. Julii Ann. 1799 […]. Karol Wyrwicz – pol-
ski geograf, historyk, jezuita, wychowawca Józefa Hylzena, późniejszego 
kasztelana inflanckiego. W kazaniu omówione zasługi zmarłego Andrzeja 
Stanisława Młodziejowskiego (1717-1780), duchownego i kanclerza (opinia 
publiczna ganiła go za świecki tryb życia i związki z kobietami, co gor-
sza przypisywano mu otrucie prymasa Łubieńskiego, niechętnego Rosji), 
w przypisach wiadomości historyczne o Piotrze Tomickim, Janie Chojeń-
skim i Andrzeju Lipskim. 300. –

[PRAWO]… poz. 44
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C y m e l i a 

Oprawa w stylu „à la Fanfare” z XVIII w.

48. [LESZCZYŃSKA Maria (1703-1768), królowa Francji] Pudełko/szkatułka 
w formie książki w wykwintnej oprawie zwanej „à la Fanfare”. Oprawy 
zwane „à la Fanfare” pokazały się po raz pierwszy wraz z wstąpieniem na 
tron Francji Henryka III Walezego, będącego wielkim bibliofilem. Wy-
konywali je dla króla i jego dworu najwięksi introligatorzy, którzy, mimo 
iż przeznaczone dla panujących, nigdy nie były sygnowane. Proceder 
był zarezerwowany wyłącznie dla opraw najbardziej luksusowych i za-
nikł w końcu XVIII wieku. Złocenia tych opraw pokrywają całkowicie 
powierzchnię okładki, są utworzone z pól rozgraniczonych złoconymi 
konturami. Pośrodku płaszczyzny znajduje się owal, lub medalion z her-
bem. W naszym przypadku – herb/superekslibris Marii Leszczyńskiej, 
królowej Francji, córki Stanisława Leszczyńskiego, żony Ludwika XV. 
– opr. pełna skóra, wiśniowy marokin, gęsto tłoczony złotem „à la Fan-
fare”, po obu stronach okładzin tarcza herbowa z herbami Burbonów, 
Rzeczypospolitej i Wieniawą Leszczyńskich. Grzbiet sześciopolowy, 
gęsto złocony z szyldem z tytułem sugerującym modlitewnik: Sema-
ine Sainte [Wielki Tydzień]. Wnętrze wyklejone papierem barwionym 
w delikatne kwiaty. Wszystkie krawędzie wykończone wykwintną gęsto 
złoconą ramką. Fałszywe obcięcie złocone. Wymiary 20 × 13 z zewnątrz, 
17,5 × 10,5 cm wnętrze. Stan zachowania bardzo dobry. Oprawy z su-
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perekslibrisem domu królowej są rzadkie, „à la Fanfare” wyjątkowe. 
Można przypuszczać, że oprawa pudełka „à la Fanfare” przeznaczona 
do umieszczenia niewielkiego mszału, lub tajemniczych przedmiotów 
czy listów, należała do samej królowej. 3 500. –

49. BALIŃSKI Ignacy (1862-1951), pisarz i prezes rady Miejskiej w Warszawie. 
DRZEWIECKI Piotr (1865-1943), prezydent miasta Warszawy: List dzięk-
czynny do (Katarzyny) hr. Branickiej i M. Boylen, delegatek National Ca-
tholic War Council, z podziękowaniem za dary przekazane dla katolickich 
Stowarzyszeń Ochrony dziewcząt, dat. (Warszawa) 10 V 1920. Pieczęć (tu-
szowa) Rady Miasta Stołecznego Warszawy i autografy („Ignace Baliński”; 
„P. Drzewiecki”). Maszynopis, s. [2], 33,5 × 20,8 cm. Z odręcznymi podpi-

sami prezesa Ignacego Balińskiego 
i prezydenta Piotra Drzewieckiego, 
jako przedstawicieli władz Warsza-
wy. Język francuski. Odbiorczynią 
listu była m.in. Gabriela (Katarzy-
na) hr. Branicka (1889-1968), dzia-
łaczka społeczna Zob. też dokument 
nr […] Dołączono tłumaczenie pol-
skie. Ślady składania. Poza tym stan 
dobry. 200. –
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50. [CHEŁMOŃSKA – LIPSCY] Karta dziękczynna za okazane współczucie 
po zgonie Zofii Lipskiej, wysłana przez Wojciecha, Jana i Józefa Lipskich, 
dat. Lozanna [przed 20] luty 1916. Kartonik z czarną obwódką, 9,5 × 12 cm, 
oraz: Koperta ze znaczkiem, ostemplowana, adresowana ręcznie (Maria) 
Chełmońska, 10,5 × 12,8 cm. Maria z Lipskich Lipska – żona Wojciecha 
(1860-1939), ziemianina z wielkopolskiego Lewkowa, matka Jana (1892-?), 
ziemianina, i Józefa (1894-1958), późniejszego polskiego ambasadora w Ber-
linie. Maria z Korwin-Szymanowskich (1861-1942) – wdowa po Józefie Cheł-
mońskim, malarzu. Drobne zagniecenia koperty na odwrocie. Poza tym 
stan dobry. 100. –

51. [GROCHOLSKI Ludgard (1840-1908), 
GROCHOLSKI Władysław (1841-?)]. 
„Dla kochanych niegdyś elewów mo-
ich Panów Ludgarda i Władysława 
Grocholskich na Nowy Rok Upomi-
nek”. B.m. 1857. – 36 s., 22 cm, poszyt. 
z epoki. Zbiór amatorskich fraszek 
i wierszy napisanych przez nauczy-
ciela (guwernera) dla swoich wycho-
wanków, podówczas młodzieńców 
Ludgarda (1840-1908) i Władysława 
(1841-?) Grocholskich, synów Jana Ne-
pomucena (zm. 1849), właściciela dóbr 
Tereszki koło Starego Konstantynowa 
i Michaliny Zeydler, ziemian guber-
ni podolskiej. Podpis mało czytelny 
„?Dziday”, jak i miejsce [1 poł. XIX w.]. Zbrązowienia lub przybrudzenia 
na okł. Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 120. –
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52. ORDONÓWNA Hanka, właśc.: Maria Anna z Pietruszyńskich hr. Tysz-
kiewiczowa (1902-1950), piosenkarka, autorka wierszy i tekstów piosenek, 
tancerka, aktorka oraz malarka amatorka i projektantka kostiumów. Ze-
spół 16 materiałów związanych z Hanką Ordonówną, w tym jej autografu 
i własnoręcznego rysunku, lata 1929-1945 (1990), różne formaty.

•	 Liścik	do	„Kochanego	Pana	Dy-
rektora” z prośbą o nietypowe 
książki, niedat. [przed 1939], s. 
[2], 8,8 × 16 cm. Pismo odręczne 
Hanki Ordonówny z autografem 
(„H. Ordonówna”). Kartka z no-
tatnika. Ślady składania. Stan 
dobry, oraz:

•	 (Projekt	kostiumu).	Pastel,	niesygnowany	[przed	1939].	Rysunek	kredką	
czarno-czerwony całej postaci. Karton, 32,5 × 23,2 cm. Drobne naderwania 
i zagięcia oraz zażółcenia. Stan ogólny dobry, oraz:

•	 Piosenki,	których	nigdy	nie	śpiewałam.	Warszawa:	„Qui	pro	Quo”,	1929.	–	44	
s., tabl. w ramach paginacji, 20 cm, brosz. wyd. Poezje miłosne słynnej pol-
skiej piosenkarki i tancerki z przedmową Fryderyka Jarossy’ego (1890-1960), 

dyrektora	Teatru	 „Qui	pro	Quo”.	
Fragment oryg. opaski wydawni-
czej. Grzbiet minimalnie uszkodzony 
i otarcia na krawędziach. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry, oraz:

•	 Piosenki	żołnierskie.	Muzyka	
w oprac. A. Delskiej. Bejrut: Dele-
gatura P.C.K., 1945. – [1], 14, [1] s., 25 
cm. Teksty 7 piosenek Hanki Ordo-
nówny z partyturą. Zdezaktualizo-
wane pieczątki. Stan bardzo dobry.

•	 Ponadto	zbiór	różnych	materia-
łów, głównie z lat 1924-1939 poświę-
cony piosenkarce. Wśród nich m.in. 
oryginalne teksty piosenek Ordonki 
z partyturą (5) z jej wizerunkami na 
przeważnie kolorowych okładkach, 
programy	teatralne	(np.	Teatru	Qui	
pro	Quo)	i reklamy	piosenek	śpiewa-
nych przez gwiazdę (np. ze Lwowa). 
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Szczególnie cenny jest program 
autorski Hanki Ordonówny wy-
stawiany w wileńskim Teatrze 
„Pohulanka” w sezonie 1939/40 
podczas okupacji litewskiej). 
Dołączono dokładny spis mate-
riałów, występujących przeważ-
nie w stanie dobrym, ze śladami 
użytkowania. Wszystkie ofe-
rowane materiały pochodzą ze 
zbiorów Rudolfa Gołębiowskiego 
(1919-2000), aktora, kolekcjonera 
pamiątek życia teatralnego okre-
su międzywojennego oraz orga-
nizatora wystaw (m.in. o Hance 
Ordonównie) w  warszawskich 
muzeach i współpracownika fil-
mu biograficznego poświęconego 
piosenkarce (1982). 900.-

53. STRYJEŃSKA Zofia (1891-1976), 
malarka, graficzka, ilustratorka i sce-
nograf w stylu art déco, jedna z naj-
bardziej znanych polskich artystek 
plastycznych dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Pokwitowanie od-
bioru 1000 złotych za obraz „Wyjazd 
na jarmark” otrzymane od Czesława 
Garlińskiego, dat. Warszawa 16 III 
1929. Karta 22,5 × 14,5 cm. Pismo od-
ręczne Zofii Stryjeńskiej z autografem 
i datą wpisaną częściowo na znacz-
kach opłaty stemplowej. Ślady drob-
nych zagnieceń na krawędziach. Stan 
ogólny dobry. 150. –
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54. STRYJEŃSKA Zofia (1891-1976). Pokwitowanie odbioru 800 złotych 
za obraz „Rybak kaszubski” otrzymane od Czesława Garlińskiego, dat. 
Warszawa 24 IX 1938, Hotel Sejmu, Wiejska 4. Karta 13 × 23,5 cm. Pismo 
odręczne Zofii Stryjeńskiej. Ślady drobnych zagnieceń na krawędziach 
i niewielki odcisk po zszywce. Stan ogólny dobry. 150. –

Pomoc dla Polski w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920-1921
55. [FRANCUSKO-Amerykański Komitet Pomocy Polsce) Zbiór korespon-

dencji dotyczących pomocy dla Polski w okresie najazdu bolszewickiego 
z okresu III 1920 – VII 1921. Pisma z autografami, przeważnie rękopisy, ma-
szynopis i odezwy drukowane. Pieczęcie tuszowe i lakowe, k. [10], koperta 
z adresem, różne formaty, przeważnie 27-33 cm. Materiały do historii Fran-
cusko-Amerykańsko Komitetu Pomocy Polsce (Comité Franco-Américain 
de Secours à la Pologne), zawiązanego na prośbę m.in. władz miejskich 
Warszawy, którego celem była pomoc ludności polskiej dotkniętej najaz-
dem bolszewickim. Prowadził działalność w formie darów rzeczowych 
i zasiłków finansowych. Na czele Komitetu pod honorowym protektoratem 



31

m.in. Marszałka Ferdynanda Focha (1851-1929) stało czynne kierownictwo 
w osobach: Walter Van Rensselaer Berry (1859-1927), amerykański dyplo-
mata w Paryżu; Charles Widor (1844-1937), kompozytor francuski; gen. 
Józef Pomiankowski (1869-1929), szef polskiej Misji Zakupów we Fran-
cji; Mildred Barness Bliss (1879-1969), żona amerykańskiego dyplomaty; 
Gabriela (Katarzyna) hr. Branicka (1889-1968). W składzie honorowym 
znalazło się wielu przedstawicieli polityki i arystokracji francuskiej oraz 
polskiej, zamieszkałej przeważnie we Francji. Ze strony polskiej najbar-
dziej czynna była wymieniana w korespondencji Gabriela (Katarzyna) hr. 
Branicka z Montrésor. Zawiera listy instytucji i osób je reprezentujących 
współpracujących z Komitetem. Wśród nich listy odręczne z autografa-
mi przedstawicielek arystokracji i ziemiaństwa, jak: Pelagia z Iżyckich 
hr. Wielhorska (? – 1930), prezeska Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. 
Wincentego á Paulo; Wiktoria z Sobańskich hr. Plater-Zyberk (1861-1935), 
w imieniu Służby Narodowej Kobiet, i Maria z Hutten-Czapskich hr. Prze-
zdziecka (1868-1944), prezes Chrześcijańskiego Towarzystwa Ochrony Ko-
biet. Ponadto list szefa Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce gen. Henri 
Niessela (1866-1959) w sprawie przesyłki 53 paczek z zaopatrzeniem dla 
ks. Radziwiłłowej. W korespondencji m.in. opis trudnej sytuacji w Pol-
sce dotkniętej agresją sowiecka oraz wyszczególnienie potrzeb dla osób 
(szczególnie kobiet i dzieci) wymagających pomocy. W pokwitowaniu 
wyliczenie dokładne poszczególnych części odzieży otrzymanej za po-
średnictwem Francuskiego Czerwonego 
Krzyża dzięki akcji Komitetu pomocy. 
Dołączono dokładny opis wszystkich 
listów i innych materiałów. Większość 
listów z załączonym dodatkowo tłuma-
czeniem na język polski. Część listów 
napisana dwustronnie. Stan dobry i bar-
dzo dobry. Rzadki zbiór nieznanej sze-
rzej akcji pomocy dla Polski z okresu 
wojny z Rosją Sowiecką. 450. –
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100-lecie wyjścia Pierwszej Kadrowej z Oleandrów 6 VIII 1914

56. JAHODA Robert (1862-1947): Pierwszemu Mar szałkowi Polski Józefowi Pił-
sudskiemu Słomniki 1914 – 1928. Okładka na dyplom obywatelstwa honoro-
wego miasta Słomnik dla Marszałka Piłsudskiego. Oprawa według projektu 
Zygmunta Kinastowskiego, wykonana w Zakładzie introligatorskim Roberta 
Jahody w Krakowie, 42 × 32,5 cm, brązowa skóra, zdobiona: centralnie lecący 
Archanioł Michał z mieczem wzniesionym, pod nim data 1914 – 1928, po obu 
stronach rózgi liktorskie, w narożnikach stylizowane orły Rzeczpospolitej 
– wszystko złotem tłoczone. Rewers powtórzony, tylko zamiast Archanioła 
monogram „JP” w liściach laurowych; wnętrze wy klejone jedwabną morą 
w kolorze amarantowym, obramowaną skórzaną ramką podkreśloną złotym 
wężykiem. Na dolnym marginesie złota sygna tura: „R. Jahoda, Kraków. 1928”. 
Niewielki, słabo widoczny prostokątny stempel: „Muzeum J. Piłsudskiego 
w Belwederze”. Do skonale zachowana praca jednego ze znakomitszych ar-
tystów introligatorów polskich, nagradzanego wielokrotnie na wystawach 
krajowych i zagranicznych. Daty na licu zamykają klamrą wyjście I Kadro-
wej z Oleandrów – 6 sierpnia 1914 r., kiedy obalono słupy graniczne w Mi-
chałowicach i odbito z rąk rosyjskich Słomniki, po czym przez Miechów, 
Jędrzejów, Chęciny 12 sierpnia dotarto do Kielc. Dało to początek Legio-
nom Polskim. W 1924 roku dla uczczenia rocznicy wymarszu „Kadrówki”, 
z inicjatywy byłych legionistów ustanowiono Marsz Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej. Odbywał się on nieprzerwanie aż do 1939 roku i był największym 
tego typu przedsięwzięciem w Polsce. W 1928 roku była okrągła 10. rocznica 
wskrzeszenia Rzeczypospolitej. 8 000. –
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57. [DZWONOWSKI Jan]: Seym albo con-
stitutie domowe. Gdzie te żarty prawdę po-
kazuią, ktorych iest Artykułow sześć: Ktore 
pisano w Oleśnicy, Na pacanowskiey vlicy. 
[Poznań: Josef Lissner, ok. 1861]. – [15] s., 20 
cm, opr. karton okl. pap. z epoki. Przerys-
-faksimile litografowane oryg. edycji z 1625 
r. Zbiór żartobliwych artykułów o charak-
terze obyczajowo-społecznym zaliczany 
do staropolskiej literatury sowizdrzalskiej. 
Składa się z 359 wersów. Autor pochodził 
z podkrakowskiego Podgórza. Poszczegól-
ne edycje wychodziły pomiędzy 1608, a 1625 
r. Zdaniem Aleksandra Brücknera nazwisko 
to stanowi pseudonim (por. „Nowy Korbut” 

I 259). Wydawcą dzieła był jeszcze nie zniemczony Żyd Josef Lissner (? 
– 1864), pierwszy poznański antykwariusz od 1 poł. XIX w., zrazu domo-
krążny handlarz książek i antyków, później kramarz. Był biegły w ocenie 
wartości przedmiotów, a zwłaszcza starodruków polskich z XVI-XVIII w. 
Jego stałymi klientami byli m.in. hrabiowie-kolekcjonerzy, Tytus Działyń-
ski, Seweryn Mielżyński i Edward Raczyński. Po jego śmierci firmę przejął 
pod niezmienioną nazwą („J. Lissner”), zięć zmarłego Martin Kornfeld (? – 
1896), który prowadził ją do śmierci pod tą samą nazwą i wydawał staranne 
katalogi książek. Naturalne zbrązowienia i otarcia opr. Stan ogólny dobry. 
Rzadkość, nie notowana w katalogach aukcyjnych. 300. –

58. TANIEJEW Siergiej Iwanowicz 
(1856-1915): Podviżnoj kontra-
punkt strogago pisma. Leipzig, 
M.P. Bielajew, [1909]. – XI, 402 s., 
nuty, 10 podwójnych k. nut, tabli-
ca kolorowa rozkład., 2 mniejsze 
w kieszonce na końcu, 5 s. ob-
jaśnień do tablic, errata, 27 × 22 
cm, opr. półskórek z epoki, zach. 
okładki broszury. Okrągły stem-
pel z lirą centralnie, w otoku „L.T. 
Płosajkiewicz”. Ludwik Teodor 
Płosajkiewicz (1859-1926) – kom-
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pozytor i pedagog muzyczny, dyrygent 
orkiestr szkolnych. Fundamentalne 
dzieło – profesora i rektora konserwa-
torium moskiewskiego, kompozytora 
i pianisty, ucznia P.I. Czajkowskiego – 
pomyślane jako podręcznik dla nauczy-
cieli i studentów teorii o kontrapunk-
cie staroklasycznym. Tabl. w kieszonce 
dorobione wg oryginału. Bardzo ładny 
i czysty egzemplarz. 900. –

59. [MOŚCICKI Ignacy (1867-1946)] 
ADJUTANT Przyboczny Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Blankiet oryginalny 
z nadrukiem, datownikiem, miejscem 
(Zamek-Król.), telefonem, l.dz. [Warsza-
wa: Gabinet Wojskowy Prezydenta RP, 
lata 30. XX w.]. Blankiet na papierze ze 
znakiem wodnym („Mirków”), 19,5 × 21 
cm. Czysty blankiet w bardzo dobrym 
stanie gotowy do wypełnienia. 90. –

60. [MOŚCICKI Ignacy] KARTKA 
pocztowa na 30-lecie śmierci prof. dra 
Ignacego Mościckiego 1946 – 2. X. – 
1976. Ze znaczkiem jednopensowym 
i  okolicznościowym datownikiem: 
„Unveilling of the Polish Podhalanian 
Memorial Plate at the Church of St. 
Andrzej Bobola 17 Oct 1976” [Tablica 
pamiątkowa Związku Podhalan]. Kar-
ta 11 × 16 cm. Kartka pocztowa czysta 
w stanie idealnym. 40. –

61. [MOŚCICKI Ignacy] „PREZY-
DENT Rzeczypospolitej i Ignacowa 
Mościcka uprzejmie proszą…”, dat. 21 
IV [1933-1939]. Karta drukowana, ręcz-
nie wypełniana i tłocz., 13 × 18,5 cm. 
Zaproszenie na herbatę dla prof. Lecha 
Niemojewskiego (1894-1952), profesora 
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historii sztuki w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, późniejszego au-
tora wnętrz statków pasażerskich MS „Piłsudski” i MS „Batory”. U góry 
zaproszenia sucha pieczęć z godłem państwowym Rzeczypospolitej. Stan 
bardzo dobry. 100. –
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62. [TOMASZÓW Mazowiecki] OSZACOWANIE materyałów murowanych 
i drewnianych wraz ze zwózką maiących się wydać bezpłatnie z Rządu na 
pobudowanie Ratusza w mieście fabrycznem Tomaszowie sporządone przez 
assesora budowniczego w Gubernii Warszawskiej…, oraz:

•	 OSZACOWANIE…	na	pobudowanie	Szkoły Elementarnej wraz z obórką, 
drwalnią, chlewnią i kloaką w mieście fabrycznem Tomaszowie…, oraz:

•	 OSZACOWANIE…	na	pobudowanie	Bożnicy Żydowskiej wraz z Szpita-
lem, szkołą Żydowską i łaźnią w mieście fabrycznem Tomaszowie…, dat. 
Warszawa 1/13 IV 1847 r. Autograf („S. Baliński”), 3 rys. Trzy bifolia (skład-
ki), 31,5 × 21,5 cm. Oszacowanie wraz z wyszczególnieniem ilości materia-
łów i ich ceną na budowę obiektów miejskich w Tomaszowie Mazowieckim 
sporządzone odręcznie przez Stefana Balińskiego (1794-1872), ówczesnego 
budowniczego warszawskiego (od 1840) i profesora architektury i perspekty-
wy warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych i Architektury (od 1844) oraz m.in. 
autora przebudowy Pałacu Paca w Warszawie (obecnie Pałac Prymasowski). 
Zawiera również plany niektórych obiektów, w tym niezrealizowanej budowy 
ratusza w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Św. Antoniego 1. Zażółcenia 
na krawędziach i zagięcia u dołu składek. Poza tym stan dobry. 200. –

63. [WARSZAWA – Pogotowie 
Ratunkowe] ZAWADZKI Józef 
(1865-1937), dr medycyny, twórca 
i prezes Towarzystwa Doraźnej 
Pomocy Lekarskiej czyli Pogoto-
wia Ratunkowego w Warszawie: 
Ratownictwo w obrazach. Doda-
tek bezpłatny do Kalendarza na 
Pogotowie Ratunkowe, na rok 
1914). Ułożył… Afisz z ilustracja-
mi i rysunkami, 85,5 × 62,5 cm. 
Zawiera przeszło 100 ilustracji 
i rysunków w zakresie anatomii 
człowieka i  pierwszej pomocy 
przy wypadkach, w tym złama-
niach i krwotokach. Ślady składa-
nia i minimalne przetarcia i ubyt-
ki w miejscach złożenia. Poza tym 
stan dobry. 150. –
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64. [WARSZAWA] Apteka Tow. Akc. „Fr. 
Karpiński„. Blankiet recepty. Warszawa: Lit. 
W. Główczewski, [przed 1915]. Karta koloro-
wa, 23 × 9 × 3,5 cm. Czysty i ozdobny blan-
kiet recepty warszawskiej w ornamentyce za-
czerpniętej ze wzorów starożytnego Egiptu 
(m.in: hieroglify i starożytne postacie). Bar-
wa żółto-brązowa-czarna. Stan bardzo do-
bry. Zob. il. s. 42. 60. –

65. [WARSZAWA – STRAŻ 
OBYWATELSKA] Zbiór 
22 pieczątek IX Okręgu 
Straży Obywatelskiej mia-
sta stołecznego Warszawy 
z lat 1915-1916. Karta z epoki 
z oryginalnymi odciskami 
pieczątek. IX Okręg Straży 
Obywatelskiej, zwany Ła-
zienkowskim, obejmował 
obszar części Śródmieścia 
z siedzibą przy ul. Natoliń-
skiej 5. W jego skład wcho-
dził m.in. obszar Łazienek. 
Komisarzem był Franciszek 
Lilpop (1870-1937), architekt, 
a sekretarzem Tadeusz Tołwiński (1887-1951), późniejszy architekt. W zbio-
rze wzory używanych pieczątek, w tym związanych z zaopatrzeniem. Od-
ciski tuszowe pieczęci, jedna lakowa „IX Komisarjatu” oraz skasowane 
znaczki carskie pocztowe z 1915 r. Karta dwukrotnie złożona, z drobnymi 
zagnieceniami. Stan ogólny dobry, czytelne odciski. Wyjątkowy dokument 
z okresu pierwszej okupacji niemieckiej w Warszawie. 300. –
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66. [SEKURSKO k. Radomska] PLAN kwatery 
harcerzy I Częstochowskiej drużyny na kolonjach 
w Sekursku rok 1917. Rys. piórkiem, cieniowany. 
Karta, 16,8 × 8,8 cm. Drobne przybrudzenia i za-
gniecenia. Stan ogólny dobry. 120. –

67. ZWIĄZEK Harcerstwa Robotniczego im. Marszałka Piłsudskiego (1926-
1928). Cegiełka na odzież dla najbiedniejszych harcerzy. Pieczątka okrągła 
(tuszowa) Kwatermistrzostwa Komendy Głównej. Karta, 10,5 × 14,8 cm. 
Druk ulotny mało znanej lewicowej organizacji harcerskiej z kręgów Pol-
skiej Partii Socjalistycznej (obok Czerwonego Harcerstwa Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego, i Haszomer Hacair Żydowskiego Związku 
Robotników Bund). Zawiera 10 praw Harcerstwa Robotniczego (w punkcie 
dziewiątym: „Harcerz jest oddany sprawie 
ludu pracującego”). Niewielkie zagniecenie 
z lewej strony i przy krawędzi. Poza tym 
stan dobry. 150. –

68. [ZWIĄZEK Harcerstwa Polskiego w Grod-
nie] Do Komendy Hufca Żeńskiego w Grod-
nie. Raport za miesiąc grudzień 1929 r., dat. 
Grodno 14 I 1930. Z.H.P. I Ż.Dr.H. im. Em. 
Plater w Grodnie. Bifolium, 35 × 22,5 cm. Ra-
port dotyczący stanu drużyn i zastępów oraz 
zbiórek za miesiąc grudzień I Żeńskiej Dru-
żyny Harcerskiej im. Emilii Plater w Grodnie 
(L.dz. 1/30). Ślady składania i zagięcia oraz 
drobne uszkodzenia papieru na obrzeżach, 
Stan ogólny dobry. 120. –
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69. [LIGA Obrony Powietrzno i Przeciwgazowej] Legitymacja członka popiera-
jącego LOPP 1932/1933. Pieczątka Koła LOPP w Warszawie. Blankiet druk., 
ręcznie wypełniany, s. [4]. Wystawiona dla Danuty Skassówny zam. przy 
ul. Hożej w Warszawie. Wewnątrz wyciąg ze statutu i wklejone znaczki 
składkowe opłat. Okł. zewnętrzna z elementami graficznymi (samoloty 
i maska przeciwgazowa oraz hangary lotnicze) wg projektu Stanisława Bie-
drzyckiego, zapewne absolwenta warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, 

nagrodzonego w 1926 r. w konkursie Dy-
rekcji Monopolu Tytoniowego na etykiety 
do cygar oraz autora rys. do satyrycznej 
książki Józefa Relidzyńskiego pt. „Pilot Jaś 
– król Hotentotów” z 1932 r. (pod pseud. 
„Suzzy”). Stan bardzo dobry. 100. –

70. [POLSKI Czerwony Krzyż] XV-le-
cie Polskiego Czerwonego Krzyża: 1919-
1934. [Warszawa: b.w.], 1934 (S.A. B. Buka-
ty). Nalepka okienna (czerwono-czarna), 
18 × 13,5 cm. Sygn. „JR.”. Z elementami 
czerwonego krzyża i karetki. Stan bardzo 
dobry. 100. –
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Loteria narodowa na rzecz 
bohaterskiej Polski w r. 1940. 

71. [LOTERIA] Loterie Nationale tranche de la 
Pologne heroïque. Paris: [b.w.], 1940. Plakat kolo-
rowy, 60 × 40,5 cm. Plakat francuski trzeciej tury 
loterii narodowej na rzecz armii sojuszniczej Polski 
i jej organizacji na terenie Francji. W polu czer-
wonym z różowym trójkątem stylizowany Orzeł 
polski. Projekt L.(ouis) Marcoussis (1878?-1941), 
właściwie Ludwik Markus, grafik i malarz kubi-
sta, do 1903 r. uczeń krakowskiej ASP u Jana Stani-
sławskiego i Józefa Mehoffera. Następnie studiował 
w Paryżu i związał się ze środowiskiem École de 
Paris. Drobne zagięcia na marginesach. Poza tym 
czysty, stan dobry. 1 000. –

72. [GARWOLIN – KONSPIRACJA 1939-1944] Legitymacja upoważniająca 
Piotra Michałowskiego „do przeprowadzenia specjalnych spraw organiza-
cyjnych na terenie okupacji niemieckiej”, dat, m.p. 25-II-80 1940. Autografy 
(„Jan Adamowski”; „Feniks-Wołodyjowski”). Maszynopis na papierze mi-
limetrowym z epoki, ręcznie wypełniany. Adnotacje, pieczątki: ”Nadzwy-
czajny Rezydent Rządu R.P. na terenie Okupacji Bolszewickiej”; „Wrzesień 
1939 / Dla Ciebie Polsko i Twej Chwały”; emblemat z gwiazdą i orłem pol-
skim oraz napisem: „Honor i Ojczyzna”. Kartka 16 × 19 cm, oraz:

Komenda Obwodu Armii Krajowej „Gołąb”. Legitymacja nr 03039: Ga-
łązka Stanisław „Konar”… kpr. podchor. piech… komendant plutonu. Jest 
od III 1940 w Armii Krajowej. Blankiet druk., ręcznie wypełniany, dat. 17 
I (19)45. Komendant Obwodu mjr Marcin [Władysław Szkuta]. Pieczęć okrą-
gła (tuszowa): „Komenda… Gołąb”. Karton składany, 13 × 10 cm. Pierwszy 
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dokument powstał w warunkach okupacji sowieckiej i dotyczy osoby dele-
gowanej ze strefy okupacyjnej sowieckiej, przez lokalną organizację konspi-
racyjną, jakich wiele powstało na przełomie 1939-1940. Nazwa organizacji 
zawarta w treści może sugerować, że chodzi o podziemną organizację z tego 
okresu lub inicjatywę wejścia na tereny zajęte przez ZSRR przez organi-
zację utworzoną na terenach okupowanych przez Niemców. Nie jest rów-
nież wykluczone, że może to być dokument wytworzony przez niemieckie 
służby, które starały się na tych terenach poprzez polskie podziemie podjąć 
akcje wywiadowcze wobec ZSRR. Ślady składania i drobne naddarcia. Stan 
dobry. Legitymacja Armii Krajowej wydana żołnierzowi AK z chwilą roz-
wiązania. Stan bardzo dobry. Dołączono oryginalną kartę rozpoznawczą 
(Kennkarte) wraz z fotografią i odciskami palców, tegoż żołnierza, wydaną 
oficjalnie przez okupacyjne władze niemieckie pow. Garwolin, dat. 15 VIII 
1942. Wszystkie oferowane dokumenty pochodzą ze spuścizny po żołnierzu 
Armii Krajowej Stanisławie Gałązce, podchorążym Armii Krajowej. Stan 
bardzo dobry. 500. –

73. ZJEDNOCZENIE Patriotyczne „Grunwald”. Legitymacja Nr 003616. [——
——]… Warszawa… Jest członkiem zwyczajnym Oddziału Praga-Płn., nie-
dat. [lata 80. XX w.]. Fotografia i autograf posiadacza. Autograf z pieczątką: 
„sekretarz generalny Rady Krajowej: doc. dr hab. Mieczysław Trzeciak”. 



Pieczęć okrągła (tuszowa) organizacji. Blankiet druk. urzędowo, ręcznie 
wypełniany, k. [2], 7,2 × 10,5 cm, kartonik (rozkładany). ZP „Grunwald” 
było legalnym stowarzyszeniem politycznym o charakterze narodowym, 
składającym się z członków akceptujących ustrój PRL. Działało w okresie 
od lutego (kwietnia) 1981-1995. Po roku 1989 uległo dezintegracji (zaginę-
ło nawet jego archiwum). Wśród inicjatorów powołania ruchu byli m.in. 
Bohdan Poręba (1934-2014); Kazimierz Studentowicz (1903-1992); Tadeusz 
Bednarczyk (1913-2002); Wit Gawrak (1916-1985) i Józef Kossecki (ur. 1936). 
Cieszyło się poparciem frakcji PZPR pod egidą Albina Siwaka. Wspierali je 
Stefan Olszowski i Stanisław Kociołek. Podany numer legitymacji pozostaje 
w sprzeczności z rzeczywistością. Według enuncjacji prasowych organizacja 
miała liczyć tysiące, jeśli nie setki tysięcy członków. Po stanie wojennym 
liczba członków rzeczywistych czy płacących składki przekraczała zaled-
wie 1200 osób. Podpisany Mieczysław Trzeciak mówił zaledwie „o tysiącu 
aktywnych grunwaldowców”. Na okł. kuriozalny dopisek właściciela: „Or-
ganizacja legalna o charakterze tajnym – narodowa organizacja”. Drobne 
przybrudzenia na okł. Wewnątrz czysty dokument. Stan dobry. 60. –

[WARSZAWA]… poz. 64
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G r a f i k a  i  r y s u n k i 

Galeria typów ludzkich z uzdrowiska Drużbaki hr. Zamoyskich w 1907 r.

74. OLEŚ Andrzej (1886 – 1952): Zbiór co zacniejszych gości Zakł. kąp. w Druż-
bakach przezemnie, to jest A. Olesia, opracowany i odpowiednym tekstem 
opatrzony. Dedykowane siostrze Zofii Olesiownej. Drużbaki 28.VII.1907. – 
zespół 19 akwarel formatu 17 × 10,5 cm namalowanych przez artystę w czasie 
pobytu w uzdrowisku Drużbaki w Spiszu w1907 roku. Andrzej Oleś po 
rozpoczęciu studiów w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownia 
Leona Wyczółkowskiego), wyjechał na wakacje na Spisz. Podczas poby-
tu w Drużbakach namalował gości hotelowych przebywających wówczas 
w przestrzeni uzdrowiska. Prezentowany zbiór jego dokonań dedykował 
siostrze. Oleś, jako artysta wszechstronny, kontynuował studia w pracow-
ni St. Dębickiego, a następnie u Wojciecha Weissa. Od 1932 był członkiem 
grupy Zwornik i Tow. Art. Grafików, zajmował się także konserwatorstwem 
i projektował witraże. Poza malarstwem olejnym i akwarelą, posługiwał 
się m.in. drzeworytem, akwafortą, litografią i miedziorytem. Uzdrowisko 
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Drużbaki (właściwie Wyżne Drużbaki, słowac. Vyšné Ružbachy) w powie-
cie Lubowla na dawnym polskim Spiszu (1412-1769) znane było już od śre-
dniowiecza z leczniczych właściwości tamtejszych wód. W latach 1882-1948 
Drużbaki były własnością hr. Zamoyskich. Obydwaj kolejni właściciele tego 
uzdrowiska, Andrzej hr. Zamoyski (1852-1927) i Jan hr. Zamoyski (1900-
1961), żonaci z księżniczkami z królewskiego domu hiszpańskiego Bour-
bonów, czynnie przyczynili się do rozbudowy uzdrowiska Wyżnych Druż-
baków. Jedną z takich inwestycji był „Biały Dom” o architekturze zbliżonej 
do pałaców w Monte Carlo (z zachowanymi do dziś herbami Zamoyskich 
i Bourbonów). Obecnie uzdrowiskowy obiekt stanowi centrum spotkań 
towarzyskich i życia kulturalnego z salą pamięci o dawnych właścicielach. 
Uzdrowisko zaś, z leczniczą wodą antydepresyjną o nazwie „Izabela” (od 
księżniczki Bourbon), do dziś słynie ze znakomitych leczniczych wód ter-
malnych. Uzdrowisko na początku XX w. przeżywało swój rozkwit i było 
modne wśród galicyjskiego społeczeństwa, które czuło się w nim swojsko, 
jak w polskim Lwowie. Dobrze zachowane akwarele, o barwnej kolorystyce, 
stanowią całą galerię typów ludzkich od galicyjskich Polaków i Żydów po 
miejscowych Słowaków i Węgrów. Rara. 3 000. –
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75. OLEŚ Andrzej (1886-1952): Solski jedzie. Rys. 
ołówkiem i kredką niebieską, sygn.: „A.O. 1915”., 
22 × 15 cm, karton. Rysunek przedstawia Ludwi-
ka Solskiego (1855-1954), słynnego aktora i reżysera 
(zob. nr 88). 250. –

76. ORDA Napoleon (1807-1883): Różana (G.[ubernia] Grodzieńska). Rys. z natu-
ry… Lit. M.(aksymiliana) Fajansa w Warszawie. Litografia 19,5 × 29 cm, arkusz 
29,5 × 39,5 cm. Pałac książąt Sapiehów. Zabrany przez władze rosyjskie ostatnie-
mu właścicielowi (ks. Eustachy Sapieha) za udział w powstaniu listopadowym. 
Dopisek z epoki ołówkiem: „W r. 1831 rząd [rosyjski] zabrał nie tylko majątek, 
ale nawet ruchomości z pałacu i niektóre obrazy z pięknej galerii tutejszej można 
widzieć w Ermitażu, inne zdobią prywatne pałace carskiej rodziny”. (Album wi-
doków historycznych Polski poświęcony rodakom. Seria I, Album widoków 
gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, 
kijowskiej, witebskiej i mochilowskiej; zrysowany z natury przez…, Warszawa 
1876). Pod litografią opis w języku polskim i francuskim. Drobne zbrązowienia 
na obrzeżach arkusza. Stan dobry. 400. –
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77. ORDA Napoleon: Mereczowszczyzna (G. Grodzieńska). Pałac Pusłowskich 
i dworek – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki 12 II 1746 r. Litografia 
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 39,5 cm. (Album widoków historycznych…, Seria 
I,…). Opis dwujęzyczny. Drobne zbrązowienia na obrzeżach arkusza. Stan 
bardzo dobry. 400. –
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78. ORDA Napoleon: Berdyczew. (G. Kijowska). Widok miasta z kościołem i klasz-
torem obronnym XX. Karmelitów (obecnie przywrócony do życia). Litografia 
19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 39,5 cm. (Album widoków historycznych…, Seria 
I, …). Berdyczew (Berdyczów) stanowił w okresie 1569-1793 miasto prywatne 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Tyszkiewiczów, Radziwiłłów). Słyn-
ny ośrodek kultu maryjnego (cudowny obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej) 
i ośrodek ruchu chasydzkiego. Opis dwujęzyczny. Drobne zbrązowienia na 
obrzeżach arkusza i minimalne zagięcia. Stan dobry. 300. –

79. ORDA Napoleon: Zaosie. (G. Mińska). Drewniany dworek  – miejsce uro-
dzenia Adama Mickiewicza 24 XII 1798 (zrekonstruowany w 1996 r.). Lito-
grafia 19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 39,5 cm. (Album widoków historycznych…, 
Seria III,…, Warszawa 1876). Pod litografią opis w języku polskim i francu-
skim. Drobne zbrązowienia na obrzeżach arkusza. Stan dobry. 300. –
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80. ORDA Napoleon: Birże [nad jeziorem] (G. Kowieńska). Ruiny dawnej twierdzy 
obronnej Radziwiłłów. Litografia 19,5 × 29 cm, arkusz 29,5 × 39,5 cm. (Album wi-
doków historycznych…, Seria III,…, Warszawa 1876). Ruiny zostały zrekonstru-
owane w latach 80. XX w. Obok ruin empirowy kościół katolicki, a na dalszym 
planie kościół kalwiński z grobami Tyszkiewiczów, ostatnich właścicieli Birż. 
Opis dwujęzyczny. Drobne zbrązowienia na obrzeżach arkusza i minimalny 
lekki ślad po zacieku przy górnym narożniku. Stan dobry. 300. –

81. [KAMIENIEC Podolski] Widok panoramiczny Kamieńca Podolskiego od 
strony północno-wschodniej. [Warszawa]: A.(dolf) Kozarski, 1877. Drzewo-
ryt sztorcowy 32 × 90,5 cm (plansza 39,0 × 98,5 cm). Sygnowany na płycie: 
„Rysował na drzewie Adolf Kozarski, podług fotogramu Michała Grejma 
z 1876 roku”; napis z prawej:” Rytowali w drzeworytni „Kłosów” Stanisław 
Antoszewicz i Jan Krajewski” (drzeworytnicy reprodukcyjni, współpracu-
jący z „Kłosami” i „Tygodnikiem Ilustrowanym”). Adolf Kozarski (1836/37-
1911), rysownik, litograf i malarz; wychowanek warszawskiej Szkoły Sztuk 
Plastycznych, współpracownik „Kłosów” i „Tygodnika Ilustrowanego”, 
specjalizujący się w widokach miast i pejzażach (jego słynne osiągnięcie 
stanowi „Panorama Warszawy ze szczytu wieży zamkowej” z r. 1873 wg 
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fotografii Konstantego Brandla). Michał Greim (1848-1911), drukarz, fo-
tograf, kolekcjoner i numizmatyk oraz właściciel pracowni fotograficznej 
w kamieńcu Podolskim. Autor wielu fotogramów przedstawiających Po-
dole i Besarabię, w tym życie codzienne i zabytki przeszłości. Panorama 
stanowiła wkładkę do nr 651 „Kłosów” z r. 1877. Do ryciny dołączono 
współczesny wydruk z opisem topograficznym miasta i dokładnym ob-
jaśnieniem widoku autorstwa Marcina Olszyńskiego (1829-1904), rysow-
nika, fotografia i późniejszego kustosza Muzeum Przemysłu i Rolnictwa 
w Warszawie. Był on dołączany do „Kłosów”, ale występuje rzadko ze 
sztychem. Ślady składania, drobne zbrązowienia, zwłaszcza w części gór-
nej i niewielkie naddarcia przy ramkach w kilku miejscach (podklejone). 
Stan ogólny dobry. Bardzo szczegółowy widok słynnego kresowego miasta 
wsławionego na kartach sienkiewiczowskiego „Pana Wołodyjowskiego”, 
do dziś imponującego swoją architekturą. 2 500. –

82. [KAMIEŃSK] KAPLICA w Ka-
mieńsku [koło Radomska], 16 X 1910. 
Rysunek ołówek i tusz, podkolorowany 
akwarelą, 34 × 28 cm. Z autografem au-
tora (nieczytelnym), skala w łokciach. 
W istocie akwarela przedstawia projekt 
kaplicy w Gomunicach, podówczas sta-
nowiącej osadę, niedaleko Kamieńska. 
Jej budowa miała miejsce w latach 1911-
1915 z inicjatywy parafii w Kamieńsku, 
w związku z rozwojem osady w Gomu-
nicach i powstałą tam Fabryką Mebli 
Giętych. Parafią stała się dopiero w 1919 
r. Wybudowana w neogotyckim stylu 
świątynia niewiele odbiega kształtem 
do prezentowanego projektu. Ślady 
składania oraz podklejenie na krawę-

dzi (pozostałość po przechowywaniu wcześniej w tece). Poza tym stan 
dobry. Ładny rysunek. 200. –

83. [PABIANICE] REMBEK Edmund (1876-1941): Ratusz w Pabianicach. 
Widok główny. [Przed 1914?]. Skala 1:100. Rysunek cieniowany, wy-
konany tuszem i podmalowany akwarelą. Papier czerpany, 29 × 40 
cm. Z odręcznym autografem autora („E. Rembek”). Akwarela przed-
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stawia dawny renesansowy 
dwór obronny kapituły kra-
kowskiej w Pabianicach z lat 
1565-1571, stanowiący perłę 
regionalnego renesansu. Od 
1833 r. ratusz miejski, a obec-
nie siedziba Muzeum Regio-
nalnego. Autor rysunku był 
projektantem-budowniczym 
(jego synem był znany pisarz 
Stanisław Rembek). U dołu 
rysunku podziałka liniowa. 
Podklejenia na krawędzi (po-
zostałość po przechowywaniu wcześniej w tece) oraz niewielki ślad po 
złożeniu. Stan ogólny bardzo dobry. 200. –

84. LESSER Aleksander (1814-1884), BARTOSZEWICZ Julian (1821-1870): 
Królowie Polscy. Wizerunki zebrane i rysowane przez.. objaśnione tek-
stem historycznym przez.. Warszawa: W Zakładzie Artystyczno-Lito-
graficznym. Nakładem Adolfa Pecq i Sp., 1860. – k. tyt. [5], 8, [1]; 7; [6]; 
6 [przestawiona paginacja]; 7; 6; 7; 8; 8; 8; 10; 10; 8; 10; [8] s.; frontispis 
w chromolitografii, 44 k. tabl. (litografie z tintą), 38 × 28 cm, opr. czer-

wony płsk. z  epoki ze złoc. na 
grzbiecie i przednim licu. Gale-
ria czterdziestu portretów kró-
lów polskich oraz 4 władców 
porozbiorowych: króla saskiego 
Fryderyka Augusta, jako księcia 
warszawskiego oraz carów Ro-
sji: Aleksandra I, Mikołaja I oraz 
Aleksandra II, jako królów pol-
skich. Portrety litografowane 
przez Henryka Aschenbrennera 
wg rysunków Aleksandra Lesse-
ra z komentarzem historycznym 
Juliana Bartoszewicza. Po karcie 
tyt. piękny kolorowy frontispis 
z  herbami województw i  ziem 
dawnej Polski, za nim objaśnienia 
herbów. Tytuł oraz teksty w języ-
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kach polskim i francuskim. Kilka kart z zaplamieniami na marginesach, 
kilka podklejonych na krawędziach, lico z okładziny z przebarwieniami. 
Kompletne i efektowne dzieło z zestawem trzech porozbiorowych tyranów 
do daty ukazania się albumu. Ładny egzemplarz. 6 000. –

85. GEPNER Stanisław (1889-1965), ma-
jor rezerwy 20 Pułku Ułanów Wojsk 
Polskich, malarz i rysownik, znaw-
ca historycznego umundurowania 
i uzbrojenia. Kobziarz Gwardyi pie-
szej Koronnej 1732. Warszawa: Lit. Art. 
W. Główczewski, [po 1936]. Litografia 
wg rys…, 1936, 32,6 × 23 cm. Regi-
ment Gwardii Pieszej Koronnej został 
utworzony w 1717 r. i istniał do schyłku 
Rzeczypospolitej. W istocie żołnierz 
gra na dudach… (typowo spotykany 
błąd). Odb. 40 egz. numerowanych 
(niniejszy egz. opatrzony autografem 
autora nosi nr 38). 150. –



86. WODNICKI Mieczysław (1898-?), malarz związany z Muzeum Wojska 
i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Oficer wyższy pułku 1go strzel-
ców konnych Księstwa Warszawskiego 1810 r. Warszawa: Lit. Art. W. Głów-
czewski, [po 1935]. Litografia wg rys…, 1935, 33 × 23 cm. Oficer pułku 1go 
w charakterystycznych barwach pąsowych jednostki, istniejącej w Armii 
Księstwa Warszawskiego w okresie 1807 (1806) – 1815. Stacjonował w pod-
warszawskim Piasecznie, brał udział w kampaniach 1807 na Pomorzu, 1812-
1813. Drobne przybrudzenia na odwrocie. Poza tym stan dobry. 150. –
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F o t o g r a f i e 

Album ze scenami z planu filmowego „Barbara Radziwiłłówna” 
 i Jadwigą Smosarską (1936).

87. [BARANÓW Sandomierski – Zamek] Album 68 fotografii z dziejów Zam-
ku w Baranowie Sandomierskim w latach 1935-1942, w różnych formatach, 
25 × 35 cm, album pł. Obejmuje zdjęcia dotyczące zamku, jego wnętrz, przed-
wojennych właścicieli „małego Wawelu” (Bolesława i Jadwigi Dolańskich), 
ich rodziny, gości (rodziny Miączyńskich) i wydarzeń, jakie miały miejsce 
w zamkowych murach. Wśród nich 13 oryginalnych fotografii ze scenami 
plenerowymi i w zamku podczas kręcenia słynnego filmu „Barbara Radzi-
wiłłówna” (premiera 7 XII 1936, reżyseria Józef Lejtes). W rolach głównych 
występowali w nim Jadwiga Smosarska (1898-1971) i Witold Zacharewicz (jako 
Zygmunt August), uwiecznieni na kilku fotografiach w kostiumach. Zamek 
w Baranowie Sandomierskim odgrywał tu rolę krakowskiego Wawelu. Po-
nadto 11 zdjęć z pogrzebu Heleny z hr. Komorowskich Mniszek-Tchórznickich 
(1866-1942), przedstawiających orszak pogrzebowy w zimowej scenerii od 
wyprowadzenia trumny z zamku po miejscowy cmentarz parafialny z kaplicą 
rodową. Zdjęcia amatorskie, oryginalne na papierze „Agfa-Brovira” z epoki, 
wykonywane przeważnie aparatem „Leica”, o formatach zwykle 8,5 × 11 cm 



55

do 9 × 14 cm. Autorkami zdjęć były Jadwiga z Mniszek-Tchórznickich Bole-
sławowa Dolańska (1892-1973), właścicielka zamku oraz Anna Miączyńska 
(1912-2001) z podkrakowskich Korabnik. W uzupełnieniu 17 negatywów zdjęć 
w oryginalnych opakowaniach z nazwiskami właścicielek. Dołączono też 
ozdobną informację o ślubie ostatnich właścicieli baranowskiej rezydencji 
z 1920 r., wizytówkę Bolesława Dolańskiego (1879-1953) oraz pełny spis foto-
grafii z informacjami o występujących tam osobach i drzewo genealogiczne 
właścicieli zamku i majątku. Oryginalna dokumentacja fotograficzna, w tym 
unikalne zdjęcia z planu filmowego historycznego obrazu z największą gwiaz-
dą polskiego kina międzywojennego. Stan bardzo dobry. 2 400. –

Album aktorów warszawskich z roku 1914.

88. [WARSZAWA – Teatr Letni w Ogrodzie Saskim] Album 14 fotografii akto-
rów warszawskich dedykowany autorowi sztuki z okazji premiery w Teatrze 
Letnim Ogrodu Saskiego, lipiec 1914 r. Fotografie (różne formaty, w tym 
całostronicowe), pocztówki i wycinki prasowe z epoki, 25 cm, album z epoki 
w opr. kartonowej. Dedykowane, jako prezent dla Adolfa Aderera (1855-
1923), francuskiego pisarza i autora wystawianej sztuki „Tacy wszyscy”. 
Zawiera 9 fotografii portretowych twórców przedstawienia z dedykacjami: 
1) Ludwik Solski (1855-1954), słynny aktor i reżyser, od 1913 główny reżyser 
Warszawskich Teatrów Rządowych; 2) Antoni Bednarczyk (1872-1941), ak-
tor i reżyser przedstawienia, późniejszy inicjator powstania Domu Aktora 
w Skolimowie; 3) Aleksandra Lüde z Kobylińskich Franciszkowa Żmurkowa 
(1853-1920), mistrzyni stylu komediowego na scenach warszawskich; 4) He-
lena Larys – Pawińska (1878-1964), aktorka, głównie komediowa; 5) Helena 
Sulima-Gottowt (1878/82-1944), aktorka, znana z urody; 6) Eugenia Weryho 
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(1898-1987); 7) Jan Janusz (1881-1935); 8) Konstanty Tatarkiewicz (1884-1944); 
9) Władysław Staszkowski (1865-1935). Ponadto 5 zdjęć z prób teatralnych 
i fotografia Teatru Narodowego w Warszawie oraz 4 pocztówki warszawskie 
z epoki (Teatr Wielki, Łazienki – Pałac na Wodzie i Teatr na Wyspie oraz 
ul. Marszałkowska). Równolegle na kartach, obok zdjęć, wklejono recen-
zje teatralne z premiery tej obyczajowej sztuki na łamach ówczesnej prasy 
warszawskiej („Kurjer Warszawski”, „Gazeta Poranna”, „Kurjer Poranny”, 
„Warszawski Dniewnik” i „Warszawskaja Mysl”). Całość stanowi wyjąt-
kowo cenny zbiór fotografii popularnych aktorów warszawskich i ważny 
dokument życia teatralnego Warszawy tuż przed wybuchem I wojny świa-
towej. Drobne przybrudzenia i uszkodzenia (w tym jedna pocztówka przy 
krawędziach). Stan ogólny dobry. 1 000. –

89. BERLEWI Henryk (1894-1967), malarz, grafik, ty-
pograf oraz teoretyk i krytyk sztuki. W okresie mię-
dzywojennym czołowy przedstawiciel awangardowej 
abstrakcji geometrycznej w Polsce (grupa „Blok”). 
Portret. Fotografia artystyczna Edward Hartwig, ok. 
1967, 17 × 11 cm. Edward Hartwig (1909-2003), jeden 
z najbardziej znanych polskich fotografików w świe-
cie, artysta wszechstronny, łączący w sobie fotografię 
z grafiką. W 1967 r. wykonał dokumentację fotogra-
ficzną wystawy Henryka Berlewiego. Na odwrocie 
pieczątka autorska. Stan dobry. 150. –

90. [HALLER Józef (1873-196?)] WJAZD Legjonów Polskich 1 grudnia 1916 r. 
Warszawa: (Skład Materiałów Piśmiennych i Rysunkowych) St. Winiarski, 
1916. Fotografia pocztówkowa, 9 × 14 cm. 1 grudnia 1916 r. do Warszawy od 
strony Al. Jerozolimskich wkroczyły oddziały II Brygady Legionów Pol-
skich (2. i 3. Pułk Piechoty z 2. Pułkiem Ułanów). Była to pierwsza uro-

czysta defilada żołnierzy 
polskich w stolicy od 1831 
r. Na pierwszym planie 
Józef Haller na koniu, 
ówczesny dowódca II 
Brygady Legionów Pol-
skich. Drobne uszkodze-
nia krawędzi górnej przy 
lewym rogu. Zbrązowie-
nia na odwrocie. Poza 
tym stan dobry. 50. –
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91. ŁOMNICKI Tadeusz (1927-1992), aktor i reżyser oraz założyciel i dyrektor 
Teatru na Woli w Warszawie 1976-1981. POLAŃSKI Roman (ur. 1933), aktor, 
reżyser i producent filmowy oraz skandalista. Scena z „Amadeusza” w Te-
atrze na Woli. Warszawa: Jerzy Kaszubowski, 1981. Fotografia 30,5 × 38,5 cm, 
naklejona na czarny karton (39,5 × 49). Tadeusz Łomnicki w roli Salieriego 
w sztuce „Amadeusz” wyreżyserowanej przez Romana Polańskiego, grającego 
tu rolę Mozarta. Była to pożegnalna sztuka aktora z tym teatrem. W lewym 
rogu dedykacja odręczna Tadeusza Łomnickiego: „Panu Jackowi Moskwie 
z serdecznym podziękowaniem za wycieczkę do Montmorency do „Norwi-
da”, to zdjęcie z teatru na Woli w Warszawie z „Amadeusza” z R. Polańskim 
i z moim Salieriem wraz z przyjaźnią T. Łomnicki, Paris VIII 1982”. W tym 
czasie T. Łomnicki po operacji serca w Londynie mieszkał u R. Polańskiego 
w Paryżu. Zdjęcie autorstwa Jerzego Kaszubowskiego (ur. 1949), plastyka, 
fotografika, operatora i reżysera filmowego, związanego z Channel 4. Stan 
bardzo dobry. 450. –

92. [MATEJKO Jan (1838-1893)] Upadek Polski. Z obrazu malowanego przez.., 
fotografował w Belwederze w Wiedniu Walery Rzewuski z Krakowa r. 1869. 
Kraków: Zakład Fotograficzny Walerego Rzewuskiego, 1869. Fotografia 
obrazu, 11 × 19 cm, naklejana na karton tłocz. z nadrukiem (20,8 × 25,5 cm). 
Reprodukcja fotograficzna słynnego obrazu Jana Matejki „Rejtan”, który 
namalowany jesienią 1866 r., wywołał skandal i głosy oburzenia ze strony 
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kół konserwatywnych domagających się jego kupienia i zniszczenia (pró-
ba nakłonienia do tego Ksawerego hr. Branickiego), a w ostateczności nie 
dopuszczenia na wystawę do Paryża w 1867 r. Na tej wystawie obraz zdobył 
złoty medal i został zakupiony do zbiorów cesarza Franciszka Józefa I, gdzie 
uwiecznił go na kliszy słynny krakowski fotograf i wydał pod znamiennym 
tytułem. Karton tłoczony z herbem Krakowa i znakiem zakładu Walerego 
Rzewuskiego (1837-1888). Stan bardzo dobry. 150. –

93. NAŁKOWSKA Zofia (1884-1954): Dom kobiet. 
Poznań: St. Markiewicz, [1930]. Fotografia 17,2 × 12,6 
cm, naklejona na karton (28,5 × 22 cm). Reżyseria 
Stanisława Wysocka (1877-1941). Inscenizacja z okre-
su piastowania przez St. Wysocką funkcji główne-
go reżysera i kierownika artystycznego Teatru Pol-
skiego w Poznaniu. Na zdjęciu, w scenie ze sztuki, 
od lewej: Nuna Młodziejowska-Szczurkiewiczowa 
(1884-1958) i St. Wysocka, jako „Celina Bełska”. Pre-
miera tej sztuki, wystawianej kolejno osiem razy, 
odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu 30 IV 1930 
r. Drobne przybrudzenia na kartonie. Podpisy ołów-
kiem z epoki Stan fotografii dobry. 120. –
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94. ODYNIEC Antoni Edward (1804-1885), po-
eta romantyczny, pamiętnikarz i tłumacz, związa-
ny w młodości z Adamem Mickiewiczem. [Warsza-
wa: b.w., lata 60.-70. XIX w.]. Fotografia wizytowa, 
8,3 × 5,3 cm, naklejana na karton z epoki (10 × 6 cm). 
Drobne przybrudzenia. Stan ogólny dobry. 120. –

95. PADEREWSKI Ignacy (1860-1941), pianista, 
kompozytor, przyszły premier i minister spraw 
zagranicznych Rzeczypospolitej. Portret z profilu 
podczas koncertu fortepianowego. London: Elliott 
and Fry, [ok. 1890]. Fotografia gabinetowa 14,8 × 10,4 
cm, naklejana na litografowany karton z epoki 
(16,8 × 10,9 cm). Artysta podczas tournee w Anglii, 
gdzie występował m.in. przed królową Wiktorią. 
Zdjęcie słynnej firmy fotograficznej, specjalizującej 
się w portretach i działającej w okresie 1863-1962. 
Na odwrocie nalepka znanej galerii sztuki „Earles 
Galleries” z Filadelfii (Pensylwania, USA) oraz pie-
czątki „Archiwum Akt Nowych” (wtórnik). Mini-
malne plamki. Poza tym stan bardzo dobry. Zdjęcie 
wysokiej klasy artystycznej. 500. –

96. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935), Marszałek Pol-
ski. BARTEL Kazimierz (1882-1941), profesor UJK 
we Lwowie i ówczesny premier Rzeczypospolitej 
(1926, 1928-1929 i 1929-1930). Marszałek z premie-
rem w Druskienikach podczas spaceru. Druskieniki: 
L.(eon) Baranowski, [ok. 1926]. Fotografia 8,8 × 13,8 
cm. Sygnowana pieczątką tuszową zakładu fotogra-
ficznego. Drobne zarysowanie na prawej krawędzi. 
Poza tym stan bardzo dobry. 150. –



60

97. PIŁSUDSKI Józef (1867-1935), 
Marszałek Polski i minister spraw 
wojskowych RP. Uroczystości z oka-
zji Święta Niepodległości na Pl. J. Pił-
sudskiego w Warszawie. Warszawa: 
[Witold Pikiel, 11 XI 1932]. Fotografia 
niesygnowana 11 × 12,5 cm. Zdjęcie 
przedstawia Marszałka tuż po rewii 
wojskowej podczas rozmowy z grupą 
generałów Wojska Polskiego. Pierw-
szy z lewej gen. Janusz Gąsiorowski. 
W tle pomnik ks. Józefa Poniatow-

skiego i kolumnada Pałacu Saskiego. Fotografia nieco przycięta. Na 
odwrocie notatki prasowe z epoki i zapiski dotyczące dopasowania zdję-
cia do szpalty. Drobne przybrudzenia na odwrocie i otarcia krawędzi 
narożników. Stan ogólny dobry. 100. –

98. POCZOBUTT-ODLANICKI Włodzimierz (? – 
1916), syn Augusta, oficer 28 Artylerii Brygady wojsk 
rosyjskich, stacjonującej w Szańcach koło Kowna. 
Portret w mundurze podporucznika przy szabli. 
Wilno: „T. Chodźko” N. Lebedeff, lipiec 1915. Foto-
grafia gabinetowa 8,4 × 13,6 cm, naklejana na karton 
firmowy (litografowany). Na odwrocie opis z epo-
ki z datowaniem i późniejszy (osobisty, rodzinny). 
Zdjęcie nieco przycięte w części górnej z niewielkim 
uszczerbkiem dla opisu. Niewielkie przybrudzenia 
na odwrocie. Stan ogólny dobry. 150. –

99. POTOCKI Andrzej (1861-1908), właściciel 
dóbr Krzeszowice pod Krakowem i innych real-
ności w Galicji oraz namiestnik Galicji od 1903 
r. Popiersie marmurowe Andrzeja hr. Potockiego 
w 10m roku życia. Kraków: J. Sebald, [między 1901-
1914]. Fotografie 14,2 × 9,8 cm, naklejane na karton 
firmowy z epoki (24,5 × 19,8; 25,8 × 15,0 cm). Rzeź-
ba z białego marmuru (48,5 × 24,5 cm) nieznanego 
autorstwa znajdująca się przed 1939 r. w krzeszo-
wickim pałacu hr. Potockich (obecnie depozyt Mu-
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zeum XX. Czartoryskich w Krakowie). Niepublikowany 
wizerunek późniejszego polityka galicyjskiego, kawalera 
Orderu Złotego Runa, zamordowanego przez Ukraiń-
ca. Fotografie sygnowane autorsko na kartonie suchymi 
wytłokami autorstwa Józefa Sebalda (1853-1931), jednego 
ze słynniejszych fotografów krakowskich XIX/XX w., 
ucznia Walerego Rzewuskiego. Drobne zadrapania. Poza 
tym stan bardzo dobry. 360. –

100. SCHWARZBURG-GÜNTHER Władysław (1885-1974), dr filozofii, poseł 
nadzwyczajny i minister pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach 
(1936-1941) i przy rządzie greckim w Londynie (do 1942) oraz poseł i mini-
ster przy królewskim rządzie norweskim w Londynie (1942-1945). Zbiór 17 
fotografii z lat ok. 1900-1974, różne formaty. Obejmuje zdjęcia dyplomaty 
z okresu młodości, służby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Belgrad, Ateny) i działalności emigracyjnej (fotogra-
fie zbiorowe z arystokracją polską i grecką oraz polskimi kombatantami). 
Wśród nich m.in. uroczystości z odsłonięcia pomnika polskich ochotników 
(Filhellenów) walczących wraz z Lordem Byronem o wolność Grecji ufun-
dowanego przez polskiego posła w 1938 r. w Missolungi. Ponadto zdjęcia 
odznaczeń dyplomaty (kolor), fotografie rodzinne u schyłku życia oraz 
z uroczystości pogrzebowych ze sceną z wiejskiego pogrzebu w rodzinnej 
parafii Zaborów koło Brzeska Małopolskiego. Dołączono oryginalną wi-
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zytówkę ministra pełnomocnego Władysława Schwarzburg-Günthera oraz 
spis wszystkich fotografii wraz z dokładnym opisem. Stan oryginalnych 
fotografii dobry i bardzo dobry. Wyjątkowy zbiór po dawnym dyplomacie 
II Rzeczypospolitej. 900. –

101. SŁOWACKI Juliusz (1810-1849): Beatrix Cenci. Poznań: niesygnowana 
[St. Markiewicz?], [1927]. Fotografia 12,2 × 17,2 cm, naklejona na karton 
(22,2 × 28,6 cm). Reżyseria Stanisława Wysocka (1877-1941), ówczesna głów-
na reżyserka i kierownik artystyczny Teatru Polskiego. Dekoracje Stanisław 

Jarocki (1887-1966). Na zdjęciu scena 
zbiorowa m.in. ze Stanisławą Wysocką 
w roli Lukrecji (Eleonory) Cenci. Pre-
miera tego najtrudniejszego dramatu 
narodowego wieszcza, wystawianego 
kolejno 12 razy, odbyła się w Teatrze 
Polskim w Poznaniu 4 X 1927 r. Drob-
ne uszkodzenia przy narożnikach, 
zagięcia i przykurzenia kartonu. Stan 
ogólny dobry. 120. –
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102. SYDOW Marian (1890-1948), dziennikarz, nauczyciel i działacz społeczny 
(m.in. w Chile 1911-1919), związany z Polskim Towarzystwem Krajoznaw-
czym i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Portret zbiorowy 
uczestników jubileuszowej wycieczki pod bukiem płaczącym w Sartowicach 
koło Świecia. [B.m.: b.w., 24 VIII 1931]. Fotografia 17 × 23 cm. Pierwszy z pra-
wej, u góry, Marian Sydow. Drobne zagięcie i podklejenia w narożnikach. 
Poza tym stan dobry. 100. –

103. SYM Igo, właśc. Julian Karol Sym (1896-1941), aktor polski, austriacki i nie-
miecki; w okresie okupacji kolaborant (dyrektor „Theater der Stadt Warschau”) 
i współpracownik Gestapo, zastrzelony z wyroku Wojskowego Sądu Specjal-
nego ZWZ. Portret. [Warszawa: b.w., lata 30. XX w.]. Fotografia pocztówko-
wa, 14 × 8,5 cm, oraz: SYM Fred 
(Alfred) (1899-1973), kompozytor, 
uczestnik walk o  niepodległość 
Polski 1914-1920 i 1939 oraz kapel-
mistrz orkiestry Wojska Polskiego 
1937-1939. Portret. Warszawa: „Van-
-Dyck”, [lata 30. XX w.]. Fotografia 
pocztówkowa, 14 × 8,5 cm. Pierw-
sze zdjęcie w stanie bardzo dobrym, 
drugie z niewielkimi otarciami na 
krawędzi lica. 100. –
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104. WODZICKA Jadwiga z Zamoyskich (1844-
1895), cesarsko-królewska Dama Pałacowa. War-
szawa: Kloch & Dutkiewicz, [przed 1873]. Foto-
grafia wizytowa 5,8 × 9,6 cm, naklejana na karton 
firmowy obustronnie litografowany (10,6 × 6,2 cm). 
Jadwiga z hr. Zamoyskich Ludwikowa hr. Wodzic-
ka, córka Jana i Anny z hr. Mycielskich hr. Zamoy-
skich z Kozłówki. Stan bardzo dobry. 150. –

105. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869-1907): Noc listopadowa. Dwie sceny z przed-
stawienia. Poznań: niesygnowana [St. Markiewicz?], [1927]. Fotografia 12,0-
12,2 × 16,4-16,8 cm, naklejona na karton (22 × 28,8 cm). Reżyseria Stanisława 
Wysocka (1877-1941), ówczesna główna reżyserka i kierownik artystyczny 
Teatru Polskiego. Dekoracje Stanisław Jarocki (1887-1966). Na zdjęciu 1) Sce-
na 6: Śmierć ojca Lelewela (m.in. Joachim Lelewel nad stolikiem i Hermes); 
2) Scena zbiorowa z Pallas Ateną (Stanisława Wysocka). Premiera tej sztuki, 
wystawianej kolejno 13 razy, odbyła się 29 XI 1927 r. Drobne przybrudzenia 
na pierwszej fotografii i uszkodzenia prawej krawędzi kartonu. Stan ogólny 
dobry i bardzo dobry. 240. –
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106. ZAMOYSKI Stanisław Kostka (1820-1889), wła-
ściciel dóbr ziemskich w ówczesnej guberni sie-
dleckiej. Paryż: Photographie Franck, [po 1867]. 
Fotografia wizytowa, 8,8 × 5,4 cm, naklejana na 
karton firmowy z epoki, obustronnie litografo-
wany (10,3 × 6,4 cm). Stanisław Kostka hr. Za-
moyski, syn Stanisława Kostki, XII Ordynata 
na Zamościu, właściciel majątków Maciejowi-
ce, Magnuszew i Podzamcze w pow. Garwo-
lin. Obok stoi syn tegoż Andrzej hr. Zamoyski 
(1852-1927), późniejszy właściciel dóbr Maciejo-
wice oraz Drużbaki i Lubowla na Spiszu. Stan 
bardzo dobry. 150. –

107. ZEGADŁOWICZ Emil (1888-
1941): „Aktor wieczny”. Prolog do sztu-
ki Wojciecha Bogusławskiego (1757-
1829) „Spazmy”. Premiera. Poznań: 
St. Markiewicz, [1 X 1929]. Fotografia 
12,2 × 17,3 cm, naklejona na karton 
(22,2 × 28,6 cm). Reżyseria Stanisława 
Wysocka (1877-1941), ówczesna głów-
na reżyserka i kierownik artystyczny 
Teatru Polskiego. Kierownik literac-
ki: Emil Zegadłowicz. Na odwrocie 

podłużna pieczątka (tuszowa): „Reprodukcja fotografji dozwolona tylko za 
podaniem firmy: St. Markiewicz – Poznań”. Nieznaczne przybrudzenia kar-
tonu. Stan fotografii bardzo dobry. 150. –

108. ZYBLIKIEWICZ Mikołaj (1823-1887), polityk gali-
cyjski, prezydent miasta Krakowa i marszałek Sej-
mu Krajowego (1881-1886). Portret w stroju mar-
szałka (Wojciech Kossak). Wystawa A. Krywulta. 
Warszawa: Wyd. W. Piechowskiego, fotografa Tow. 
Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, 
1881. Fotografia gabinetowa, 12 × 9 cm, naklejana 
na karton (16 × 11 cm). Mniej znany obraz marszał-
ka Sejmu Krajowego (istnieje również obraz Jana 
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Matejki) w polskim stroju narodowym, znajdujący się obecnie Urzędzie 
Miejskim Krakowa, uważany za świetny portret młodego jeszcze malarza. 
Zbrązowienia na obrzeżach i na odwrocie (tu ślady po kleju). Sama foto-
grafia w bardzo dobrym stanie. 90. –

109. [ZIEMIANIE polscy] Portret zbiorowy 10 absolwentów i słuchaczy Studium 
Rolnictwa Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: 
J. Sebald, [1898]. Autografy (9). Fotografia portretowa, 17 × 23 cm, naklejana 
na karton z epoki (30 × 35 cm). Z odręcznymi podpisami 9 z pośród widnie-
jących na zdjęciu: 1) Romuald Szpor, absolwent 1899; 2) Stanisław Załęski 
(1876-1939), późniejszy właściciel dóbr Przezwody koło Sandomierza, absol-
went 1898; 3) Teofil Piotrowski, absolwent 1898; 4) Wincenty Falewicz (1873-
?) z podwileńskich Werk, absolwent 1898; 5) Antoni Wołkowicki, absolwent 
1898; 6) Konrad Mościcki (1859-1926), absolwent 1898, późniejszy pierwszy 
doktor rolnictwa w Polsce; 7) Bronisław Grabkowski (1875-?) z Grabkowa 
koło Miechowa, absolwent 1899; 8) Zygmunt Otton, niedoszły absolwent; 
9) Oktawian Dobraczyński (1871-?), z Gnilców w guberni kijowskiej, nie-
doszły absolwent 1898. Fotografia przedstawia niemalże wszystkich absol-
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wentów Studium Rolnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w liczbie 5 (z 6). 
Kończący je otrzymywali tytuł inżyniera rolnictwa. Osobą niepodpisaną 
na zdjęciu jest prawdopodobnie szósty absolwent rocznika 1898 Bronisław 
Bochenek. W prawym dolnym rogu zdjęcia tłocz.: „J. Sebald”. Na odwrocie 
pieczątka firmowa: „Zakład Art. Fotograficzny Józefa Sebalda (dawniej W. 
Rzewuskiego”…”. Zbrązowienia na kartonie i niewielkie przybrudzenia na 
odwrocie. Stan samej fotografii bardzo dobry. Szczególna fotografia ziemian 
polskich z zaboru rosyjskiego, kształcących się w Galicji. 700. –

110. [HARCERSKI Hufiec Syberyjski] Ćwiczenia Harcerskie Hufca Syberyjskie-
go. Z pieśni ludowej (góralskiej) „W murowanej piwnicy” [Wejherowo?: nie-
sygnowane, 1924-1928]. Dwie fotografie 16,5 × 22,5 cm, naklejane na karton 
z epoki (22 × 28,5 cm). Harcerski Hufiec Syberyjski im. Tadeusza Kościuszki 
w Polsce był kontynuatorem polskich drużyn harcerskich działających pod 
tą samą nazwą w okresie 1917-1918, a następnie ewakuowanych do Japonii 
i repatriowanych po 1922 r. do Polski. Organizatorem hufca wychodźców 
na Syberii, a później repatriantów w Polsce był Józef Jakóbkiewicz (1892-
1953), lekarz i działacz społeczny. Polskie sieroty ewakuowane przez Japonię 
z Dalekiego Wschodu znalazły miejsce w specjalnie powołanym Zakładzie 
Wychowawczym Dzieci Syberyjskich w Wejherowie działającym formalnie 
od 1923 do 1928 r. Wejherowska drużyna harcerska zasłynęła z organizo-
wanych na Helu obozów żeglarskich. Ponadto harcerze współorganizowali 
okolicznościowe akademie, wieczory literackie, zabawy taneczne czy też wy-
stępy artystyczne. Organizatorką podobnych spektakli bywała, okazjonalnie 
przebywająca wśród wychowanków zakładu, reżyserka warszawskiego Te-
atru Ateneum Janina Górska (1887-1943), a także uczestniczyli młodzi wów-
czas aktorzy Szczepan Baczyński (1901-1989) z Bydgoszczy i Zofia Małynicz 
(1905-1988), studentka wydziału dramatycznego Konserwatorium. Oferowane 
fotografie prezentują działalność artystyczną wychowanków państwowej 
placówki w Wejherowie, należących do bardzo licznej harcerskiej drużyny. 
Drobne przybrudzenia i zagięcia oraz zbrązowienia na odwrocie. Poza tym 
stan dobry. Rzadkość. 300. –
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111. BIEG do Morza Polskiego. B.m.: niesygnowana, [1931]. Fotografia zbio-
rowa, 11,6 × 16,6 cm. Zdjęcie jednego z etapu II Biegu zorganizowanego 
przez Warszawski Okręgowy Związek Kolarski, samorządy lokalne oraz 
stowarzyszenia społeczne i sportowe w okresie 30 VIII – 6 IX 1931 (z dwu-
dniową przerwą nad polskim morzem). Uczestnicy 1190 kilometrowego 
biegu przejechali trasę Warszawa (Pl. Piłsudskiego) – Toruń – Starogard 
– Gdynia – Grudziądz – Włocławek – Warszawa-Dynasy. Była to nie tyl-
ko udana impreza sportowa, gdzie obok renomowanych gwiazd polskiego 
kolarstwa szosowego, wzięli udział skromni i nieznani kolarze. Jej wymiar 
miał również akt polityczno-propagandowy, jako „protest przeciwko napa-
ściom i zachłanności naszych sąsiadów” (atak Niemców na polskie prawa 
do morza). Fotografia amatorska, błędnie opisana, co do dat dziennych 
wyścigu na odwrocie (pierwotnie, jak donosiło choćby „Słowo Polskie” nr 
219/1931 wyścig miał odbyć się w terminie wcześniejszym). Na zdjęciu grupa 
uczestników wyścigu przed startem na jednym z etapów. Drobne zagięcia 
i przybrudzenia, zwłaszcza na odwrocie. Stan ogólny dobry. 150. –

112. [GDAŃSK] Die letzten deutschen Soldaten (Hagelsberg-Komp.) verlassen 
Danzig am 8.2.20. [B.m: b.w.], 1920. Fotografia pocztówkowa, 8,8 × 13,8 cm. 
Ostatni niemieccy żołnierze opuszczają Gdańsk 8 lutego 1920 r. Zdjęcie 
zbiorowe przy wagonie kolejowym kompanii z Hagelsbergu (zespół gdań-
skich fortyfikacji Grodzisko). Wskutek postanowień traktatu wersalskiego 
polska przejęła część obszarów Pomorza Gdańskiego. Przejmowanie to 
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rozpoczęło się od 18 stycz-
nia 1920 r. i  trwało for-
malnie do 11 lutego 1920 r., 
kiedy to ostatni żołnierze 
dawnej armii cesarskiej 
opuścili Gdańsk (Wolne 
Miasto Gdańsk). Drobne 
przetarcie lewego narożni-
ka. Poza tym stan bardzo 
dobry. 60. –

113. [JAROSŁAW – RZESZÓW ] Dwie młode 
dziewczyny w regionalnym stroju rzeszowskim. 
Jarosław: Emil Tenzer, [przed 1914]. Fotografia 
gabinetowa 14 × 9,4 cm, naklejana na litografo-
wany karton firmowy z epoki (16,5 × 10,5 cm). 
Drobne przybrudzenia na odwrocie i minimal-
ne zagięcie lewego górnego narożnika. Poza 
tym stan bardzo dobry. 120. –

114. [JASIENIEC] Kościół parafialny w Jasieńcu 
w pow. grójeckim. Warszawa: Konserwator Za-
bytków Województwa Warszawskiego, po 1918, 
10,5 × 15,2 (naklejane na karton z epoki 24 × 30 
cm). Zdjęcie barokowego kościoła projektu Ja-
kuba Fontany. Na odwrocie naklejka: „Archiwum Fotograficzne Konserwatora 
Zabytków Województwa Warszawskiego” z błędnie wypisaną metryczką zdję-
cia (jest Rokitno, pow. błoński). Stan bardzo dobry. 100. –
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115. [KIJÓW] Wiosna roku 1920. Wojska Polskie w Kijowie. Piechota Wielko-
polska na przedmieściu Demijówce. WAF N. 150. [B.m.: b.w., 1920?]. Foto-
grafia pocztówkowa 8,8 × 14,6 cm. Wojsko Polskie przebywało w Kijowie 
od 7 V do 13 VI 1920. Pieczątki z epoki: („Ruch” i cena w markach). Stan 
bardzo dobry. 50. –

116. [KOZŁÓW] Dwór w Kozłowie Bisku-
pim lub Szlacheckim. Kozłów: Wacław Ja-
nasz, 1898. Fotografia 7,9 × 8,6 cm, naklejana 
na karton z epoki (10 × 13 cm). Nieistniejący 
dziś dwór z ok. poł. XIX w. w pow. socha-
czewskim. Autorem amatorskiej fotografii 
był Wacław Adam Janasz (1878-1956), ho-
dowca i ziemianin. Na odwrocie objaśnie-
nia i data piórkiem oraz pieczątka autora. 
Drobne zbrązowienia na obrzeżach i otarcia. 
Stan ogólny dobry. 150. –

117. [TARNOPOL] Dworzec kolejowy w Tarnopolu. Władze wojewódzkie w ocze-
kiwaniu na przyjazd ministra komunikacji Alfonsa Kühna (1878-1944). Tar-
nopol: „Adela” [Maurycy Hollender], 1929/1930, 8,5 × 13,4 cm. Na zdjęciu m.in. 
Kazimierz Moszyński (1881-1966), ówczesny wojewoda tarnopolski; Stanisław 
Grzymała Siedlecki (1877-1939), ówczesny wicewojewoda tarnopolski i póź-
niejszy senator RP; Tomasz Malicki (1885-1951), ówczesny starosta tarnopolski 
i ostatni wojewoda tarnopolski; Władysław Dziadosz (1893-1980), ówczesny 
naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego i ostatni wojewoda kielecki i Hen-
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ryk Hass, ówczesny komendant wojewódzki Policji Państwowej w Tarnopolu. 
U dołu z prawej strony suchy wytłok zakładu fotograficznego: „Adela” Tarno-
pol. Na odwrocie opis ołówkiem. Stan bardzo dobry. 60. –

118. [TRUSKAWIEC Zdrój] Park zdrojowy. 
Scena zbiorowa z altaną. Lwów: J.(ózef) 
Eder, [między 1865 a 1882], 9,8 × 14 cm, 
naklejana na karton firmowy, litogra-
fowany (10,5 × 16,5 cm). Truskawiec był 
słynnym uzdrowiskiem (od 1836) koło 
Drohobycza w Galicji oraz w okresie II 
Rzeczypospolitej. Miejscami zbrązowie-
nia, zwłaszcza na odwrocie. 150. –

119. [WARSZAWA – Plac Saski] 
Warszawa: [b.w., 1915-1918]. Foto-
grafia amatorska 7,8 × 8,4 cm. Zdję-
cie przedstawiające grupę żołnie-
rzy niemieckich przed tramwajem 
z napisem w jęz. niem.: „Feldpro-
viantamt Warschau-Prag”. W tle 
nieistniejąca dziś cerkiew i jeden 
ze skrajnych budynków przy zbie-
gu ul. Wierzbowej i Ossolińskich. 
Drobne podklejenie. Stan ogólny 
dobry. 100. –



120. [WIZNA] Kościół parafialny w Wiznie w pow. łomżyńskim. Widok boczny. 
Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości, [przed 1914], 
21,5 × 15,5 cm (naklejane na karton 24 × 30 cm). Zdjęcie późnogotyckiego ko-
ścioła z XV w. wykonane podczas akcji inwentaryzacyjnej zabytków w Króle-
stwie Polskim. Na odwrocie naklejka: „Archiwum Fotograficzne Konserwato-
ra Zabytków Województwa Białostockiego” z metryczką zdjęcia pochodzącą 
z okresu międzywojennego. Stan bardzo dobry. 100. –


