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H i s t o r i a 

452. ANUSZ Antoni (1884-1935): Do władzy 
przez kłamstwo, krew i niedolę ludu. 
Warszawa: Wydawnictwo Biura Propa-
gandy Wewnętrznej, 1920. – 15 s., 17 × 12 
cm, brosz. wyd. Broszura propagando-
wa z okresu wojny polsko-sowieckiej 
z Lwem Trockim na okł. pośród krwi 
i ludzkich czaszek. Tytuły rozdziałów 
dotyczące bolszewików: Jak rozagitowa-
li wojsko; Jak oszukali chłopów; Skutki 
bolszewizmu w życiu bolszewików; Na-
ród rosyjski przestał być społecznością. 
A gdy wdarli się na polską ziemię…: Co 
się działo w Brodach; Bolszewicy w Miń-
sku i Białymstoku; Bolszewicy rosyjscy, 
a Rosjanie. Ślady zagięć na krawędziach. 
Stan ogólny dobry. 40. –

453. BACZYŃSKI Julian: Naród polski pod 
obcem panowaniem. Opowiedział… 
Poznań: „Praca” Sp. z o.o., 1906. – 480 
s., 22 cm, opr. płsk. z epoki Popularnie 
opowiedziana historia Polski. Zawiera: 
Okres Napoleoński 1795-1815; Od Kon-
gresu Wiedeńskiego do powstania listo-
padowego; Od powstania listopadowe-
go do rewolucyi r. 1846; Od rewolucyi 
1846 do powstania styczniowego; Od 
powstania r. 1863, 1864 do naszych cza-
sów. Grzbiet otarty ze śladem po nalep-
ce bibliotecznej. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 90. –

454. BAKUŁA Jan: Dlaczego wstąpiłem do 
Obozu Zjednoczenia Narodowego? War-
szawa: [b.w.], 1937. – 30, [1] s., 15 cm, brosz. wyd. Broszura propagandowa 
zachęcająca do wstępowania w szeregom Obozu Zjednoczenia Narodowego 
i skierowana do potencjalnego mieszkańca wsi polskiej. Przybrudzenia okł. 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 30. –
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455. BARZYKOWSKI Stanisław (1792-1872): Historya Powstania Listopadowego 
spisana przez.., posła ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, Kawalera 
Krzyża Virtuti Militari. Do druku przygotował i kilku uwagami objaśnił 
Aër [Adam Rzążewski (1844-1885). Tom 1-5. Poznań Nakł. Księgarni Jana 
Konstantego Żupańskiego, 1883-1884. – [4], LXXIX, [1], 492; [4], 421; [4], 
435; [4], 447; [4], 448 s., 23 cm, opr. pł. Pieczątka: „Biblioteka Kalksteinów 
– Pluskowęsy” z herbem Kos. Właścicielem książki był Antoni Kalkstein 
(1839-1918) i jego żona Antonina z hr. Sierakowskich (1847-1940), właścicie-
le dóbr Pluskowęsy koło Torunia. Dzieło o pierwszorzędnej wartości do 
dziejów powstania listopadowego autorstwa członka Rządu Narodowego 
i kierownika wydziału wojskowego w Najwyższej Radzie Narodowej, na 
emigracji bliskiego współpracownika ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. 
Obejmuje rys polityczny dziejów Królestwa Kongresowego (1815-1831) oraz 
historię powstania opartą na bogatym materiale archiwalnym i własnych 
wspomnieniach. Dzieło posiada znaczną wartość ze względu na cechującą 
autora dużą znajomość ludzi tamtego okresu. Całość zaopatrzona w indeks 
osób. Rzadkie w komplecie. Podklejenia krawędzi pierwszych i ostatnich 
kart (zwykle przedtyt.) w t. 1, 3 i 5. Miejscami drobne zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 1 500. –

456. BARZYKOWSKI Stanisław (1792-1872): Historya powstania listopadowego. 
T. 1 [z 5]. Spisana przez…; do druku przygot. i kilku uwagami objaśnił Aër 
[Adam Rzążewski (1844-1885)]. Poznań: J.K. Żupański, 1883. – [4], LXXIX, 
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[1], 492 s., 23 cm, opr. brązowy płsk. z epoki, z tyt. złoc. na grzbiecie. Na od-
wrocie k. tyt. ślad po usuniętej pieczątce. Rys polityczny dziejów Królestwa 
Polskiego(1815-1831) i pierwsze miesiące powstania listopadowego, od nocy 
listopadowej 29 XI 1830 do wyboru Józefa Chłopickiego na dyktatora w dn. 
3 XII 1830 r. Pierwszy tom podstawowego opracowania do historii powsta-
nia 1830-31 autorstwa byłego członka Rządu Narodowego. Dzieło oparte na 
bogatym materiale archiwalnym i własnych wspomnieniach autora. Otarcia 
opr. (złocenia zachowane), tylna krawędź grzbietu nadpęknięta. Naturalne 
zażółcenia względnie zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 150. –

457. BERG Mikołaj Wasiljewicz (1824-1884): Zapiski o powstaniu polskiem 1863 
i 1864 i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. Z rosyjskie-
go oryginału, wydanego kosztem rządu, a następnie przez cenzurę znisz-
czonego, dosłownie przełożył K(arol) J(askłowski). T. 1-3. Kraków: Sp. Wyd. 
Polska, 1898-1899. – 334; 451, [3]; 474, [3] s., 21 cm, opr. ppł. z tyt. tłocz. na 
grzbiecie. Podstawowe opracowanie do historii powstania styczniowego. 
Liczne aneksy (m.in. w t. 3 spis polskich właścicieli ziemskich powiatu brze-
sko litewskiego guberni grodzieńskiej z 1862 r.). Dzieło rosyjskiego dzienni-
karza, tłumacza (autor pierwszego przekładu na jęz. ros. „Pana Tadeusza”) 
i historyka, który przybył do Warszawy w 1863 r. zainteresowany wybuchem 
powstania i rok później na polecenie władz carskich opracował „historyczny 
memoriał o spiskach i powstaniach w Polsce”. Autor korzystał w nieskrępo-
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wany sposób z tajnych materiałów policyjnych i wojskowych. W końcowych 
zdaniach epilogu autor wyraził następującą konkluzję: „Nowa Rosya, jaki-
kolwiek ustrój przybierze, pozostanie dla Polaków tym, czym była dawna 
i teraźniejsza: nieubłagalnym wrogiem. Będzie tak samo gnębić i poskramiać 
ich bez litości. Pozbądźmy się marzeń! Na ogromnych przestrzeniach mię-
dzy Bałtykiem a Czarnym Morzem, między Uralem z Zachodnią Europą, 
dwóch panów być nie może. Rosja lub Polska musi wyłącznie rządzić i go-
spodarzyć. My, albo oni! Innego rozwiązania kwestii polskiej nie ma i być 
nie może”. Miejscami nieznaczne zażółcenia. Złocenia na grzbiecie nieco 
wyblakłe. Poza tym stan dobry. 500. –

458. BORKOWSKI Emilian (1829-1900): Polak 
na szubienicy. (Rzecz osnuta na wypadkach roku 
1846). „Słyszysz jęki? Słyszysz płacze?” Kraków: 
[b.w.], 1848. – 4 s., 20,5 × 13 cm okł. pap. tymcza-
sowe. Pieczęć własnościowa w nagł. Wiersz o rzezi 
galicyjskiej uczestnika tamtych wydarzeń. Na dru-
ku: Kraków dnia 13 czerwca 1848 r. Zbrązowienia, 
uszczerbek na marginesie poza tekstem. 90. –

459. BRÜCKNER Aleksander (1856-1939): Staro-
żytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mi-
tologiczne. Warszawa: Księgarnia Naukowa, 1904. 
– [2], IV, 5-166, [1] s., 22 cm, opr. ppł. z epoki. Pie-
czątka: „Z Biblioteki Franciszka Uhorczaka”. Mito-
logia i historia Jadźwingów, Prusów, Litwy właści-
wej (Auksztota), Żmudzi i Łotwy. Charakterystyka 
i objaśnienia. Otarcia krawędzi opr. i narożników. 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 150. –

460. CHMAJ Ludwik (1888-1959): Samuel Przy-
pkowski na tle prądów religijnych XVII wieku. Kra-
ków: Polska Akademja Umiejętności, 1927. – [2], 240 
s., 24 cm, brosz. wyd. Życie i działalność Samuela 
Przypkowskiego (ok. 1592-1670), pisarza religijnego 
i politycznego, poetę, pastora ariańskiego i działacza 
reformacji. Drobne zbrązowienia na krawędziach 
okł. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –
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461. CZARNOWSKI Jan Ne-
pomucen (1822-1894): Dwaj 
Zygmunci Jagielloni czyli Pol-
ska w pierwszej połowie XVI 
wieku. Opowiadanie skreślone 
przez Autora Ukrainy i Zapo-
roża. Cz. 1 [z 2]. Warszawa: J. 
Breslauer, 1859. – [4], 248 s., 21 
cm, opr. płsk. z epoki, przed-
nia oryg. okł. brosz. zachowa-
na. Dawna pieczątka własno-
ściowa z Witebska. Obejmuje 
czasy panowania Zygmunta 

I Starego. Plagiat skrócony z Jędrzeja Moraczewskiego (1802-1855) „Dzieje 
Rzeczypospolitej polskiej z pierwszej połowy XVI wieku”. Dwie litografie 
przedstawiające króla Zygmunta I i hetmana Jana Tarnowskiego (sygn. 
J. A Pecq & Co., Warszawa). Zbrązowienia. Opr. nieco podniszczona na 
grzbiecie. Stan ogólny dobry. 150. –

462. [CZICZERIN Boris Nikołajewicz (1828-1904)]: 
Ob. aristokratii w osobiennosti russkoj. Pismo 
iż Rossii. Lejpzig [Lipsk]: Izdanije E.Ł. Kaspro-
wicza, 1874. – 105 s., 18 cm, brosz. wyd. O ary-
stokracji, a w szczególności rosyjskiej. Artykuł 
rosyjskiego filozofa, historyka i polityka kon-
serwatywno-liberalnego z dezyderatami uzdro-
wienia polityki państwowej. Na okł.: „Berlin. J. 
Ladyschnikow Verlag”. Drobne zbrązowienia. 
Na odwrocie niewielkie uszkodzenie okł. Stan 
ogólny dobry. 100. –

463. [DAMBRAUSKAS-JAKSZTAS Aleksandras 
(1860-1938)]: Głos Litwinów do młodej generacji 
magnatów, obywateli i szlachty na Litwie. Kowno: 
[b.w.], 1906. – 28 s., 20 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna. Broszura poli-
tyczna autorstwa czołowego teoretyka litewskiego 
klerykalizmu. Autor występuje wobec szlachty na 
Litwie z postulatem poparcia litewskiego ruchu 
narodowego poprzez wyrzeczenie się języka pol-
skiego i powrót do litewskiej tożsamości. Przybru-
dzenia okł. i drobne zagięcia. 50. –
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464. DEMBIŃSKI Stefan (1840-1921): Rok 1846. 
Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięć-
dziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lu-
tego przez… Jasło: nakł. autora, 1896. – 443 s., 24 
cm, opr. ppł. z epoki. z tłocz. tyt. Kronika spalo-
nych dworów szlacheckich w Galicji na terenie po-
wiatów Jasło, Nowy Sącz, Sanok i Tarnów. Ofiarą 
mordów chłopskich padło około 1000 z ziemiaństwa 
i oficjalistów dworskich. Wśród nich znajdowali się 
przedstawiciele znanych rodów szlacheckich (m.in. 
Bogusz, Bobrownicki, Chrząstowski, Czechowski, 
Dąmbski, Dembicki vel Dębicki, Dembiński, Do-
brzyński, Dunikowski, Dydyński, Dzwonkowski, 
Geppert, Głębocki, Gołuchowski, Gostkowski, Gu-
miński, Horodyński, Jabłonowski, Jaworski, Komo-
rowski, Konopka, Kotarski, Kraiński, Lubieniecki, 
Rey, Rydel, Stadnicki, Wiesiołowski, Wielogłowski, 
Żeleński). Zbrązowienia na pierwszej i ostatniej 
karcie oraz miejscami. Dwie karty podklejone na 
krawędziach. Stan ogólny dobry. 300. –

465. [DICKSTEIN Samuel (1851-1939)] T.L. [krypt.]: 
Z domu niewoli (Głos Polski). III: Przekład broszury 
rosyjskiej przez T.L. [krypt.]. Paryż: Druk. A. Reiffa, 
1891. – 35, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. Apologia Apuch-
tina – „Murawiewa” polskiej oświaty w przekła-
dzie znanego filozofa z komentarzem jako przykład 
polityki społecznej Rosji w Polsce. Drobne otarcia 
grzbietu. Poza tym stan bardzo dobry. 40. –

466. DMOWSKI Roman (1864-1939): Przewrót. 
Warszawa: M. Niklewicz, J. Załuska i S-ka, 1934. 
– XII, 494 s., 21 cm, opr. brązowy płsk. Zdezak-
tualizowana pieczątka. Pierwodruk. Poszcze-
gólne rozdziały analizują m.in. światowy kryzys 
gospodarczy od momentu nowojorskiego krachu 
na giełdzie nowojorskiej w 1929 r., polityki mię-
dzynarodową i hitleryzm, jako ruch narodowy. 
Poszczególne rozdziały dotyczą również Żydów 
w XX w. oraz Polski na tle światowego kryzysu 
i rewolucji narodowej w Europie. Zażółcenia. Stan 
ogólny bardzo dobry. 120. –
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467. DNI chwały, dni klęski. Obrazy z dzie-
jów ojczystych. Zebrała i ułożyła Helena Wit-
kowska (1870-1938). Kraków – Warszawa: M. 
Arct, 1913. – [6], 568 s., il., winiety, finaliki, 25 
cm, opr. pł. wyd., ze złoc. na licu. Zawiera eseje, 
opowiadania i szkice historyczne najprzedniej-
szych polskich historyków i literatów obejmu-
jące okres od pierwszych Piastów do powstania 
listopadowego 1830-1831 r. Zawiera ilustracje 
pg obrazów m.in. Walerego Eljasza-Radzikow-
skiego, Wojciecha Kossaka, Jana Matejki i Sta-
nisława Wyspiańskiego. Ozdoby graficzne wyk. 
K. Urbańska. Opr. z niewielkimi śladami otarć 
i przetarć przy krawędzi oraz przybrudzeń. 
Wewnątrz miejscami naturalne zażółcenia. 
Stan ogólny dobry. 180. –

468. DOBROWOLSKA Wanda: Książęta Zba-
rascy w walce z hetmanem Żółkiewskim. Kra-
ków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1930. – VI, 78, 
[1] s., 23 cm, opr. pł. z tłocz. tyt. na grzbiecie, 
przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Prace 
Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Historycznego Nr. 4. Konflikt polityczny 
książąt Janusza i Krzysztofa Zbaraskich z het-
manem Stefanem Żółkiewskim w latach 1587-
1620. Przyczynek do dziejów Rzeczypospolitej 
szlacheckiej. Stan bardzo dobry. 60. –

469. DORIOT Jacques (1898-1945): Francja 
nie będzie krajem niewolników; autoryzowany 
przekład z jęz. franc. Tadeusza Teslara (1894-
1969). Warszawa: F. Hoesick, 1937. – XV, [1], 174, 
[1] s., 21 cm, brosz. wyd. Publicystyka antyko-
munistyczna skierowana głównie przeciwko sta-
linowskiej Rosji Sowieckiej, Francuskiej Partii 
Komunistycznej, której autor był członkiem, 
a jako przywódca faszystowskiej Francuskiej 
Partii Ludowej w niniejszej publikacji. Drobne 
uszkodzenia okł. przy krawędziach. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 60. –
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470. DZIEJE inkwizycyi hiszpańskiej; tł, z franc. 
Warszawa: Jan Breslauer, 1874. – 281, III, 16 cm, 
opr. brązowy płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Historia hiszpańskiej inkwizycji z lat 
1481-1820 z podsumowaniem ilości ofiar w okresie 
panowania poszczególnych monarchów. Zbrązo-
wienia. Drobne otarcia. Stan dobry. 150. –

471. FELDMAN Wilhelm (1868-1919): Sprawa 
polska w Niemczech. Dwa głosy. Wiedeń: Księ-
garnia M. Hasklera w Stanisławowie, 1916. – [4], 
129 s., 21 cm, brosz. wyd. Rozprawa polityczna 
emisariusza politycznego Naczelnego Komitetu 
Narodowego, zwolennika współpracy z państwa-
mi centralnymi. Obfita działalność publicystyczna 
autora w Berlinie, historyka literatury, stanowiła 
skuteczną akcję prasową na rzecz sprawy polskiej 
i oddziaływała na najważniejsze niemieckie or-
gany prasowe. Zbiór dotyczy również stosunków 
polsko-żydowskich i polsko-ukraińskich. Drobne 
zagięcia krawędzi okł. i przybrudzenia. Wewnątrz 
czysty nierozcięty egz. 75. –

472. FIEDLER (Franciszek) M. [właść. TRUSKIER 
Efroim] (1880-1956): Tło gospodarcze przewrotu ma-
jowego. Kraków: Zygmunt Młynarski, 1927. – 48 s., 
tabele, 23 cm, brosz. wyd. Skonfiskowano. Po kon-
fiskacie nakł. drugi. Krytyka polityki gospodarczej 
Polski. Autor był członkiem Komunistycznej Partii 
Polskiej, późniejszym działaczem partyjnym w PRL. 
Zawiera analizę różnych dziedzin gospodarki na-
rodowej z odwołaniem do statystyki i stosunków 
międzynarodowych. Drobne przybrudzenia i uszko-
dzenia okł. Stan ogólny dobry. 50. –

473. FÜLÖP-MILLER René (1891-1963): Święty 
demon. Rasputin i kobiety; autoryz. przekł. W. 
Bernard. Katowice: Polski Instytut Wydawni-
czy, 1932. – 379 s., [64] s. tabl.: 94 il., 26 cm, oryg. 
nieb. opr. wyd. bogato złoc., na licu tłocz. złotem 
tyt. i popiersie Rasputina, grzbiet z szyldzikiem. 
Pierwsza polska edycja monumentalnej biogra-
fii Grigorija Rasputina (1869-1916), jasnowidza, 
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„mnicha cudotwórcy”, w  młodości 
związanego z sektą chłystów, który od-
grywał znaczną rolę na dworze carskim. 
Jego rozwiązłe życie i zależność w jaką 
popadła od niego carska rodzina (jako 
jedyny potrafił zatrzymać krwotoki 
chorego na hemofilię następcy tronu) 
spowodowały jego śmierć z rąk grupy 
monarchistów. Autor podjął próbę uka-
zania postaci, jako różnorodnego czło-
wieka z dystansem wobec legend na tle 
opisu dworu upadającej carskiej Rosji. 
Efektowna oprawa wydawnicza z syl-
wetką Rasputina w czerni i złocie. Stan 
bardzo dobry. Ładny egz. 450. –

474. GAWROŃSKI Franciszek Salezy (1787-1871): 
Pamiętnik r. 1830/31 i kronika pamiętniko-
wa (1787-1831) pułkownika.. Wydał Jan Czu-
bek. Kraków: Akademia Umiejętności, 1916. 
– IX, [1], 527 s., 24 cm, brosz. wyd. Diariusz 
kampanii 1831 r. oraz obraz życia obycza-
jowego i towarzyskiego Krakowa w latach 
1807-1830. Wybitna pozycja w polskiej li-
teraturze pamiętnikarskiej XIX w. Drob-
ne uszkodzenia okł. brosz. przy krawędzi. 
Wewnątrz czysty egz. Stan bardzo dobry, 
idealny do oprawy. 120. –

475. [GLOGER Zygmunt (1845-1910)]: Słownik rzeczy starożytnych. Oprac. G…
[krypt.]. Kraków: skł. gł. G. Gebethner i Sp., 1896. – 498 s., 21 cm, opr. brązowy 
płsk. z epoki z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Słownik encyklopedyczny w ukła-
dzie alfabetycznym obejmujący blisko 600 terminów historycznych związanych 
z dziejami Rzeczypospolitej. Dołączono spis poszczególnych haseł. Naturalne 
zażółcenia papieru. Stan ogólny bardzo dobry. 450. –
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476. GODLEWSKI Józef (1892-1968): Na przełomie 
epok. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 
1978. – XV, [1], 463, [1] s., portr., 21,5 cm, brosz. 
wyd. Barwne wspomnienia pochodzącego ze 
Żmudzi ziemianina z powiatu słonimskiego 
i senatora RP z lat 1895-1940. Obrazy z życia 
ziemiańskiego na Wileńszczyźnie i Nowogród-
czyźnie i polska polityka kresowa. Szczególnie 
interesująco opisany został przymusowy pobyt 
autora na Litwie Kowieńskiej 1939-1940 przed 
wyjazdem do Francji. Sporo interesujących in-
formacji o rodach ziemiańskich na Litwie. Stan 
bardzo dobry. 90. –

477. GOŁĘBIOWSKI Seweryn (1820-1854): Czasy Zygmunta Augusta. Ustęp 
z przeszłości. Cz.1-2 Wilno: nakł. autora, 1851. – [8], 227, [1]; [4], 326, [2] 
s., 22 cm, współopr. płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Super-
ekslibris: „F.M.S.” [Franciszek Maksymilian Sobieszczański (1813-1878), 
historyk i historyk sztuki oraz varsavianista] tłocz. złotem w dolnej czę-
ści grzbietu. Z odręcznym podpisem autora na k. przedtyt. t. 1. Praca 
historyczna o panowaniu Zygmunta Augusta z uwzględnieniem opisu 
społeczeństwa, jego kultury i obyczajów. Książka stanowiła próbę od-
tworzenia szerokiej panoramy czasów panowania ostatnich Jagiellonów. 
Naturalne zbrązowienia. Otarcia opr. Złocenia zachowane. Stan ogólny 
dobry. W kartonowym pudełku okl. pap. 500. –

478. GRABSKI Stanisław (1871-1949): 
Z zagadnień polityki narodowo-państwo-
wej. Warszawa: Księg. i Skład Nut Perzyń-
ski, Niklewicz i S-ka, 1925. – 132, [1] s., 19 
cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. Do-
świadczenia pracy państwowej i partyjnej 
ministra i działacza politycznego. Drobne 
przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty i nie-
rozcięty egz. 50. –
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479. GRABSKI Władysław (1874-1938): Idea Polski. 
Warszawa: skł. gł. Dom Książki Polskiej, 1935. 
– 189, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Podpis wła-
snościowy. Testament polityczny, zawierający 
zbiór przemyśleń, nawiązujących do historii 
Polski i własnej działalności politycznej ojca 
reformy walutowej Polski międzywojennej. 
Drobne zagięcia krawędzi okł. i zażółcenia. 
Stan ogólny bardzo dobry. 60. –

480. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Francja 
– Polska 1795-1845. Studja nad dziejami my-
śli politycznej. Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1926. – 307, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Rozwój 
narodowości nowoczesnej, t. 2 Syntetyczne 
studium na temat wpływów francuskich idei 
politycznych w Polsce i wśród polskich elit. 
Dzieło jednego z najwybitniejszych history-
ków polskich I poł. XX w. Drobne przybru-
dzenia dolnej krawędzi okł. Czysty nierozcięty 
egz., idealny do opr. 90. –

481. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Rezy-
denci napoleońscy w Warszawie 1807 – 1813. 
Kraków: Akademia Umiejętnosci, 1915. – VIII, 
349 s., [5] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Studium 
historyczne dotyczące francuskiej dyploma-
cji wobec Księstwa Warszawskiego w okresie 
napoleońskim. Zawiera sylwetki poszczegól-
nych rezydentów. Dołączono dokumenty ar-
chiwalne. Drobne zbrązowienia okł. Czysty 
nierozcięty egz., idealny do opr. 80. –

482. [HANDELSMAN Marceli (1882-1945)] KSIĘ-
GA pamiątkowa ku uczczeniu dwudziesto-
pięcioletniej działalności naukowej prof. 
Marcelego Handelsmana. Warszawa: nakł. 
Uczniów, 1929. – 511, [2] s., 26 cm, brosz. wyd. 
Obejmuje m.in. pełną bibliografię prac na-
ukowych profesora jubilata oraz rozprawy: 
St. Arnold, Z dziejów społecznych Polski śre-
dniowiecznej; Oswald Balzer, Walki religij-
no-dogmatyczne w latach 1559-1562; Tadeusz 
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Manteuffel, Metoda oznaczania granic w geografii historycznej; J. Niemo-
jewski, Podstawy prawne wyroków sądów wojskowych rosyjskich w powsta-
niu 1863 r. na terytorium Królestwa Polskiego; Edmund Oppman, Z walk 
domowych w Powstaniu Listopadowym; St. Płoski, Działalność Zaliwskiego 
w wojnie polsko rosyjskiej 1831 r.; St. Pomarański, Wojskowa służba Romu-
alda Traugutta; J. Nieczuja-Urbański, Loże masońskie na ziemiach dawne 
Rzeczypospolitej; H. Więckowska, Źródła rękopiśmienne do dziejów Po-
wstania 1830 r. Naturalne zażółcenia. Drobne zagięcia okł przy krawędzi. 
Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 160. –

483. HOENE-WROŃSKI Józef 
Maria (1776-1853): Tajemnica poli-
tyczna Napoleona; przeł. Józef Jan-
kowski (1865-1935). Warszawa: Józef 
Jankowski, 1919. – VIII, 119 s., portr., 
20 cm, opr. ppł. z epoki. Koncepcja 
idei napoleońskiej, jako droga do 
rozwiązania antymonii społecznej 
świata. Wykład filozofii absolut-
nej czyli mesjanizmu autora. Tyt. 
na 2giej karcie tyt.: „Tajemnica po-
lityczna Napoleona jako podstawa 

przyszłości moralnej świata”. Wizerunek Wrońskiego podług portretu pa-
stelowego Charles Laurenta Maréchala (1801-1887), wykonał Zygmunt Dwo-
rzak (1867-1925). Drobne otarcia opr. Stan ogólny dobry. 75. –

484. IWASZKIEWICZ Janusz (1879-1944): Litwa w roku 1812. Kraków Kasa im. Mia-
nowskiego, 1912. – XIV, 439, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. Monografie w Zakresie 
Dziejów Nowożytnych. T. IX. Monografia historyczno-polityczna dotycząca 
aspektów życia na Litwie po wkroczeniu Wielkiej Armii podczas kampanii ro-
syjskiej Napoleona. Z przedmową Szymona Askenaze-
go (1866-1935). Grzbiet nieco nadpęknięty (podklejony). 
Wewnątrz czysty egz., idealny do opr. 100. –

485. KARPIŃSKI Stanisław (1870-1943): Pamiętnik dzie-
sięciolecia 1915 – 1924. Warszawa: F. Hoesick, 1931. – 
341, [3] s., 15 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z okupacji 
niemieckiej i pierwszych lat odrodzonej Polski autor-
stwa jednego z pierwszych ministrów skarbu, jedyne-
go fachowca bankowca w okresie przygotowywania 
reformy walutowej Grabskiego i późniejszego prezesa 
Banku Polskiego. Niewielkie zagięcia okł. Wewnątrz 
stan bardzo dobry. 100. –
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486. KARWASIŃSKA Jadwiga (1900-1986): Sąsiedztwo kujawsko-krzyżackie 
1235-1343. Warszawa: Tow. Naukowe Warszawskie Śniadeckich, 1927. – 226 
s., 23 cm, opr. pł. Rozprawy Historyczne Tow. Nauk. Warszawskiego, t. VII, 
z. 1. Antagonizm polsko-krzyżacki na tle rządów Piastów dzielnicowych 
w księstwie na Kujawach (Brześć Kujawski, Inowrocław, Dobrzyń). Mono-
grafia naukowa. Ślady zagnieceń. Stan ogólny dobry. 50. –

487. KIPA Emil (1886-1958): Ks. Hugo Koł-
łątaj. [Z 14 ryc.]. Lwów: Macierz Polska, 1912. 
– 136 s., 14 il. na osobnych tabl., w ramach pa-
ginacji, 22 cm, opr. ppł., okł. oryg. brosz. zach. 
(naklejone). Wyd. Macierzy Polskiej nr 101. 
Biografia politycznego reformatora czasów 
Oświecenia z jego portretami i innych współ-
czesnych uczestników obozu patriotycznego. 
Drobne plamki na krawędzi opr. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. 50. –

488. KITOWICZ Jędrzej (1728-1804): Opis 
obyczajów i zwyczajów za panowania Augu-
sta III. Wyd. nowe przejrzane z przedmową 
Władysława Zawadzkiego (1824-1891). T. 1-2. 
Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1883. – VIII, 

224; [2], 239 s., 19 cm, opr. brązowy płsk. z epoki z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie i superekslibrisem: „S.S.”. Pieczątka prywatna współcz. Opis oby-
czajów, opublikowany po raz pierwszy w r. 1840, stanowił pierwszą synte-
tyczną próbę przedstawienia obyczajowości epoki saskiej w Polsce. Wydane 
w tym samym czasie Pamiętniki stanowią kronikę wydarzeń z lat 1743-1798, 
ze szczególnym uwzględnieniem konfederacji barskiej, w której autor brał 
udział. Obydwie prace posiadają dużą wartość historyczno-literacką, pełne 
krytycznych i bogatych w szczegóły sądów, zwłaszcza przeciwko obozowi 
Stanisława Augusta. Zbrązowienia i otarcia grzbietu. Złocenia zachowane. 
Stan ogólny dobry. 200. –
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489. KLACZKO Julian [właśc. LEJB Jehuda] (1825-1906): 
Pisma z l. 1849 – 1851. Zebrał Bolesław Erzepki. Poznań: 
Księgarnia Św. Wojciecha, 1919. – [8], 225 s., 23 cm, opr. 
pł. współcz. z tyt. na grzbiecie, oryg. okł. brosz. zacho-
wane. Podpisy własnościowe na k. przedtyt. Zbiór ko-
respondencji konserwatywnego działacza politycznego 
na emigracji, jeszcze przed konwersją z judaizmu, ale już 
mocno związanego ze sprawami polskimi. Grzbiet nieco 
przykurzony. Stan ogólny dobry. 80. –

490. KOCHANOWSKI Jan Karol (1869-1944): Polska 
w świetle psychiki własnej i obcej. Wyd. 2. Często-
chowa: A. Gmachowski, 1925. – [8], 432, [1] s., 25 cm, 
brosz. wyd. Dzieło historiozoficzne stanowiące socjo-
logizującą panoramę społeczeństwa polskiego, ata-
kowana przez przeciwników z powodu „szlacheckiej 
mistyfikacji konserwatywnej o zabarwieniu narodo-
wo-mesjanistycznym i społeczno-elitarnym”. Drobne 
zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz czysty i nierozcięty 
egz., idealny do opr. 80. –

491. KOLIPIŃSKI St.(anisław) (1884-1938), KOLI-
PIŃSKI Jan: Dzieje Polski w skrócie schematycznym. 
Wyd. 5. Bydgoszcz: [b.w.], 1934. – [1] k. tabl. (32 × 43 
cm), 16 cm, brosz. wyd. Kalendarium historii Pol-
ski. Wydania wcześniejsze pod nieco innym tytułem 
i z jednym autorem. Na okł. i tablicy godło Polski. 
Tabl. kolor. Stan bardzo dobry. 60. –

492. [KOŁŁĄTAJ Hugo]: Uwagi nad teraźnieyszem 
położeniem tey części ziemi polskiey, którą od poko-
ju tylżyckiego, zaczęto zwać Xięstwem Warszawskim. 
Nil Desperandum! Lipsk [Warszawa: W. Dąbrowski], 
1808. – 222 s., 18 cm, opr. pł., częściowo współcz., okł. 
z epoki. Dzieło stanowiące apologię cesarza Napoleona 
i sławiące Księstwo Warszawskie. Napisane w formie 
traktatu politycznego, akcentującego polską rację sta-
nu w ścisłym sojuszu z Francją, należącą do imperium 
zachodniej Europy wobec przeciwstawnego mu impe-
rium wschodniego (Rosji). Autorska wizja odbudowy 
Polski w oparciu zarówno o dawne granice wschodnie, 
jak i stare (piastowskie) na zachodzie ze Śląskiem. Zbrą-
zowienia. Grzbiet uzupełniony. 180. –
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493. KONARSKI Kazimierz (1886-1972): Polska przed odsieczą wiedeńską r. 
1683. Warszawa: skł. gł. E. Wende i S-ka 1914. – VI, 234 s., 23 cm, opr. ppł., 
przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Wydawnictwa Towarzystwa Nauko-
wego Warszawskiego. Wydział 2 Nauk Antropologicznych, Społecznych, 
Historyi i Filozofii. Komisya Historyczna. Sytuacja polityczna Rzeczypo-
spolitej, jej stosunki z Austrią, Francja i Turcja przed wyprawą wiedeńską 
Jana III Sobieskiego. Stan ogólny dobry. 90. –

494. KONECZNY Feliks (1862-1949): Ta-
deusz Kościuszko. Na setną rocznicę zgonu 
naczelnika. Życie – czyny – duch. Poznań: 
Wielkopolska Księgarnia Nak. Karola Rze-
peckiego, 1917. – 388, [4] s., [11] k. tabl., il. 
25 cm, opr. pł. wyd. zielona, tłocz. złotem, 
na licu ozdobna złota siatka z Orderem 
Krzyża „Virtuti Militari”. Spis rozdziałów: 
Podkład historyczny T. Kościuszki; Szkoły 
i młodość; Praktyka amerykańska; Lata zie-
miańskie; Generał wojsk polskich; Powsta-
nie Kościuszkowskie; Lata bierne; Wobec 

legionów, Napoleona i Aleksandra. Otarcia krawędzi grzbietu, 
reperowanego. Złocenia zachowane (jedynie na grzbiecie w du-
żym stopniu wyblakłe). Stan ogólny dobry. 150. –

495. KORZON Tadeusz (1839-1918): Historya starożytna spo-
sobem elementarnym wyłożona. Wyd. 4. popr. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1905. – IX, [1], 332 s., 3 k. map, 1 k. tabl., 
pl., 113 rys., 21 cm, opr. czarny płsk. z epoki tłocz. złotem 
na grzbiecie. Podręcznik historii starożytnej dla szkół gim-

nazjalnych napisany w 1875 r. Minimal-
ne otarcia górnego grzbietu. Stan ogólny 
bardzo dobry. 160. –

496. [KOŚCIUSZKO Tadeusz (1746-1817)] KILKA li-
stów i testament Tadeusza Kościuszki. Wydał J.(akub) 
K.(azimierz) G.(ieysztor) (1827-1897). Kraków: Wł. L. 
Anczyc i Sp., 1894. – 45, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Za-
wiera m.in. urzędowy akt zejścia i testament Kościuszki 
oraz skład Deputacji Centralnej Wielkiego Księstwa 
Litewskiego z 1794 r. oraz Raport Komisyi porządkowej 
pow. kowieńskiego świadczący o uczuciach patriotycz-
nych Litwinów. Minimalne uszkodzenia części krawę-
dzi pierwszych kart. Stan ogólny dobry. 40. –
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497. KOŹMIAN Andrzej Edward (1804-1864): Li-
sty… (1829-1864). IV: (1860-1864). Lwów: Księ-
garnia Gubrynowicza i Schmidta, 1896. – [6], 
696, XXX s., 24 cm, opr. pł. współcz., przednia 
oryg. okł. brosz. zachowana we fragm. (naklejo-
na). Korespondencja, głównie z rodziną, polityka 
konserwatywnego związanego z Hotelem Lam-
bert. Jego kontakty, zwłaszcza w okresie powsta-
nia styczniowego z Aleksandrem hr. Walewskim 
i Napoleonem III oraz zapewnienia tych ostat-
nich miały znaczenie dla propagandy związanej 
z podtrzymaniem oporu w kraju. Listy są kroni-
ką polityczną, obyczajową i towarzyską emigra-
cji polskiej, niemalże dzień po dniu. Naturalne 
zażółcenia. Stan dobry. 120. –

498. KOŹMIAN Jan (1814-1877): Prelekcya (VIII)… 
z historyi polskiej, miana w pałacu Hr. Działyń-
skich dnia 12. lutego 1862 roku, oraz: Prelekcya 
IX… dnia 19. kutego 1862 roku, oraz: Prelekcya 
X… dnia 26. lutego 1862 roku, oraz: Prelekcya 
XI… dnia 5. marca 1862 roku, oraz: Prelekcya 
XII… dnia 12. marca 1862 roku., oraz: Prelekcya 
XIII… dnia 19. marca 1862 roku. Poznań: [b.w. 
lub w Księgarni J.K. Żupańskiego], 1862. – 107 s., 
21 cm, opr. pł. współcz. Na k. tyt. ostatniej pre-
lekcyi podpis z epoki: „K. Morawski”. Wykła-
dy Jana Koźmiana, polityka konserwatywnego, 
redaktora i działacza społecznego oraz księdza 
z historii średniowiecznej Polski (okres rządów 
Kazimierza Jagiellończyka) w XV w. Więcej nie 
wydano. Paginacja ciągła. Drobne zbrązowienia 
i dopiski ołówkiem. 100. –

499. KOŹMIAN Kajetan (1771-1856): Żywot księdza 
Józefa Szczepana z Rzeczycy Koźmiana biskupa 
kalisko-kujawskiego przez… brata jego w 1851 r. 
skreślony. Poznań: J.K. Żupański, 1865. – [4], 148 
s., 23 cm, opr. pł. współcz., oryg. okł. brosz. zacho-
wane. Podpis własnościowy Janusza Przewłockie-
go (1927-2007). Biografia biskupa kujawsko-ka-
liskiego Józefa Szczepana Koźmiana (1773-1831), 
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reformatora diecezji (m.in. zakaz wyjazdu proboszcza z parafii bez zgody 
zwierzchnika), senatora Królestwa Polskiego i patrioty znacznego formatu. 
Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 90. –

500. [KOŹMIAN Stanisław Egbert (1811-1885)]: Anglia i Polska. (Wspomnienia 
i rozprawy). T. 1-2. Poznań: J.K. Żupański, 1862. – VI, [2], 304; [4], 309 s., 
23 cm, opr. pł. współcz. Książkowa edycja artykułów prasowych z lat 40. 
XIX w. z okresu dwunastoletniego pobytu autora w Anglii. Dotyczy spraw 
polskich w Anglii oraz stosunków społecznych i kulturalnych w tym kraju. 
Autor dzieła wielkopolskim ziemianinem i prezesem Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk. Brak k. przedtyt. Przy k. tyt. dopiski z nazwiskiem 
autora. Ślady po zalaniu na trzech pierwszych kartach t. 1. Drobne zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 160. –

501. KOŹMIAN Stanisław (1836-1922): Pisma poli-
tyczne. Kraków: Druk. „Czas”, 1903. – 756, [3] 
s., 22 cm, opr. plast. współcz. z tyt. na grzbie-
cie. Zbiór pism politycznych konserwatysty 
krakowskiego z częścią słynnej „Teki Stańczy-
ka” jego autorstwa. Zawiera również „Dwóch 
marszałków życiorysy” [Jan hr. Tarnowski 
i Ludwik hr. Wodzicki]; „Józef Szujski”; „Ga-
licya i jej ludzie”; „O Adamie Potockim”; „Ze 
szkoły stańczykowskiej”; „Margrabia Alek-
sander Wielopolski. Szkic polityczny”. Stan 
bardzo dobry. 160. –

502. KOŻUCHOWSKI Aleksander: O Seymie Kró-
lestwa Polskiego przez Ko… Warszawa: [b.w.], 
1828. – 58 s., 18 cm, poszyt wyd. z epoki. Piecząt-
ka: „Biblioteka Ciecierskich” z herbem Rawicz 
[Podlasie]. Uwagi polityczne o sejmie Królestwa 
Polskiego pióra referendarza stanu i późniejsze-
go, komisarza wydziału wojskowo-policyjnego 
Komisji Województwa Mazowieckiego. Przy-
brudzenia na okł. i ślady używania, wewnątrz 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 60. –

503. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Z roku 
1868. Rachunki. Przez B. Bolesławitę [pseud.]. 
Rok trzeci. Poznań: J.K. Żupański, 1869. – [4], 
1049, [2] s., 17 cm, opr. czarny płsk. z epoki tłocz. 
złotem na grzbiecie. Publicystyka polityczna 
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w formie rocznego bilansu życia narodowego wyda-
wana za lata 1866-1869 (Poznań 1867-1870). Zawiera 
opis wydarzeń i zjawisk w poszczególnych zaborach 
(m.in.: Polska i Moskwa; Galicja; Polska pod pano-
waniem pruskim; Wychodztwo; Literatura; Dzien-
nikarstwo; Sztuka; Hipolit Cegielski; Zmarli w 1868 
r.). Dzięki śmiałości poglądów pisarza uzyskało dużą 
popularność. Zbrązowienia, zwłaszcza na pierwszych 
i ostatnich kartach. Minimalne otarcia opr. Stan ogólny 
dobry. 90. –

504. KRAUSHAR Aleksander (1843-1931): Dzieje Krzysz-
tofa z Arciszewa Arciszewskiego, admirała i wodza 
Holendrów w Brazylii, starszego nad armatą koronną 
za Władysława IV. i Jana Kazimierza: 1592-1656. T. 1-2. 
Petersburg: Br. Rymowicz, 1892-1893. – [4], 388 s., [1] k. 
portr. (fotograwiura), [2] k. tabl. złoż.; [4], 401 s., [1] k. 
tabl., [1] k. tabl. złoż., 19 cm, opr. ppł. Podpis własno-
ściowy. Biografia Krzysztofa Arciszewskiego (1592-1656), 
wybitnego wodza wojskowego w służbie holenderskiej 
i polskiej, wygnanego w młodości z Rzeczypospolitej za 
okrutne zabójstwo. Portret wg wizerunku z r. 1637, rys. 
M.E. Andriolli. Ślady używania, zaplamienia względ-
nie zbrązowienia k. przedtyt. i tyt. t. 1 i ostatniej karty 
t. 2. Poza tym na ogół czysty egz. Fascynująca biografia 
autorstwa poczytnego historyka. 210. –
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505. KRONIKA z czasów króla Stefana Batorego 
1575-1582. Wyd. i wstępem poprzedził Henryk Ba-
rycz (1901-1994). Kraków: Polska Akademia Umie-
jętności, 1939. – 103 s., 26 cm, brosz. wyd. Dedykacja 
wydawcy dla Tibora Csorby (1906-1985), malarza, 
tłumacza, propagatora polskiej literatury i badacza 
związków węgiersko-polskich w literaturze. Exlibris 
Hanki [z Millerów] i Tibora Csorby. Os. odb. z „Ar-
chiwum Komisji Historycznej” S. 2, T. III (Ogólnego 
zbioru XV). Wydanie rękopiśmiennej kroniki prze-
chowywanej w Bibliotece Kórnickiej z lat 1575-1582, 
pisanej przez Wielkopolanina i ewangelika. Jedna 
z nielicznie zachowanych kronik pisanych przez 
przeciwnika króla. Język polski i łaciński. Zagnie-
cenia krawędzi opr. Stan ogólny dobry. 60. –

506. LECHNOWSKI Karol [pseud.]: Podłoże kata-
strofy. [Warszawa]: Tow. Wyd. „Warszawa”, 1944. – s. 
70, 18 cm, brosz. wyd. Obejmuje: Wojowniczość cywi-
lizacji technologicznej; Kult narodu i państwa; Inte-
lektualne podłoże katastrofy; Partykularyzm czy uni-
wersalizm?; Państwo a wolność. Druk konspiracyjny. 
Przybrudzenia okł., gdzieniegdzie zagięcia na kartach 
i podkreślenia w tekście. Stan ogólny dobry. 45. –

507. [LELEWEL Joachim (1786-1861)] J.L. [krypt.]: 
Wspomnienie o Mieczysławie I. i Bolesławie Wiel-
kim oraz o pomnikach na ich cześć stawianych. [B.m.: 
b.w., ok. 1829]. – [1] k., 35 × 24,5 cm. Druk ulotny o ko-
ściach i szczątkach pierwszych władców polskich 
i miejscach, w których przetrwały oraz ich dokona-
niach historycznych. Drukowane również w „Gazecie 
Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego”, no 
51, marzec 1829. Drobne zagniecenie u dołu. Poza tym 
stan bardzo dobry. 80. –

508. LENARDOWICZ Mieczysław: Na wyspach 
tortur i śmierci. Pamiętnik z Sołówek. Warszawa: 
Wojskowy Inst. Naukowo-Wyd., 1930. – 78, [1] s., il., 
19 cm, brosz. wyd. Biblioteka Społeczna, nr 4. Wspo-
mnienia Polaka więzionego w mińskim NKWD 
i zesłanego na Wyspy Sołowickie. Drobne zagięcie 
krawędzi. Stan ogólny dobry. 45. –
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509. LEPSZY Kazimierz (1904-1964): Walka 
stronnictw w pierwszych latach panowania Zyg-
munta III. Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 
1929. – [4], 228, [3] s., 24 cm, opr. pł., przednia 
oryg. okł. brosz. zachowana. Praca doktorska 
obejmująca dwa pierwsze lata panowania Zyg-
munta III Wazy. Prace Krakowskiego Oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Historycznego, nr 5. 
Przykurzenia okł. Wewnątrz czysty egz. Stan 
dobry. 80. –

510. LIPIŃSKI Wacław Szlachta na Ukrainie. I. 
Udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego 
dziejów, oraz: Nobilis Ruthenus [Lipiński Wacław]: 
Nasze stanowisko na Rusi-Ukrainie (Zagajenie 
prywatnego zebrania w K(rakowie) w lutym 1909 
r. Kraków: skł. gł. Leon Idzikowski, 1909. – 88; 7 
s., 22 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Opracowanie przedstawiciela ukraiń-
skiego ruchu konserwatywno-monarchistycznego 
propagującego tradycje szlachty ukraińskiej. Za-
łącznik drukowany osobno. Grzbiet uszkodzony, 
okł. częściowo luzem z małymi uszczerbkami. We-
wnątrz czysty egz. Stan dobry. 90. –

511. ŁOZIŃSKI Bronisław (1848-1911): Szkice 
z historyi Galicyi w XIX wieku. Z przedmową 
i pod kierunkiem Wacława Tokarza (1873-1937). 
Wyd. Walery Łoziński (1880-1944). Z podobizną 
autora i siedmioma częścią barwnemi rycina-
mi. Lwów: Gubrynowicz i Syn, 1913. – XXII, 436 
s., [9] k. tabl., portr., il., faksym., 24 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe 
Tow. Bibljoteki słuchaczów prawa Uniwer. Jagiell. 
Zbiór pośmiertnych prac autora, wydany stara-
niem jego syna. Obejmuje historię Galicji z lat 
1846-1848 ze szczególny uwzględnieniem sprawy 
rabacji. Ponadto szkice z historii galicyjskich Sta-
nów oraz sprawy kryminalne Karola Szajnochy 
i Aleksandra hr. Fredry. Ślady użytkowania okł. 
(podklejenia i nieduże zabrudzenia), wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –
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512. MACHAY Ferdynand (1889-1967): Działal-
ność duszpasterska kardynała Radziwiłła biskupa 
krakowskiego (1591-1609). Kraków: nakł. autora, 
1936. – 120 s., 22 cm, brosz. wyd. Z dedykacją Au-
tora. Biografia ks. Jerzego Radziwiłła (1556-1600) po 
przejściu z biskupstwa wileńskiego na krakowskie. 
Uszkodzenia krawędzi okł. i zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 50. –

513. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792-
1883): Historya włościan i stosunków ich politycz-
nych, społecznych i ekonomicznych, które istniały 
w Polsce od czasów najdawniejszych aż do drugiej 
połowy XIX wieku. Warszawa: [b.w.], 1874. – [6], 409 
s., 22 cm, opr. pł. współcz. ze złoc. tyt. na grzbiecie. 
Rozprawa konkursowa od Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk Poznańskiego uwieńczona nagrodą, która 
z własnych funduszów August hr. Cieszkowski wy-
znaczył, a która to rozprawa pojawia się w druku 
jako drugi artykuł dopełnień do historyi prawo-
dawstw słowiańskich. Historia chłopów polskich 
opublikowana pod wpływem ideologii pozytywi-
stycznych autorstwa historyka praw słowiańskich 
i kultury. Niewielkie zbrązowienia. Stan ogólny 
bardzo dobry. 150. –

514. [MAJERANOWSKI Konstanty (1787-1851)]: 
Kronika 40 dni Krakowa 1848 roku poprzedzona 
prologiem dziejów Polski i Krakowa w dziesię-
ciu obrazach i epilogiem wypadków po dniu 26 
kwietnia zakończona przez XX. [krypt.]. Wydanie 
poszytami. Kraków: [b.w.], 1848. – 139 s., 22 cm, 
opr. ppł. z epoki z tłocz. złotem tyt na grzbiecie. 
Pieczątka: „Dr Józef Muczkowski” (1860-1943), hi-
storyk sztuki i redaktor „Rocznika Krakowskie-
go”. Exlibris Tibora i Hanki Csorbów. Wydano 
wyłącznie przedm. i rozdz. I-VIII prologu. W ni-
niejszym zbiorze brak ostatniego poszytu (s. 140-
171). Historia Krakowa w obrazach historycznych 
na tle dziejów Polski. Zawiera „ustępy przepojone 
patriotyzmem i ideałami wolnościowymi”. Stan 
bardzo dobry. 100. –
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515. MAMANTOW W.[asilij] I.[ljicz] (1863-?): 
Na gosudariewoj służbie. Wospominanija. Tallin: 
[nakł. autora], 1926. – 246 s., [8], k. tabl.2014-01-13 
il., faksymilia, 24 cm, brosz. wyd. Wspomnienia 
wieloletniego wyższego urzędnika carskiej admi-
nistracji, świadka i uczestnika wydarzeń w Rosji 
i życia carskiej rodziny od 1890 do 1917 r. Wiele 
fotografii cara Mikołaja I i carskiej rodziny, jak 
również polskich elementów (np. z pobytów re-
zydencji w Skierniewicach). Okładka podklejona 
i brak fragmentu grzbietu. Blok ksiązki zwarty, 
egzemplarz czysty. Rzadkość 200. –

516. MANTEUFFEL Tadeusz Centralne władze 
oświatowe na terenie b. Królestwa Kongresowego 
(1807-1915). Warszawa: Tow. Naukowe Warszaw-
skie, 1929. – 150, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. Rozpra-
wy Historyczne Towarzystwa Naukowego War-
szawskiego, t. 6, z. 2. Zawiera schematyzm władz 
oświatowych od czasów Księstwa Warszawskiego 
do opuszczenia przez Rosjan Warszawy wraz ze 
słownikiem biograficznym. Zażółcenia i drobne 
uszkodzenia przy krawędzi okł. Wewnątrz czysty 
i nierozcięty egz. 60. –

517. MARCIŃCZYK Jan: Naczelnik Tadeusz 
Kościuszko w setną rocznicę śmierci Jego. Pio-
trogród: Naczelny Polski Komitet Wojskowy, 
1917. – 37, [3] s., [2] s. portr., il., 23 cm, brosz. wyd. 
Popularna biografia przywódcy powstania ko-
ściuszkowskiego z ilustracjami w rzadkiej edycji 
z okresu rewolucji. Zbrązowienia, przybrudzenia 
oraz zagięcia. Stan ogólny dobry 45. –

518. MATERYAŁY do dziejów Komisyi Rzą-
dzącej z r. 1807. T. 1: Dziennik czynności Ko-
misyi Rządzącej. Wydał Michał Rostworowski 
(1864-1940). Kraków: Akademia Umiejętno-
ści i Tow. Popierania Wydawnictw Akademii 
Umiejętności, 1918. – 814 s., 24 cm, brosz. wyd. 
Zbiór dokumentów prawno-politycznych odno-
szących się do ustroju panującego na ziemiach 
polskich w epoce porozbiorowej w okresie po-
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wstawania Księstwa Warszawskiego. Komisja 
Rządząca była tymczasowym rządem Księstwa 
Warszawskiego, powołanym dekretem cesarza 
Napoleona I. Drobne zagięcie i uszczerbek okł. 
w narożniku i krawędzi. Wewnątrz egz. nieroz-
cięty, stan bardo dobry. 150. –

519. MICKIEWICZ Adam (1798-1855): Pierwsze 
wieki historji polskiej. Dzieło pośmiertne… Paryż: 
Księgarnia Luxemburgska, 1868. – 118, [1] s., 19 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblio-
teczne. Pierwodruk. Fragment większej, niezreali-
zowanej całości, będącej efektem zainteresowania 
wielkiego poety dziejami Słowian. W wydanym po 
śmierci dziele autor wyłożył swoje poglądy na dzie-
je Lechitów do czasów Kazimierza Sprawiedliwego. 
Przybrudzenia i zagięcia okł. Wewnątrz miejscami 
zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 90. –

520. [MOLSKI Marcin (1752-1822)]: Śmierć Xięcia 
Zajączka. [Warszawa: b.w., 1819]. – [3] s., 21 × 13 
cm, karta. Pieczęć własnościowa. Ulotny wiersz 
satyryczny, odbiegający od miana „wierszopi-
sa winszującego” i obiegowych opinii o autorze 
(„Jakikolwiek jest los Polski, zawsze wierze pisze 
Molski”) uprawiającym zwykle poezję okolicz-
nościową i panegiryczną. Śmierć Namiestnika 
Królestwa Polskiego pozwoliła oddać autorowi 
wiernie postać politycznego kameleona. Wiersz 
wydany anonimowo. Błędna datacja dopisana 
pod tytułem w nagł. 90. –

521. [MORAWSKA Konstancja (1842-1917)]: Stani-
sław Koźmian (1811-1885). Kraków: nakł. Rodziny, 
1885. – 104 s., 23 cm, brosz. wyd. Biografia ziemiani-
na, publicysty (patrz wyżej), działacza narodowego 
w Wielkopolsce i tłumacza literatury angielskiej 
i niemieckiej. Osobne odb. z „Przeglądu Polskie-
go”, gdzie tekst był wydany, jako „Najobszerniej-
szy z licznych nekrologów”. Współczesna notatka 
o autorce na k. tyt. Drobne zagięcia krawędzi opr. 
Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 60. –
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522. MORAWSKI Kazimierz (1852-1925): Andrzej Patrycy Nidecki jego ży-
cie i dzieła. Przedstawił… Kraków: Akademia Umiejętności, 1892. – [4], 
X, 402 s., 24 cm, opr. pł. ze złoc. tyt. na grzbiecie. Biografia sekretarza 
królów polskich, humanisty, przyjaciela Jana Kochanowskiego, pisarza 
dzieł antyreformacyjnych oraz wydawcą i komentatorem pism Cycerona. 
Obejmuje okres do zgonu króla Zygmunta Augusta. Więcej nie wydano. 
Zażółcenia. Opr. uszczerbiona przy krawędzi grzbietu. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 90. –

523. MORAWSKI Kazimierz (1852-1925): 
Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Średnie wieki i odrodzenie. Z wstępem 
o Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 
Kraków: [G. Gebethner i Sp.], 1900. – 
XVIII, 467; XV, 472 s., 22 cm, opr. ppł. 
z epoki z tyt. na grzbiecie. Dwa tomy 
w czterech księgach obejmujące: Kazi-
mierz Wielki i założenie uniwersytetu 
w Krakowie; Władysław Jagiełło; Zbi-

gniew Oleśnicki; Walki i przeobrażenia za Kazimierza Jagiellończyka i jego 
synów; Z życia scholarów i magistrów. Przyczynki do poznania organizacyi 
uniwersytetu; Indeks osobowy i rzeczowy wraz z poprawkami i dodatkami. 
Najdonioślejsze dzieło profesora i rektora UJ oraz prezesa PAU, stanowiące 
owoc 15-letnich badań. Dzieło pionierskie, które do dziś zachowało żywotność. 
Otarcia grzbietów i krawędzi opr. Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 450. –

524. MUCZKOWSKI Józef (1795-1858): Wiadomość o rękopismach Historyi Dłu-
gosza, jego Banderia Prutenorum tudzież Insignia seu Clenodia Regni Polo-
niae. Wyd… Kraków: [b.w.], 1851. – [4],158, [2] s., [1] k. tabl. złoż. (faksymi-
lia), [16] k. tabl. (7 kolor.; litografie), 22 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. złotem 
tyt. na grzbiecie. Ex libris 
Joseph Muczkowski. Pie-
czątka: „Dr. Józef Muczkow-
ski”. Exlibris H. i J. Heydo-
wie (Żółkiew). Rozmaitości 
historyczne i bibliograficz-
ne, z. 2. Wydanie rękopisów 
Jana Długosza z krytycznym 
objaśnieniem. Zawiera m.in. 
opisanie chorągwi krzyżac-
kich zdobytych w 1410 r. pod 
Grunwaldem oraz najstarszy 
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herbarz polski zawierający opisy herbów. Zawiera 7 kolorowych litografii 
z wizerunkami chorągwi krzyżackich oraz 9 litografii zawierających 136 
herbów rycerstwa polskiego i litewskiego. Dołączono notatkę ostatniego 
właściciela książki Andrzeja Zbieranowskiego z informacją o historii eg-
zemplarza. Zbrązowienia. Stan ogólny dobry. 500. –

525. [NAPOLEON I (1769-1821)] NAPOLEON na wyspie św. Heleny. Wyjątki 
z pamiętników Las-Kazesa, Gourgaud, Montholona, O’Meara i Antomar-
ki. Tłumaczenie z przydaniem wiadomości o osobach niektórych i miej-
scach w tem dziele wspomnianych, oraz 
o przewiezieniu zwłok Napoleona do Fran-
cyi. Cz. 3 [z 4]. Wilno: [b.w.], 1841. – [4], 197 
s., 19 cm, opr. brązowy płsk. z epoki ze złoc. 
na grzbiecie. Pieczątka: „Z Biblioteki Xa-
werego Turskiego”. Wyjątki z pamiętników 
osób towarzyszących cesarzowi na wyspie 
św. Heleny, m.in. Charlesa de Montholon 
(1783-1853), Gasparda Gourgaud (1783-1852), 
Baryy O’Meara (1786-1853) i Emmanuela 
de Les Cases (1766-1842). Obejmują okres 
sierpień – listopad 1816 z podziałem na dni. 
Dołączono raport na temat szykan zastoso-
wanych przez angielskiego gubernatora wo-
bec „więźnia Europy”. Niewielkie przybru-
dzenia i otarcia opr. Wewnątrz nieznaczne 
zbrązowienia. Złocenia nieco wyblakłe. Stan 
ogólny dobry. 200. –

526. [NAPOLEON I (1769-1821)] NAPOLEON 
na wyspie św. Heleny. Wyjątki z pamięt-
ników… Tłumaczenie z przydaniem…. Cz. 
4. Wilno: [b.w.], 1841. – [4], 247, [3] s., err., 
19 cm, opr. brązowy płsk. z epoki ze złoc. 
na grzbiecie. Pieczątka: „Z Biblioteki Xa-
werego Turskiego”. Obejmują okres od 
listopada 1816 do zgonu cesarza w maju 
1821 r. Ze słownikiem biograficznym osób 
i wiadomościami o miejscach występują-
cych w dziele. Nieznaczne ubytki i otarcia 
przy krawędzi opr. Wewnątrz niewielkie 
zbrązowienia. Złocenia nieco wyblakłe. 
Stan ogólny dobry. 200. –
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527. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Dzieje panowania 
Zygmunta III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego 
itd. przez… (wytłoczono po raz 1szy w Warszawie drukiem 
Zawadzkiego i Węckiego […] r. 1819). T. 1-3. Wyd. Kazimierza 
Józefa Turowskiego. Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej, 1860. 
– LVIII, 281, V; 335, V; 348, XX, VIII [Władysława Wolskiego 
Rzecz o autorze i jego pismach], 20 cm, współopr. brązowy 
płsk. z epoki z tłocz. złotem grzbietem. Kontynuacja historii 
Polski Adama Naruszewicza, obejmująca panowanie Zygmunta 
III Wazy według chronologii lat. Autor wykorzystał tu cenne 
dokumenty z archiwów magnackich. Dzieło poświęcone okre-
sowi świetności Rzeczypospolitej oraz jej szczytowej ekspansji 
terytorialnej kiedy obszar jej ziem powiększył się do blisko mi-
liona km kw. Zawiera akcenty antyrosyjskie. Seria Biblioteka 
Polska. Ser. 5; z. 23-26; 36-43; 45. Niewielkie otarcia grzbietu, 
zwłaszcza przy krawędzi. Wewnątrz naturalne zbrązowienia. 
Złocenia w pełnym blasku. Stan dobry. 500. –

528. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1757-1841): Zbiór pamiętników historycznych 
o dawnej Polszcze, z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Pol-
szcze wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi 
w kraju naszym. T. 1-6. [Wyd. 1]. T. 1-4. Warszawa: Druk. N. Glücksberga, 
1822. T. 5. Puławy: w Druk. Bibliotecznej, 1830. T. 6. Lwów: Wytłocznia Naro-
dowa Ossolińskich, 1833. – [8], 487; 496; 496, mapa (miedzioryt 42 × 48 cm); 
507; 464, [17], 460 s., 21 cm, opr. brązowy jednolity płsk. z epoki, zaopatrzony 
w szyldziki tłocz. złotem, ostatnie dwa tomy z ciemniejszej skóry. Podpis 
własnościowy na k. tyt. w t. 1: „Tadeusz hr. Ostrowski” (1792-1842), właściciel 
dóbr ziemskich w okolicach Warszawy, kapitan Wojsk Polskich w powstaniu 
listopadowym 1830-31 i adiutant Sztabu Generalnego oraz kawaler złotego 
Orderu Krzyża Virtuti Militari. Pierwsze wydanie pomnikowej pozycji 

z lat 1822-1830 z tomem 6 
wydanym już po powsta-
niu listopadowym we Lwo-
wie. Tom ostatni ukazał 
się w nakładzie zaledwie 
200 egz. i był niezmiernie 
rzadki już podczas drugiej 
edycji dzieła przez Bobro-
wicza w Lipsku, który z bra-
ku możliwości dotarcia do 
egz. zaniechał wydania tego 
woluminu. Dzieło obejmuje 
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olbrzymi zasób materiału źródłowego do historii Rzeczypospolitej szla-
checkiej w XVI-XVII w. (diariusze, instrukcje, listy urzędowe i prywatne, 
nadania, pamiętniki, przywileje, relacje, transakcje). Szczególnie do dziejów 
politycznych i wojskowych Polski (np. diariusze z ekspedycji wojennych 
czy relacje z poselstw). Ponadto inne szczegółowe opisy (np. krain i miast, 
w tym Warszawy z 1643 r.; pogrzebu Zygmunta Augusta czy zaślubin jego 
ojca z królową Boną tudzież rozprawy o monecie z 1545 r.). Zamieszczone 
materiały zostały często po raz pierwszy przetłumaczone na język polski. 
W t. 3 rozkładana mapa Ukrainy w miedziorycie (występuje tylko w 1 wyd.) 
Beauplana wg edycji z 1648 r. Naturalne zbrązowienia pap., niewielkie otarcia 
okł. i grzbietów (w t. 1-4). Stan ogólny bardzo dobry. Rzadkie w komplecie 
i w tak jednolitej opr. 6 000. –

529. NOWACZYŃSKI Adolf (1876-1944): Dokumenty historyczne z wojny eu-
ropejskiej (1914-1915). Zeszyt I-szy od roku 1914-1915 [więcej nie wydano]. 
Warszawa: Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1922. – 183 s., [1] k. tabl., 25 cm, 
brosz. wyd. Wycinki z ówczesnej prasy, zbierane przez autora w czasie woj-
ny i opublikowane, jako materiał kompromitujący Niemców i ich politykę 
w sprawie polskiej. Zagięcia i przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 75. –
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530. [OŁPIŃSKI Stefan (1898-1944)] CHWILOWO 
niemowa *** [pseud.]: „Podnieśmy ją wzwyż”. T. 1: 
Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał 
wojenny. Kraków: Drukarnia „Powściągliwość i Pra-
ca”, [1938]. – 447 s., 25 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. zło-
tem tyt. i ozdobną ramką na licu i grzbiecie. Książ-
ka autorstwa aferzysty z okresu międzywojennego, 
osoby związanej z wywiadem polskim, a później 
niemieckim III Rzeszy i z gen. Władysławem Sikor-
skim. Wydana przez katolickie wydawnictwo, roz-
prowadzana w kraju drogą wysyłki i konfiskowana. 
Stanowi połączenie frazeologii patriotycznej z ana-
lizą i szczegółowymi informacjami dotyczącymi sił 
armii europejskich, w tym Niemiec i ZSRR. Jedno-
cześnie zawiera postulaty związane z uzbrojeniem 
Polski i głębokimi reformami gospodarczymi. Rzad-
kie w oryginale. Złoc. częściowo wytarte. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. 100. –

531. PAMIĘTNIKI polskie. Wyd. przez Xawere-
go Bronikowskiego (1796-1852). T. 1-2 [z 4]. Paryż: 
[b.w.], 1844-1845. – 288, [1]; 288 s., 22 cm, opr. ppł. 
współcz. Ekslibris heraldyczny: „Książka Stanisława 
Miziewicza”. Pieczątka: „Władysław Semetkowski” 
Wspomnienia uczestników powstania listopadowego 
1830-1831. Zawiera pierwodruki pamiętników Erazma 
Dobrowolskiego, Michała Jackowskiego, Michała Li-
sieckiego (Kurlandia), Józefa Mausa, Narcyza Oliza-
ra, Andrzeja Przyałgowskiego, Józefa Szczapińskiego 
(Puszcza Białowieska), Karola Wodzińskiego i Józefa 
Zienkowicza (całość dotycząca pow. Oszmiana). Po-
nadto niektóre szczegóły z życia gen. Karola Knia-
ziewicza, płk. Władysława Podczaskiego i Józefa 
Reitzenheima. Całość tegoż wydawnictwa liczyła 4 
tomy wydane do roku następnego. Niewielkie zbrą-
zowienia. Stan ogólny dobry. 180. –

532. PAPÉE Fryderyk (1856-1940): Polska i Litwa 
na przełomie wieków średnich. T. I: Ostatnie dwu-
nastolecie Kazimierza Jagiellończyka. Kraków: 
Akademia Umiejętności, 1904. – 422 s., 24 cm, opr. 
ppł. z tyt. tłocz. na grzbiecie. Podpis własnościowy 
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Stanisława Zabiełło. Z podziałem na dzieje Litwy 
i Korony. Więcej nie wyszło! Niewielkie otarcia opr. 
Wewnątrz przybrudzenia między okł. Drobne pod-
kreślenia w kilku miejscach tekstu. Poza tym czysty 
egz. Stan dobry. 150. –

533. PASZKIEWICZ Henryk (1897-1979): Polityka ru-
ska Kazimierza Wielkiego. Warszawa: Kasa im. 
Mianowskiego, 1925. – 285, [3] s., 22 cm, brosz. 
wyd. Rozprawy Historyczne Towarzystwa nauko-
wego Warszawskiego, t. IV. Polityka ostatniego 
Piasta wobec Rusi halicko-włodzimierskiej, zwią-
zana z włączeniem Rusi Czerwonej do państwa polskiego. Drobne przy-
brudzenia okł., wewnątrz czysty egz. 75. –

534. PAWLISZCZEW Mikołaj (1802-1879): Dzieje Polski. Z obrazem chronogra-
ficznym i mappą Polski. Warszawa: [b.w.], 1844. – [4], VIII, 271, [5] s., 3 k. tabl., 
1 k. tabl. (litografia), 1 k. mapa (litografia), 20 cm, opr. brązowy płsk. z epoki 
zaopatrzony szyldzikiem, Podpis własnościowy. Obowiązujący podręcznik 
historii ojczystej dla klas wyższych gimnazjów Królestwa Polskiego autorstwa 
rosyjskiego historyka, wykładowcy w warszawskim liceum gubernialnym 
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oraz sekretarza Rady Królestwa Polskiego i członka Rady Oświecenia Publicz-
nego. Zawiera tablice genealogiczne władców Polski do Mikołaja I i tabelę ze 
spisem sejmów Polski epoki nierządu, chronologiczny obraz Polski (39 × 30 
cm) i mapę Polski (35 × 44 cm), obie w litografii kolorowane liniowo. Zbrą-
zowienia, niewielkie ślady po zalaniu na tablicach. Tabl. czyste, podklejone. 
Niewielkie otarcia opr. Stan ogólny dobry. 600. –
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535. PISKORSKI Tomasz (1889 – po 1939): Wy-
kaz poległych i zmarłych uczestników Ruchu 
Niepodległościowego Młodzieży Narodowej 
(członków Związku Młodzieży Polskiej – 
„Zet”, Organizacji „Przyszłość” – „Pet” i in-
nych stopni organizacyjnych) w okresie lat 
1886-1936. Warszawa: Związek Seniorów O. M. 
N. i Z. P. M. D., 1936. – 69 s., 20 cm, brosz. wyd. 
Spisy kilkuset poległych i zmarłych uczestni-
ków walk o niepodległość wraz z biogramami. 
Drobny uszczerbek narożnika okł. Stan ogólny 
bardzo dobry. 50. –

536. POCIECHA Władysław (1893-1958): Maciej Drzewicki, kanclerz, arcyb. gnieź-
nieński (1467-1535). Kraków: [b.w.], 1946. – 26 s., 18 cm, brosz. wyd. Rozszerz. 
odbicie z Polskiego Słownika Biograficznego PAU w Krakowie, t. V: 1946, s. 409-
412. Biografia polityka i duchownego okresu jagiellońskiego, który przyczynił 
się do wyboru Karola V na tron cesarstwa niemieckiego i był właścicielem 
pierwszego polskiego ekslibrisu. Stan bardzo dobry. 30. –

POWSTANIE LISTOPADOWE 1830-1831. DRUKI ULOTNE.
Powstanie listopadowe 1830-1831 znalazło odzwierciedlenie w całej gamie 
druków ulotnych. Powstały m.in. ballady, piosenki i cięte satyry, której 
autorami byli zarówno znani, jak i anonimowi twórcy. Ulica reagowała 
żywo na wydarzenia militarne, jak i polityczne. Skromny wycinek tej 
działalności w postaci czterech utworów prezentujemy poniżej:

537. F.B.: Mowa Rożnieckiego do szpiega no-
wicyusza. [Warszawa: b.w., 1831]. – [1] k., 
17 × 10,5 cm, okł. pap. tymczasowe. Aleksander 
Rożniecki (1774-1849), generał Wojsk Polskich, 
zasłużony w okresie napoleońskim, w 1821 
r. został szefem tajnej policji i żandarmerii 
w Królestwie Polskim. Odtąd został w opinii 
publicznej Najbardziej znienawidzonym słu-
gusem W.Ks. Konstantego. Udało mu się uciec 
z Warszawy podczas powstania listopadowe-
go. Nikomu ze zdrajców nie poświęcono tylu 
zjadliwych wierszy. 90. –
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538. MILEWSKI J.: Śmierć Giełguta. [Warszawa: b.w., 1831]. – 4 s., 19 × 11,5 cm. 
Wiersz poświęcony Antoniemu Giełgudowi (1792-1831), generałowi Wojsk 
Polskich, który nieudolnie dowodził powstaniem na Litwie i doprowadził 
do kapitulacji wojsk powstańczych na granicy pruskiej, gdzie został za-
strzelony przez podwładnego. 90. –

539. SAMPOLIŃSKI Jan (1803-1847?): Nagrobek szpiegowi. [Warszawa: b.w., 
1831]. – [1] k., 19 × 11,5 cm Epitafium satyryczne dla szpiega (Rożnieckiego?). 
90. – 540. W.K.: Testament Szymanowskiego. [Warszawa: b.w., 1831]. – [3] s., 
17,5 × 10 cm okł. pap. tymczasowe. Utwór satyryczny poświęcony byłemu 
komisarzowi policji Hieronimowi Szymanowskiemu, znanemu z podsłu-
chiwania oficerów Wojska Polskiego dla W.Ks. Konstantego. Donosiciel 
został powieszony przez lud Warszawy 16 lipca 1831 r. 90. –

540. W.K.: Testament Szymanowskiego. [Warszawa: b.w., 1831]. – [3] s., 17,5 × 10 
cm okł. pap. tymczasowe. Utwór satyryczny poświęcony szpiegowi. 90. –

541. [PRESIOWSKI Idzi (1803-1853)]: Krótka wiadomość o seymach i seymikach 
przedseymowych w dawney Polsce – w: POPIS publiczny uczniów Szkoły 
Wojewódzkiey Warszawskiey XX. Piiarów odbywać się będzie dnia 20. 21. 
22. lipca na który prześwietną publiczność rektor i nauczyciele zapraszaią 
w Warszawie (1829 r.). [Warszawa: b.w., 1829]. – [2], 56, [2] s., 21 cm, opr. pł. 
z tłocz. ramką przy krawędziach opr., na licu tłocz. złotem superekslibris: 
„B.S.N.”. Pierwodruk dzieła występującego przeważnie z tyt. w nagłówku. 
Został wydany, jako integralna część zaproszenia na popis o czym informuje 
ostatnia karta z programem tegoż. Autor dzieła był pijarem i nauczycielem 
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w tejże szkole. Praca dotyczy rozwoju historycznego polskich sejmów od XIV 
do XVIII w. z tablicą porządkową województw i posłów z nich wybieranych 
na sejmy w XVIII w.; porządek senatorów i wykaz wszystkich sejmów. Pierw-
sze i ostatnie karty uszkodzone w narożnikach z uszczerbkiem dla tekstu. Po 
konserwacji. Zbrązowienia. Tekst rozprawy w stanie bardzo dobrym. 75. –

542. [PR ZYBOROWSKI  Waler y 
(1845-1913)]: Dzieje 1863 roku przez 
Autora „Historyi dwóch lat”. T.1-5. (t. 
5 pośmiertny; wyd. Henryk Mościcki). 
Kraków: W.L. Anczyc i Sp. – Gebeth-
ner i Wolff, 1897-1905; 1919. – [4], 505, 
[2]; [4], 512, [1]; [4], 445; [4], 415; [4], 
VIII, 414 s., 21, 5 cm, opr. pł. Praca opi-
sująca pierwsze półrocze walki zbroj-
nej, której ostatni tom zredagował 
pośmiertnie i wydał Henryk Mościc-

ki. Dzieło w dużym stopniu oparte na dokumentach dziś zaginionych. 
Otarcia opr., w ostatnich tomach nieduże i drobne przetarcia w dwóch 
miejscach na krawędziach (blok książek zwarty). Gdzieniegdzie natural-
ne zażółcenia. Poza tym czysty egz. Stan dobry. Dzieło rzadko spotykane 
w komplecie. 900. –

543. [PRZYBOROWSKI Walery Zyg-
munt Lucjan (1845-1913)]: Historya 
dwóch lat 1861-1862 przez Z.L.S. [akro-
nim]. T.1-5. Kraków: W.L. Anczyc i Ska, 
1892-1896. – [4], 365; [4], 521, [2]; [4], 508; 
[4], 414, [1]; [4], 501, [2] s., 22 cm, opr. 
pł. Dzieło poświęcone okresowi przed-
powstańczemu w Królestwie Polskim 
składające się z tomu wstępnego obej-
mującego lata 1856-1860 oraz kolejnych 
tomów podzielonych na cykle półroczne 

dotyczące lat 1861-1862. Monumentalna praca oparta na różnych źródłach, 
w tym tzw. Archiwum Rządu Narodowego Brzezińskiego z 1864 r., któ-
rej edycja była znacznym wydarzeniem w historiografii polskiej i do dziś 
stanowi jedną z najobszerniejszych prac z tego okresu. Minimalne otarcia 
opr. Gdzieniegdzie naturalne zażółcenia względnie zbrązowienia. W t. 1 
w kilku miejscach podkreślenia ołówkiem lub kredką. Kilka kart przedtyt. 
podklejonych lub z minimalnymi uszczerbkami. Poza tym czysty egz. Stan 
dobry. Unikat w komplecie. 900. –
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544. [PRZYBOROWSKI Walery (1845-1913)]: Ostatnie chwile powstania stycz-
niowego. Na podstawie autentycznych źródeł opowiedział Z.[ygmunt] 
L.[ucjan] S.[ulima] [akronim]. T. I-IV. Poznań Jan Konstanty Żupański, 
1887-1888. – VIII, 347; [4], 318; [4], 356; [4], 185, [7] s., [2] k. tabl., 20 cm, opr. 
ppł. z epoki, obcięcia kart prószone. Pieczątka: „Biblioteka Jerzego Moszyń-
skiego” (1847-1924), właściciela dóbr Łoniów w Sandomierski, syna słynne-
go Sybiraka Piotra Moszyńskiego, i polityka konserwatywnego. Obszerna 
monografia schyłkowego okresu powstania styczniowego. T. 1 poświęcony 
ostatnim miesiącom działalności rządu Romualda Traugutta oraz ostatnim 
walkom zwłaszcza w Sandomierskim. T. 2 obejmuje akcje dyplomatyczne 
w interesie powstania oraz ostatnie chwile Rządu Narodowego do momentu 
jego aresztowania. W t. III zamieszczono historię uwłaszczenia chłopów i jej 
wpływ na powstanie. T. IV omawia Powstanie Zabajkalskie, którego inicja-
torami w r. 1866 byli zesłańcy polscy (z mapą 
marszów i potyczek nad Bajkałem) oraz wi-
zerunkami niektórych pieczęci narodowych. 
Otarcia okł. Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 
Rzadkie w komplecie. 600. –

545. PUŁASKI Kazimierz (1845-1926): Szkice i po-
szukiwania historyczne. Serya trzecia. Kraków: 
Sp. Wyd. Polska, 1906. – [8], 388 s., 21 cm, opr. 
ppł. z epoki z tyt. złoc. na grzbiecie, obcięcia 
kart prószone. Zdezaktualizowane pieczątki 
lwowskich bibliotek. Zawiera materiały do 
dziejów konfederacji barskiej (koresponden-
cja i pamiętnik) oraz monografie historyczno-
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-genealogiczną rodu Kierdejów podolskich oraz wizerunki starych rodów 
i ich siedzib w ziemi kamienieckiej województwa podolskiego. Niewielkie 
ślady używania na opr. Stan ogólny bardzo dobry. 120. –

546. RESUL-ZADE Mehmed Emin (1884-1954): Azer-
bajdżan w walce o niepodległość. Warszawa: 
Azerbajdżańskie Wyd. Narodowe, 1938. – 182, 
[1] s., [32] k. tabl.: il., portr., mapki, 24 cm, brosz. 
wyd. Zarys historii Azerbejdżanu, jego ruchu 
narodowego i walki o niepodległość z Rosją 
sowiecką oraz gospodarki kraju i stosunków 
z Polską. Praca autorstwa przywódcy narodo-
wego Azerów, współpracownika Józefa Stalina 
przed 1917 r., powinowatego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (mąż jego bratanicy) i sojusznika 
Adolfa Hitlera w czasie wojny. 200. –

547. ROUSSEAU Antoni (ok. 1820-1863): Śpiewy 
historyczne państwa rossyjskiego od roku 862 
do roku 1825. Z najpewniejszych źródeł histo-
rycznych czerpane i ułożone przez… Warsza-
wa: w drukarni pod firmą M. Chmielewskiego, 
1844. – [4], II, [1], 8-334, [4], XXIX, [3] s., err., 
21 cm, opr. brązowy płsk. z epoki z tłocz. zło-
tem częściowym tyt. na grzbiecie. Zbiór pieśni 
wierszowanych o poszczególnych władcach Ro-
sji od Ruryka po cara Aleksandra I. Pominię-
to Dymitra Samozwańca, co autor skwapliwie 
wyjaśnił. Natomiast przy Wasylu Szujskim nie 
wspomniano o jego zgonie w polskiej niewoli. 
Dzieło cieszyło się wielką poczytnością o czym 
świadczy dołączona lista dość reprezentatywnych prenumeratorów. Au-
tor był urzędnikiem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Zajmował 
się dramatami i poezją o tematyce historycznej oraz tłumaczył Dickensa. 
Pierwsze strony (do ósmej włącznie uzupełnione). Zbrązowienia. Otarcia 
opr. Stan ogólny dobry. Rzadkie. 200. –

548. [RZEWUSKI Henryk (1791-1866)]: Les récits d’un vieux gentilhomme polo-
nais. Traduction, preface et notes de Ladislaus Mickiewicz. Avec eaux fortes 
et illustrations de Bronislas Zaleski et Elviro Andriolli. Paris: Libraire de 
Luxembourg, [1866]. – XI, 451 s., [2] k. tabl. (akwaforty), [23] il. w tekście 
( litografie), 25 cm, opr. pł. z tłocz. złotem szyldzikiem. „Les recits…” jest 
wspaniale wydanym zbiorem gawęd „anachronicznego apologety wolności 
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szlacheckich” – „Pamiątek JPana Seweryna Soplicy” w przekł. Władysława 
Mickiewicza (1838-1926), zilustrowanego portretami Karola Radziwiłła i Ka-
zimierza Pułaskiego w akwafortach Bronisława Zaleskiego (1819/20—1880) 
i scenach obyczajowych w litografiach Michała Elwiro Andriolliego (1836-
1893). Miejscami niewielkie zbrązowienia na krawędziach marginesów. Stan 
ogólny dobry. 600. –

549. SAINT-HILAIRE Emil Marco, de (1793-
1887): Mniemana śmierć Napoleona albo zamach 
Maleta w roku 1812. Warszawa: S. Orgelbrand, 
1844. – 237 s., 15 cm, opr. brązowy płsk. z epoki 
z szyldzikiem tłocz. złotem. Dzieje jednodniowego 
zamachu republikańskiego gen. Claude-François 
de Maleta (1754-1812) z 23 X 1812, któremu udało 
się opanować częściowo Paryż pod pozorem do-
mniemanej śmierci cesarza pod Moskwą. Zbrązo-
wienia i niewielkie otarcia opr. Złoc. zachowane. 
Stan dobry. 160. –

550. SAZONOW Siergiej Dmitrijewicz (1860-1927): 
Wospominania. Pariż: Libraire M-me E. de Sialsky, 
1927. – 398, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia 

byłego ministra spraw zagranicznych Rosji (1910-1913), głównie z okresu 
1913-1918. Pierwodruk. Ważne źródło historyczne związane z polityką mię-
dzynarodową przed i w czasie I wojny światowej, rosyjskiego męża stanu 
i autora tzw. planu Sazonowa (zakładał m.in. rozbicie Niemiec, rozbiór Tur-
cji oraz stworzenie autonomicznego państwa polskiego w ramach imperium 
rosyjskiego). Ostatnie dwa rozdziały dotyczą sprawy polskiej w I wojnie 
światowej i projektów jej rozwiązania wysuniętych przez autora, odrzu-
conego wstępnie przez przedrewolucyjną radę ministrów. Ostatnie zdania 
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pamiętnika dotyczą Polski niepodległej, w której były minister spędził, po 
opuszczeniu Rosji bolszewickiej, kilka lat i z racji swojego zaangażowa-
nia w jej sprawy, otrzymał od rządu Rzeczypospolitej (w drodze wyjątku) 
zwrot dawnego majątku ziemskiego w okolicach Białegostoku. Naturalne 
zażółcenia, zbrązowienia okł., drobne uszkodzenia wewnętrznych dolnych 
krawędzi ostatnich kart, grzbiet reperowany. Poza tym stan dobry. 150. –

551. SKAŁKOWSKI Adam M.(ieczysław) (1877-1951): 
Fragmenty. Poznań: Księgarnia Uniwersytecka, 
1928. – [2], 245 s., 5 k. tabl.: portr., 24 cm, brosz. 
wyd. Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku XVIII 
i XIX, (nr) 8. Zawiera materiały do biografii Józe-
fa Chłopickiego, Amilkara Kosińskiego, Tadeusza 
Kościuszki i Antoniego Madalińskiego oraz frag-
menty pamiętników Adama Turno. Zbrązowienia 
okł. Niewielkie zagięcia narożników pierwszych 
składek. Egz. nierozcięty. Stan dobry. 60. –

552. SKIBIŃSKI Mieczysław (1874-1956): Europa a Pol-
ska w dobie wojny o sukcesyę austryacką w latach 
1740-1745. T. 1-2. Kraków: Akademia Umiejętności, 
1913. – XIV, 844, [1]; XXIX, [3], 719, [2] s., 24 cm, opr. pł. z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Podpis własnościowy: „Jan Roman Łucki” (1934). Monumentalna 
monografia dotycząca epoki panowania drugiego Sasa na tronie polskim oparta 
na materiałach archiwalnych Berlina, Londynu, Paryża, Petersburga i Wiednia. 
Jedna z pierwszych prac poświęconych temu okresowi z polskiej historii. Na 
k. przedtyt. t. 1 miniatura z reprodukcjami portretów króla Augusta III i jego 
ministra Aleksandra ks. Sułkowskiego. Stan bardzo dobry. 250. –

553. SKÓREWICZ Kazimierz (1866-1950): Terytorium 
Ukrainy w świetle kartografii. Warszawa: skł. gł. Gebe-
thner i Wolff, 1939. – 40 s., 18 k. zał. (złoż. luzem w kie-
szonce), il., err., 33,5 cm, opr. karton z obwol. Próba uści-
ślenia granic państwa ukraińskiego i sensowności nazwy 
tego państwa w świetle analizy geograficzno-historycz-
nej. Zawiera 18 reprodukcji map obejmujących ziemie 
Ukrainy z XV-XVIII w. (m.in. Bernarda Wapowskiego, 
Wacława Grodeckiego, Gerarda Mercatora, Tomasza 
Makowskiego, Karola Allarda, Beauplana, Homan-
na) będących podstawą badań. Interesująca okł. (z tyt.: 
„Gdzie leży Ukraina?”) i zaskakujące wnioski autora. 
Obwol. z mapą Ukrainy, nieco uszkodzona na krawę-
dziach, wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 120. –
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554. [SKRZYŃSKI Wincenty (1806-1876)]: Życiorys Rajmunda Rembieliń-
skiego przez S.W. [krypt.]. Z ryciną. Poznań: [b.w.], 1873. – 97 s., [1] k.: 
portr. (staloryt), 22 cm, opr. czarny płsk. z tłocz. złotem tyt. na grzbie-
cie i superekslibrisem: „Z.L. [Zygmunt Lisowski (1880-1955), profesora 
i rektora Uniwersytetu Poznańskiego). Pieczątka: Ekslibris (Franciszka 
Ksawerego) hr. Pusłowskiego (1875-1968) z herbem Szeliga odm. Biografia 
działacza gospodarczego z czasów Królestwa Polskiego wraz z materiała-
mi źródłowymi. Portret w stalorycie według Antoniego Oleszczyńskiego 
(1794-1879). Naturalne zażółcenia. Drobne otarcia krawędzi i narożników. 
Stan ogólny dobry. 160. –

555. SOBIESKI Wacław (1872-1935): Trybun ludu szlacheckiego. Warsza-
wa: Gebethner i Wolff, 1905. – VII, [1], 205, [3] s., 22 cm, brosz. wyd. 
Pierwsza praca historyczna poświęcona przyjętej zasadzie elekcji króla 

viritim, której twórcą był późniejszy kanc-
lerz wielki koronny i hetman Jan Zamoyski. 
Niewielkie przybrudzenia krawędzi okł. i k. 
przedtyt. (wycierania?). Wewnątrz czysty i nie-
rozcięty egz. 50. –

556. SOYSAL ZIHNI Abdullah: Jarłyki 
krymskie z czasów Jana Kazimierza. Warsza-
wa: Instytut Wschodni, 1939. – 104 s., [3] k. 
tabl., 23 cm, opr. pł. z tyt. tłocz. złotem. Stu-
dia Wschodnioznawcze, t. 2. Zawiera 54 listy 
chanów krymskich do króla polskiego i do-
stojników Rzeczypospolitej przetłum. na język 
polski. Stan bardzo dobry. 80. –
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557. SROKOWSKI Konstanty (1878-1935): Upadek imperyalizmu Austryi. 
W związku z ewolucyą systemu europejskiego przed wojną bałkańską i po 
niej. Lwów: Bernard Połoniecki, 1913. – XV, [1], 181, [2] s., 22 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Krytyka austro-węgier-
skiej polityki zagranicznej, zwłaszcza ekspansji na Bałkany oraz postulaty 
przekształcenia monarchii w federację równoprawnych narodów. Praca 
autorstwa galicyjskiego polityka liberalnego, późniejszego szefa Naczelne-
go Komitetu Narodowego. Niewielkie zagięcia i uszczerbki okł. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. 50. –

558. STARCZEWSKI Eugeniusz (1862-1927): Możno-
władztwo polskie na tle dziejów. T. I [z 2]. Warszawa et 
al. – Kijów: Gebethner i Wolff – N. Gieryn, 1914. – [4], 
665 s., 23 cm, opr. brązowy płsk. współcz. z tłocz. złotem 
tyt. na grzbiecie. Opr. artystyczna, niesygn., pudełko. 
Pieczątka własnościowa. Obejmuje okres do końca XVII 
w. Zawiera tablice senatorów i tabl. genealog. ważniej-
szych rodów. Stan bardzo dobry. 500. –

559. STASIAK Ludwik (1858-1924): Z dymem poża-
rów. Wspomnienie rzezi galicyjskiej. Warszawa: [b.w.], 
1914. – 93 s., 16 cm, opr. karton współcz. Popularna Bi-
bljoteka Historyczna. Ponury obraz rabacji galicyjskiej 
z 1846 r. Z ilustracjami (m.in. oficerowie austriaccy 
opłacający chłopom za głowy szlachty polskiej). Stan 
dobry. 60. –

560. STUART COUTTS Dudley (1803-1854): Odezwa 
do Polaków. Address of the Literary Association of the 
Friends of Poland. London: E. Detkens, Bookseller, Sta-
tioner, 1850. – 43, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Przemówienie 
angielskiego lorda, prezesa Literary Association of the 
Friends of Poland, zwolennika niepodległości Polski 
i przeciwnika Rosji do polskich emigrantów w wielkiej 
Brytanii. Zawiera szereg istotnych informacji na temat 
pomocy udzielanej przez towarzystwo Polakom znajdu-
jącym się w Anglii. Drobne zagięcia okł. na odwrocie. 
Egz. nierozcięty. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –
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561. STUDNICKI Władysław (1867-1953): Ludzie 
– idee i czyny. Warszawa: skł. gł. u Autora, 
[1937]. – 230 s., 24 cm, opr. ppł. Pieczątka wła-
snościowa. Barwne szkice biograficzne polity-
ka orientacji proniemieckiej, którego działal-
ność publicystyczna budziła niepokój samego 
W. Mołotowa. Obejmuje postacie: Marszałek 
Józef Piłsudski. Ministrowie spraw zagra-
nicznych: Stanisław Patek, Eustachy Sapieha, 
August Zaleski, Józef Beck. Generałowie Pił-
sudskiego: Kazimierz Sosnkowski, Edward 
Rydz-Śmigły. Generałowie współzawodnicy: 
Tadeusz Rozwadowski, Władysław Sikorski, 
Józef Dowbor-Muśnicki. Politycy: Roman Dmowski, Ignacy Daszyński. 
Wincenty Witos. Ignacy Paderewski. Aleksander Lednicki. Marjan Zdzie-
chowski. Szymon Askenazy. Bogdan Hutten-Czapski. Jan Kucharzewski. 
Zażółcenia i ślady używania. Stan ogólny dobry. 60. –

562. SZAJNOCHA Karol (1818-1868): Bolesław Chrobry i odrodzenie się Polski 
za Władysława Łokietka. Dwa opowiadania historyczne przez… Lwów: 
Karol Wild, 1859. – [8], 482, [2] s., 24 cm, opr. czarny płsk. z epoki, tłocz. 
bogato złotem na grzbiecie zewnętrzne okł. z tłocz. ślepo ramką. Opr. nie-
sygn. krakowskiego introligatora Karola Blechy. Opowiadania z dziejów 
Polski ujęte w czasy różnych władców: Bolesława Chrobrego, Leszka Czar-
nego< Henryka Probusa, Przemysława, Wacława Czeskiego i Władysława 
Łokietka. „Bolesław Chrobry”, zajmujący połowę tomu, stanowił pierwsze 
dzieło historyczne autora, które spotkało się z pochlebną opinią m.in. Józefa 
Ignacego Kraszewskiego. Autor „łączył harmonijnie niezbędny history-
kowi zmysł krytyczny ze sztuką opowiadania i został zaliczony do repre-
zentantów narracyjnej szkoły historycznej”. Julian Bartoszewicz określił 
„Bolesława Chrobrego”, jako prawdziwe arcydzieło. Otarcia opr., zwłaszcza 
przy krawędzi. Wewnątrz niewielkie zbrązowienia. Złoc. zachowane. Stan 
ogólny dobry. 300. –

563. SZAJNOCHA Karol (1818-1868): Jadwiga i Jagiełło, 1374-1413. Opowiadanie 
historyczne. Wyd. 2 poprawne T. 1-4. Lwów: nakł. autora, 1861. – [6], XXVI, 
386; [6], 402; [6], 384; [4], 396 s, 22 cm, współopr. płsk. z epoki z tłocz. tyt., 2 
wol. Monografia opracowana na podstawie obszernego materiału źródłowe-
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go, prezentująca obraz stosun-
ków polsko-litewskich i unii 
między obydwoma państwa-
mi. W większości przychylnie 
przyjęta przez współczesnych 
krytyków, choć nie brakło gło-
sów, że jest to głównie „pięk-
na obrazowo-historyczna po-
wieść”. Otarcia opr. i naturalne 
zbrązowienia. Poza tym stan 
dobry. 360. –

564. SZAJNOCHA Karol (1818-1868): Lechicki początek Polski. Szkic histo-
ryczny. Lwów: K. Wild, 1858. – [10], 348, [2] s., 23 cm, opr. brązowy płsk. 
z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie Superekslibris tłocz. złotem na 
grzbiecie: „J.J.” i pieczątka tegoż właściciela: „Józef Jakubowicz”. Szkic hi-
storyczny o normańskiej genezie państwa polskiego. Praca źle przyjęta 
przez współczesnych krytyków, choć Tadeusz Wojciechowski (autor dzieła 
„Chrobacya, rozbiór starożytności słowiańskich”) uznał je za „-prawdzi-
we arcydzieło literackie”, co do nagromadzenia szczegółów. Pierwodruk. 
Otarcia krawędzi okł., zwłaszcza narożników, z niewielkimi ubytkami 
dolnych narożników kart. Zbrązowienia. Grzbiet i złocenia bez zarzutu. 
Stan ogólny dobry. 400. –

565. SZELĄGOWSKI Adam (1873-1961): Roz-
kład Rzeszy i Polska za panowania Władysława 
IV. Kraków: Akademia Umiejętności, 1907. – IX, 
[1], 265 s., 24 cm, brosz. wyd. Polityka zagra-
niczna Władysława IV Wazy wobec Cesarstwa, 
Francji, Hiszpanii, i Szwecji z dodatkami źró-
dłowymi. Pierwszorzędna praca historyczna. 
Drobne zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz czysty 
i nierozcięty egz. Stan bardzo dobry. 75. –
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566. SZUJSKI Józef (1835-1883): Dzieje polskie 
podług ostatnich badań. T. 1-6. Lwów: Karol 
Wild, 1862-1866. – XII, 294, [2] s., [10] k. tabl. 
złoż. VI, [2], 340 s., [1] k. tabl.; [16], 497 s., [6] s. 
tabl., [1] k. tabl.; [16], 752 s., 22 cm, współopr. 
współcz. czarny płsk. ze złoc. na grzbiecie, w 3 
wol., brzegi kart prószone. Zdezaktualizowa-
ne lwowskie pieczątki i adnotacje bibliotecz-
ne. Dzieło współtwórcy „krakowskiej szkoły 
historycznej”. Poszczególne tomy obejmują 
– t. 1: Piastowie; t. 2: Jagiellonowie; t 3: Kró-
lowie wolno obrani. Część 1. r. 1572-1668; t. 4: 
Królowie wolno obrani. Część 2. r. 1668-1795. 
Zbrązowienia. Poza tym czysty egz. Stan ogól-
ny bardzo dobry. 900. –

567. SZUREK Stanisław (1885-1964): Gawęda 
o Zamoyskich. Lwów: [b.w.], 1935. – 19 s., 21 cm, 
brosz. wyd. Przedruk z „Gazety kościelnej”, nr 
6-8 r. 1935. Sylwetki wielkich społeczników pol-
skich, Władysława hr. Zamoyskiego (1853-1924) 
i jego matki Jadwigi z hr. Działyńskich (1831-
1923). Stan bardzo dobry. 30. –

568. TAINE Hipolit Adolf (1828-1893): Fran-
cya przed rewolucyą. Według dziewiątego 
wydania oryginału przełoż. Piotr Chmie-
lowski (1848-1904) i Edward Grabowski (1849-
1912). Warszawa: S. Lewental, 1881. – XVI, [3], 
20-385, [3] s. 21 cm, opr. czerwony płsk. z epo-
ki bogato tłocz. złotem na grzbiecie Zdezak-
tualizowane pieczątki instytucji kościelnej. 
(Biblioteka Najcelniejszych Utworów Lite-
ratury Europejskiej. Literatura Francuzka). 
Obraz sytuacji społecznej we Francji przed 
rewolucją 1789 r. Dzieło filozofa, psycholo-
ga, historyka sztuki i literatury. Zażółcenia. 
Otarcia krawędzi opr. Złocenia zachowane 
w pełni. Stan ogólny dobry. 150. –
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569. TERECH Michał (1871-1939): Tysiąc lat walki 
z naporem germańskim. [Warszawa]: Związek Towa-
rzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce, [1933]. – 24 
s., 17 cm, brosz. wyd. O polityce niemieckiej wobec 
Polski na przestrzeni wieków i rywalizacji polsko-
-niemieckiej. Broszura historyczno-propagandowa 
dla potrzeb organizacji masowej w Polsce między-
wojennej. Naturalne ślady zbrązowień przy krawędzi 
od zszywek żelaznych. Stan ogólny dobry. 30. –

570. TESLAR Tadeusz (1894-1969): Czerwona gwiaz-
da. Prawda o Sowietach i Komunizmie. Szkice aktu-
alne. Warszawa: Tow. Wyd. Strzelczyk i Kąsinowski, 
1928. – 136, [3] s., 23 cm, opr. ppł., oryg. okł. okł. 
brosz. zachowane (przednia na o). Sucha pieczątka: 
„Tadeusz Zbyszycki / Sanok”. Wrażenia z pobytu 
w ZSRR b. korespondenta Polskiej Agencji Telegra-
ficznej w Moskwie z rzeczową analizą zagadnień 
(Kapitalizm w świetle krytyki komunizmu; Stosu-
nek ZSRR do świata kapitału Wojenna polityka ko-
munizmu w Sowietach; Rozwój gospodarczy ZSRR; 
Drogi i manowce komunizmu na tle zagadnień po-
lityki narodowościowej; Zasady opozycji bolsze-
wickiej; Sowiety w ocenie literatury bolszewickiej). 
Niewielkie zaplamienia na opr., wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny bardzo dobry. 90. –

571. TOCQUEVILLE Alexis de (1805-1859): Daw-
ne rządy i rewolucya; oprac. z francuskiego Wł. 
(adysław) M.(ieczysław) Kozłowski (1858-1935). 
Warszawa: M. Arct, 1907. – 154 s., 19 cm, opr. wyd. 
pł. obustronnie tłocz. Podstawy Wykształcenia 
Współczesnego, t. 14 Geneza rewolucji francuskiej 
1789 r. autorstwa polityka i myśliciela związanego 
z liberalizmem arystokratycznym. Dzieło z tezą 
dotyczącą wybuchów rewolucji w konkretnym mo-
mencie dziejowym. Niewielkie otarcia opr. Stan 
ogólny dobry. 60. –
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572. TOŁSTOJ Lew (1828-1910): O woj-
nie. [Kraków]: Administracya „Naprzo-
du”, [1904]. – 37 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Antywojenny tekst wielkiego pisarza 
napisany w czasie wojny rosyjsko-ja-
pońskiej i ogłoszony po raz pierwszy 
w „New York Times”. Projekt okł. Ka-
zimierz Sichulski (1879-1942), malarz, 
grafik i rysownik Młodej Polski. Za-
żółcenia papieru. Niewielkie zagięcia 
narożników i drobne ubytki przy kra-
wędzi grzbietu i minimalna dziurka. 
Stan ogólny dobry. 90. –

573. TYSZKOWSKI Kazimierz: Woj-
na o Smoleńsk 1613-1615. Napisał.. Lwów: 
Tow. Naukowe, 1932. – [6], 176 s., 25 cm, 

opr. ppł. współcz. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Archiwum TN, – dz. II, t. 
VIII, z. 3. Dzieje wojny z Moskwą do chwili wyboru na tron carski Michała 
Romanowa. Przebieg kampanii wojennej i sytuacja polityczna wewnątrz 
obu krajów oraz stosunki za granicą. Stan bardzo dobry. 60. –

UKRAINA  – DZIEJE KULTURY, WOJSKA I NARODU

574. ISTORIJA ukrainskoj kulturi pid 
zagalnou red. Iwana Kripjakiewi-
cza (1886-1967); [obgortka Pawla 
Kowzuna (1896-1939). Lwiw: Iwan 
Tiktor, 1937. – 718, [11] s., 519 il., 
err., 25 cm, opr. zielona pł. wyd., 
tłocz. złotem na licach i grzbiecie 
(symbole sztuk w złocie na okł.). 
Istoriczna Biblioteka. Ilustrowa-
ne dzieje kultury ukraińskiej na 
przestrzeni dziejów (architektura, 
sztuka, literatura i muzyka). Dzieło 
ukazało się w 15 poszytach w latach 
1936-1937 (okł. wszystkich poszytów 
współopr.). Otarcia opr. Złocenia 
zachowane. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 200. –
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575. KRIPJAKIEWICZ Iwan (1886-1967): 
Istorija ukrainskogo wijska. Napisali… Bog-
dan Gnatiewicz (1892-?); pri spiwpraci Ze-
nona Stefanowa, Osipa Dumina i Swiatosła-
wa Szramczenka. Lwiw: Iwan Tiktor, 1936. 
– VIII, 568 s., [1] k. tabl. kolor., il., mapki, 
25 cm, opr. czerwona pł. wyd. tłocz. złotem 
na grzbiecie i licu, z żołnierzem ukraińskich 
formacji z 1918-1920. Istoriczna Biblioteka. 
Ilustrowana historia ukraińskiego wojska 
od Rusi kijowskiej po Sicz Zaporoską oraz 
odrodzenie ukraińskiej siły zbrojnej po 
1914 r. (Siczowi strzelcy, czasy Centralnej 
rady i Hetmanatu oraz Ukraińska Armia 
Halicka). Wydawane w 12 poszytach w la-
tach 1935-1936 (dołączono na końcu opr. 
okładki pierwszego i ostatniego poszytu). 
Otarcia opr. Złocenia zachowane. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 200. –

576. WIELIKA istoria Ukrainki wid naj-
dawniejszich czasiw do 1923 roku; zi wstu-
pom Iwana Kripjakiewicza (1886-1967); zla-
diw Mikoła Gołubec (1891-1942). Lwow: 
Iwan Tiktor, 1935. – VI, [2], 864 s., il., 25 cm, 
opr. niebieska pł. wyd., tłocz. złotem na 
licu i grzbiecie (stroje i mundury z czasów 
historycznych i współczesnych). Wielka 
ilustrowana historia Ukrainy od czasów 
starożytności słowiańskich po rok 1923. 
Wydawano w 18 poszytach w latach 1934-
1935 (dołączono okł. pierwszego i ostat-
niego poszytu przy końcu opr.). Na okł. 
pierwszego poszytu pieczęć: „Po konfiskati 
nakład drugij”. Niewielkie przybrudzenia 
(odbarwienia) grzbietu. Złocenia zachowa-
ne. Stan ogólny dobry. 250. –
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577. [VIEL-CASTEL Louis de (1800-1887)]: Dy-
plomata polski z XIX wieku. (Książe Adam Czar-
toryski); [tłum. i przedm. Lucjan Siemeński]. Kra-
ków: Grzybowski, 1863. – XXIV, 149 s., 21 cm, opr. 
pł. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie, przednia oryg. 
okł. brosz. zachowana. Odb. z felietonu „Czasu”. 
Sylwetka ks. Adama Jerzego Czartoryskiego (1770-
1861) i jego dyplomatyczna działalność w sprawach 
polskich do wybuchu powstania listopadowego 
1830 r. Zawiera materiały źródłowe z okresu kon-
gresu wiedeńskiego dotyczącego spraw polskich. 
Autor pracy był dyplomatą i historykiem fran-
cuskim. Zbrązowienia i lekki ślad po zalaniu na 
marginesach kilku kart, okł. brosz. podklejona. 
Poza tym czysty egz. Stan ogólny dobry. 75. –

578. WALKOWICZ Leon Tadeusz (1896-1958): Win-
centy Witos jako człowiek i polityk. Chicago: Przyja-
ciele amerykańscy „Chłopa z Wierzchosławic”, 1945. 
– 30 s., 19 cm, brosz. wyd. Pieczątka autorska. Popu-
larny życiorys chłopskiego polityka napisany jeszcze 
za jego życia, o wyraźnym antysanacyjnym ostrzu. 
Stan bardzo dobry. 35. –

579. WASILEWSKI Zygmunt (1865-1948): O ży-
ciu i katastrofach cywilizacji narodowej. Wstęp 
do rozważań nad programowemi zagadnienia-
mi doby obecnej. Warszawa: Perzyński, Nikle-
wicz i Sp., 1921. – [4], 172 s., 24 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Za-
wiera m.in.: Cywilizacja chrześcijańska a bol-
szewizm; Katastrofy cywilizacji – Prawdy wi-
dziane w świetle pożaru rosyjskiego; Zamach 
socjalistów na dzieje. Praca działacza politycz-
nego i dziennikarza związanego z Narodową De-
mokracją. Zażółcenia na krawędziach. Górna 
krawędź grzbietu podklejona. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 60. –
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580. WIPPER Robert (1859-1954): Historja wieków średnich w zarysie. Z mapami 
historycznemi. Przełożył Stefan Ehrenkreutz (1880-1945). Warszawa: „Bibl-
joteka Naukowa”, 1906. – 379, [2] s., 4 k. map, 21 mapek, 21 cm, opr. czarny 
płsk. z epoki tłocz. złotem na grzbiecie. Podręcznik historii średniowiecznej 
dla szkół gimnazjalnych z 1903 r. Minimalne otarcie górnej części grzbietu. 
Stan ogólny bardzo dobry. 160. –

581. WOJCIECHOWSKI Zygmunt (1900-1955): O nowo-
czesny polski obóz państwowo-narodowy. Poznań: 
Związek Młodych Narodowców, 1934. – 48 s., 19 cm, 
brosz. wyd. Odb. z „Awangardy Państwa Narodowe-
go” (Poznań) 1934, czerwiec. Zarys historyczny obozu 
narodowego w Polsce na tle polityki międzynarodowej. 
Synteza pióra historyka państwa i prawa związanego 
z Wielkopolską. Stan bardzo dobry. 40. –

582. ZABEL Eugenjusz (1851-1924): Katarzyna II caryca Rosji. Romans histo-
ryczny z ilustracjami. Przekład autoryzowany Tadeusza Dropiowskiego 

(1871-1944). Katowice: Polski 
Instytut Wyd. Sp. z o.o., 1931. 
– 344 s., [24] k. tabl., 24 cm, 
opr. pł. zielone wyd. ze złoce-
niami, barwny portret Cary-
cy na przednim licu i czerwo-
ny szyldzik na grzbiecie opr. 
Zbeletryzowana biografia ca-
rycy Katarzyny II, panującej 
przeszło 33 lata, na tle dzie-
jów Rosji. Tłumaczenie z nie-
mieckiego. Część ikonografii 
i opisów związana z polskimi 
dziejami. Okł. projekt. Dr. 
Leszczyński. Drobne otarcia. 
Złocenia zachowane. Stan 
ogólny dobry. 160. –
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583. ZACHOROWSKI Stanisław (1885-1918): Rozwój i ustrój kapituł polskich 
w wiekach średnich. Kraków: Akademia Umiejętności, 1912. – 268 s., 23 cm, 
opr. płsk. współcz. ze złoc. na grzbiecie. Zdezaktualizowane pieczątki bi-
blioteczne. Dzieło jednego z wybitniejszych polskich mediewistów. Zawiera: 
Cz.1: Rozwój kapituł polskich do początków w. XIII; Cz. 2: Ustrój kapituł 
polskich od XIII do XV stulecia. Stan bardzo dobry. 180. –

584. ZDANIE sprawy z Czynności Komite-
tu Narodowego Polskiego. Od maja do końca 
września 1832. [Red. Joachim Lelewel]. Paryż: 
[b.w.], 1832. – 249 s., 23 cm, poszyt wyd. Dzia-
łalność Komitetu Narodowego Polskiego na 
emigracji zawiązanego 15 XII 1831 r. w Pary-
żu pod prezesurą Joachima Lelewela. Zbiór 
odezw i pism Komitetu sygnowanych również 
przez pozostałych członków, w tym Walentego 
Zwierkowskiego, Leonarda Chodźkę, Antonie-
go Przeciszewskiego, Antoniego Hłuszniewicza, 
Waleriana Pietkiewicza i Erazma Rykaczewskie-
go. Zawiera listy tułaczów polskich, głównie we 
Franci, przystępujących do Komitetu Narodo-
wego Polskiego w Paryżu. Przybrudzenia okł. 
(tymczasowych), zbrązowienia i zagięcia naroż-

ników pierwszych kart. Grzbiet nadpęknięty i blok poszytu poluzowany. 
Stan ogólny dobry. 120. –

585. ZIENKOWICZ Leon (1808-1870): Wieczory Lacha z Lachów czyli opo-
wiadania przy kominku starego literata polskiego przez… Lipsk: F. A. 
Brockhaus, 1864. – [6], 257, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Biblioteka Pisarzy 
Polskich, t. XXVII. Omówienie systemu edukacji publicznej i prywatnej 
w Polsce przedrozbiorowej ze szczególnym uwzględnieniem reform Ko-
misji Edukacji Narodowej. Zawiera odniesienia do obyczajowości polskiej. 
Autor był działaczem politycznym na emigracji, publicystą i członkiem 
Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Grzbiet podklejony papierem. Zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 75. –

586. ZJEDNOCZENIE. Pismo poświęcone zespołecznieniu wszystkich przez 
wszystkich i dla wszystkich. T. I: nr 1-28: 25 IV – 9 XII 1841. Paryż: [b.w.], 
1841. (w Drukarnii Litografii Maulde i Renou). – 112 s., 23 cm, poszyt z epoki.
Pieczątka: „Ex libris Gościeszyn” z herbami Łodzia i Nowina pod korona-
mi hrabiowskimi (Zygmunt i Maria z hr. Mielżyńskich hr. Kurnatowscy). 
Podpis własnościowy na okł. poszytu: „T. Koczorowski” [Tertulian Koczo-
rowski (1795-1847), właściciel dóbr Gościeszyn, powstaniec listopadowy i ka-
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waler „Virtuti Militari”). Pismo społeczno-kul-
turalne polskiej emigracji popowstaniowej we 
Francji. Wydawnictwo nieregularne ukazujące 
się w latach 1841-1844. Stanowiło organ Gminy 
Hawrskiej, stowarzyszonej luźno ze Zjednocze-
niem, z uwagi na odmienność jej doktryny zbli-
żonej do utopijnego komunizmu o zabarwieniu 
chrześcijańskim. Prospekt wydawniczy z lutego 
1841 r. określał miejsce wydania jako Hawr. Ni-
niejsze 28 numerów odbito w Paryżu. Później 
nastąpiła dwumiesięczna przerwa (łącznie do 
1844 wydano 65 numerów z dalszą przerwą). 
Redaktorami w tym okresie byli Jan Skórzew-
ski, sekretarz Gminy Hawrskiej, a następnie 
zamieszkały w Paryżu Ludwik Królikowski 
(1799-1878?), mesjanista i komunista (zob. poz.???), który popadł w kon-
flikt z Gminą i pod koniec 1841 zerwał z pismem. Poszczególne numery 
wypełnione rozprawami ideowo-politycznymi, artykułami polemicznymi 
wobec Towarzystwa Demokratycznego Polskiego i Hotelu Lambert. Sporo 
materiałów korespondencyjnych m.in. Ludu Polskiego, Gromad Grudziąż 
i Humań z Anglii. Układ dwuszpaltowy. Niewielkie zbrązowienia. Grzbiet 
nadpęknięty. Blok zwarty. Stan ogólny dobry. 150. –

587. ŻELIGOWSKI Lucjan (1865-1947): Zapomniane prawdy. Londyn: F. Mildner 
& Sons, 1943. – 42, [2] s., mapa, 22 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa 
i ekslibris ze zlikwidowanej Biblioteki Księży Marianów w Fawley Court, 
stanowiącej przez lata dziedzictwo Polonii, które zostało rozprzedane przez 



Zakon i uległo rozproszeniu. Zapomniana już dziś broszura generała-zdo-
bywcy Wilna w X 1920 roku, promująca również idee konsolidacji narodów 
słowiańskich. Zawiera również opis zajęcia Wilna, oddanego przez premiera 
Władysława Grabskiego w Spa Litwie (VII 1920) oraz usunięcia z miasta 
przedstawicieli Ententy. Próba wyjaśnienia konfliktu polsko-litewskiego 
postawą wrogich Żmudzinów, działających z inspiracji niemieckiej (cieka-
wy wywód odnośnie polityki niemieckiej wobec sprawy litewskiej w cza-
sie I wojny światowej) oraz miejsca Litwy wśród Słowian. Mapka Europy 

Środkowej i kierunków ekspansji na Słowiańszczyznę. 
Ślady niewielkiego używania. Luźne składki (usunięto 
żelazne zszywki powodujące zbrązowienia). Poza tym 
czysty egz. Stan dobry. 150. –

588. ŻÓŁTOWSKA Janina z Puttkamerów (1889-
1968): Inne czasy, inni ludzie. London: Księgarnia 
Polska, lma Book Co. Ltd., 1959. – 240 s., 22 cm, opr. 
pł. wyd. z tyt. tłocz. srebrem na grzbiecie. Barwne 
wspomnienia z życia we dworach kresowych pra-
wnuczki Marii z Wereszczaków Puttkamerowej (Mic-
kiewiczowskiej Maryli). Obraz życia ziemiańskiego 
na Nowogródczyźnie z przełomu XIX/XX w. Stan 
bardzo dobry. 100. –

[HERBY]… poz. 605
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H e r a l d y k a 

589. BALZER Oswald (1858-1933): Skartabelat w ustroju szlachectwa polskie-
go. Kraków: Akademia Umiejętności, 1911. – [2], 361, [2] s., 26 cm, brosz. 
wyd. Instytucja tzw. „niepełnego szlachectwa” w prawie Rzeczypospolitej 
związanej z szlachtą nowokreowaną (scartabellus). Rozwój skartabelatu na 
przestrzeni wieków, jego ograniczenia z korzystaniu z przywilejów (piasto-
wanie urzędów) i schyłek w 2 poł. XVIII w. Studium historyczno-prawne 
historyka lwowskiego. Przybrudzenia i zagięcia krawędzi okł. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 100. –

590. BIAŁKOWSKI Leon (1885-1952): Podole 
w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodar-
cze. Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 
1920. – [4], 229, [2] s., 24 cm, opr. pł. z tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie, oryg. okł. brosz 
zachowane. Obejmuje stosunki etniczne 
i społeczne o zarys kultury szlacheckiej 
w  dawnym województwie podolskim. 
Ważne uzupełnienie stanowi spis rodzin 
szlacheckich na Podolu w XVI w., z po-
działem wg pochodzenia (polskie bądź 
ruskie). W  dodatku materiały źródło-
we (m.in. polskie osadnictwo ludowe na 
Podolu i spis niektórych rodzin miesz-
czańskich). Praca oparta na materiałach 
archiwalnych z Kamieńca Podolskiego. 
Odznaczona przez Polską Akademię 
Umiejętności w 1922 r. nagrodą im. Niem-
cewicza. Stan bardzo dobry. 90. –

591. BILIŃSKI Antoni: Szlachta ziemi do-
brzyńskiej za ostatnich Jagiellonów. Stu-
djum historyczno-heraldyczne. Przejrzał 
i do druku przygotował Zygmunt Wdowi-
szewski (1894-1978). Warszawa: Kasa im. 
Mianowskiego, 1932. – 231 s., 26 cm, brosz. 
wyd. Zawiera materiały źródłowe do ge-
nealogii 229 rodzin szlacheckich ziemi 
dobrzyńskiej. Drobne zagięcia krawędzi 
okł. Stan ogólny bardzo dobry. 200. –
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592. BONIECKI Adam (1842-1909): Poczet ro-
dów w Wielkiem Księstwie Litewskiem w XV 
i XVI wieku. Ułożył i wydał.. Bonn: Institut 
für Sozialgeschichte – Ośrodek Kultury Pol-
skiej nad Renem, [ok. 1986]. – [12], XV, [1], 425, 
[1], XLIX, [15] s., k. tabl. genealog. 12 (rozkł.), 
liczne tabl. genealog. w tekście, 22 cm, pełna 
brązowa skóra współcz., tłocz. złotem na licu 
i grzbiecie, obcięcia kart barwione. Na przed-
nim licu tłocz. złotem herb Topór. Monografie 
setek rodzin litewsko-ruskich ułożone w po-
rządku alfabetycznym oparte na najstarszych 
księgach Metryki Litewskiej wraz ze spisem 
senatorów i dygnitarzy litewskich. Reprint 
edycji z 1883 r. Efektowne wydanie wydaw-
nictwa specjalizującego się w latach 80-tych 
w wydawaniu polskich herbarzy na terenie 
Niemiec. Stan bardzo dobry. 500. –

593. BRYNDZA NACKI Wojciech Dionizy: Po-
czet imienny senatorów i ministrów Kró-
lestwa Polskiego doprowadzony do r. 1795. 
Podług źródeł historycznych uporządkował 
i wydał.. Warszawa: [b.w.], 1937. – 147 s., 19 cm, 
brosz. wyd. Spis osób, piastujących najwyższe 
urzędy w przedrozbiorowej Polsce, obejmują-
cy wojewodów, kasztelanów, ministrów Litwy 
i Korony. Praca powstała celem udowodnienia, 
że „dawne urzędy i dostojeństwa w kraju dzier-
żyli w swych rękach chrześcijanie bez udziału 
Żydów”. Drobne zaplamienia na krawędzi lica. 
Stan ogólny bardzo dobry. 80. –

594. BURYAN Józef (1883-1950): Skąd pochodzi 
twoje imię i nazwisko i nazwa miejscowo-
ści rodzinnej? (Zwięzły zarys imiennictwa 
polskiego). Warszawa: [b.w.], 1933. – 43, [2] 
s., err., 22 cm, brosz. wyd. Syntetyczne kom-
pendium wiedzy na temat nazwisk i imion 
polskich oraz ich pochodzenia. Drobne przy-
brudzenia opr. i nadpęknięcia grzbietu. Stan 
ogólny dobry. 50. –



239

595. BYSTROŃ Jan St.: Księga imion w Polsce uży-
wanych. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1938. – 
376, [2] s., 20 cm, opr. ppł. z tyt. tłocz. złotem 
na grzbiecie. Znaki własnościowe Bibljoteki 
Zakładu Języka Polskiego Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie. Geneza imiennictwa 
polskiego wraz pocztem kilkuset imion wystę-
pujących w naszym kraju i ich omówieniem, 
Niewielkie otarcia okł. Stan dobry. 100. –

596. CHOŁODECKI BIAŁYNIA Józef (1882-1935): 
Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 
1794-1864 na terenie wschodniej Małopolski. 
Lwów: Polskie Towarzystwo Opieki nad Gro-
bami Bohaterów, 1928. – 47 s., 23 cm, opr. ppł. 
Wykaz imienny uczestników zrywów po-
wstańczych w latach 1794-1864, pochowanych 
na terenie wschodniej Małopolski według 
miejscowości. Cenny materiał do genealogii 
rodów. Stan dobry. 90. –

597. CZARNIECKI ŁODZIA K.[azimierz]: Herbarz 
polski podług Niesieckiego treściwie ułożony 
i wypisami z późniejszych autorów, z różnych 
akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościel-
nych oraz dokumentów familijnych powięk-
szony i wydany przez.. T. I-II. Gniezno: nakł. 
autora, 1875-1881. – XXXV, [1], 858 s., rys. her-
bów, 23 cm, opr. pł. z epoki, przednia oryg. okł. 
brosz. zachowana. Ex libris „Mariani Comitis 
Łoś de Grodków” (1856-?) z herbem Dąbrowa 
pod koroną hrabiowską. Poszerzona edycja her-
barza Niesieckiego, nie doprowadzona do końca 
(tom I obejmuje hasła do końca litery „K”, a wy-
dany rok później tom II zaledwie do nazwiska 
Ostrowski; więcej nie wydano). Naturalne za-
żółcenia. Kilkanaście podklejeń na krawędziach 
marginesu bez uszczerbku dla tekstu (z powodu 
kruchości papieru). Na k. tyt. naklejony ładny 
znaczek: „Na cele humanitarne Legionów i Sa-
marytanina 16.VIII.1914” z orłem WN.K.N. Stan 
ogólny dobry. Zob. il. s. 259. 300. –
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598. DĄBKOWSKI Przemysław (1877-1950): 
Szlachta zaściankowa w Korczynie i Kruszel-
nicy nad Stryjem. Lwów: nakł. Redakcji, 1936. 
– [2], 122 s., [8] k. tabl.: il., mapa, 22 cm, brosz. 
wyd. Wschód. Wyd. do Dziejów i Kultury Ziem 
Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej pod red. 
Przemysława Dąbkowskiego, tom XIII. Mono-
grafia poświęcona szlachcie zaściankowej koło 
Skolego w powiecie stryjskim dawnego woje-
wództwa stanisławowskiego (m.in. Czulewiczo-
wie, Dorosiewiczowie, Jaworscy, Kruszelniccy, 
Podhorodeccy) z ilustracjami dawnego budow-
nictwa drewnianego z tamtych rejonów. Egz. 
przygotowany introligatorsko do opr. Ślady przy-
brudzenia i użytkowania okł. brosz. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 80. –

599. DĄBKOWSKI Przemysław (1877-1950): 
Zwierciadło szlacheckie. Lwów: nakł. Redakcji, 
1928. – IV, 214, [2] s., tabl. genealogiczne, 22 cm, 
brosz. wyd. Naklejka: „Biblioteka Urzędu Wo-
jewódzkiego Lwowskiego”. Wschód. Wyd. do 
Dziejów i Kultury Ziem Wschodnich Rzeczypo-
spolitej Polskiej pod red. Przemysława Dąbkow-
skiego, tom I. Zawiera materiały do genealogii 
rodów Rusi Halickiej: Bukowieńskich, Cecy-
łowskich, Chocimirskich, Delatyńskich, Grabo-
wieckich, Herburtowskich, Jaweckich, Karasiów, 
Kromidowskich, Kunaszowskich, Lackich, Mi-
łowańskich, Niezwieskich, Niżniowskich, Me-
dyńskich, Obelnickich, Obertyńskich, Petry-
łowskich, Podmichałowskich, Podwerbeckich, 
Rzeczyckich, Strzeczonowiczów-Zołczowskich, 
Szumlańskich, Uhernickich i Wronów. Przybru-
dzenia i ślady użytkowania okł. brosz. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 75. –

600. DWORZACZEK Włodzimierz (1906-1988): 
Genealogia. Warszawa: PWN, 1959. – 181, [2] s., 
[10] k. tabl. genealog. (złoż. w kieszonce), 25 cm, 
opr. pł. wyd., oraz: Tablice. – [8], 31, [1] s., 183 k. 
tabl. genealog. (rozkładane); spis tablic i objaśnie-
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nia: [2], 19, [1] s., 30 cm, opr. pł. wyd. Nauki Pomocnicze Historii – Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk. Obszerny podręcznik genealogii z monu-
mentalną bibliografią przedmiotu. Zawiera niezbędne podstawy dla każdego 
kto zajmuje się genealogią. Obejmuje m.in. łacińskie skróty z tłumaczeniami 
używane w starych dokumentach; historię zmian na przestrzeni dziejów po-
wstawania nazwisk, sposobu zapisywania imion i nazwisk w dokumentach, 
pełnoletności, powinowactwa, herbów, zwyczajów, nazw, szlachectwa etc. 
Autor podaje jak na podstawie daty powstania dokumentu można określić 
wiek osób w nich opisanych; jakie są najczęstsze błędy genealogów; zjawiska 
zachodzące w rodzinach szlacheckich; o dziedziczeniu imion; o odczytywa-
niu złożonych herbów szlacheckich; miejscu przechowywania ocalałych akt 
o pokrewieństwach między rodami; o dokumentach etc. Zawiera bibliografię 
literatury będącej podstawą badań rodowodów, podstawowe sposoby po-
szukiwania w nich; sposoby powstawania i rodzaje drzew genealogicznych 

zilustrowane schematami etc. Tablice zawierają ge-
nealogie 183 rodzin panujących w Europie i rodów 
szlacheckich w Polsce i na Litwie (w tym magnac-
kich). Stan bardzo dobry. 500. –

601. DWORZACZEK Włodzimierz (1906-1988): 
Schlichtyngowie w Polsce. Szkic genealogicz-
no-historyczny. Warszawa: skł. gł. Gebethner 
i Wolff, [1928]. – 157, [4] s., [1] k. tabl. genealogiczna 
(rozkład.), [14] k. tabl. fot., 24 cm, opr. ppł. Ex-li-
bris Zofii i Andrzeja Jopkiewiczów. Naukowa mo-
nografia wielkopolskiej rodziny z Szlichtyngowej 
i Wierzbiczan, której przedstawiciele należeli do 
grupy najwybitniejszych Arian polskich. Liczne 
ilustracje z nieistniejących dziś zabytków zwią-
zanych z rodem. Niewielkie przybrudzenie kart 
przedtyt. Zagięcia kilku ostatnich kart. Czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 100. –

602. FRIEDBERG Marian (1902-1969): Ród Ła-
będziów w wiekach średnich. Kraków: Pol. Tow. 
Heraldyczne we Lwowie, 1925. – [4], 100 s., [2] k. 
map (rozkład.), 29 cm, brosz. wyd. Ekslibris Ma-
riana Gumowskiego (1881-1974), heraldyka i numi-
zmatyka. Os. odb. z t. 7 „Rocznika Heraldycznego”. 
Monografia rodu Łabędziów (m.in. Duninowie) 
w czasach średniowiecza i ich rozsiedlenia na Ślą-
sku, Małopolsce, Sieradzkim i Łęczycki, Wielko-
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polsce, Kujawach, Mazowszu i Rusi Czerwonej. 
Niewielkie rozerwanie okł., nadpęknięcie grzbietu 
oraz nieznaczne poluzowanie bloku. 60. –

603. GUMOWSKI Marjan (1881-1974): Herby 
i pieczęcie miejscowości wojew. śląskiego. Z 438 
rycinami. Katowice: Instytut Śląski, 1939. – 343, [7] 
s., 438 il., 25 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki własnościowe. Pamiętnik Instytutu Ślą-
skiego, XII. Szczegółowe omówienie heraldyki 563 
miast, miasteczek i miejscowości woj. śląskiego. Ilu-
stracje przedstawiają wizerunki herbów i pieczęci. 
Okł. uszkodzone z uszczerbkami przy krawędziach, 
k. przedtyt. przybrudzona w narożniku dolnym, 
grzbiet nadpęknięty i blok nieco poluzowany. We-
wnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 90. –

604. GUMOWSKI Marjan (1881-1974): Pieczęcie 
i herby miast pomorskich. Toruń: Tow. Naukowe, 
1939. – [4], 190, [2] s., 195 il., 26 cm, brosz. wyd. 
Roczniki Tow. Naukowego w Toruniu, nr 44. Al-
fabetyczny przewodnik po heraldyce i sfragisty-
ce 191 miast Pomorza w granicach historycznych 
sprzed I rozbioru Polski. Zawiera szczegółowe 
opisy herbów i pieczęci wraz z wizerunkami wg 
rys. autora. „Praca niniejsza jest rezultatem dłu-
goletnich badań nad pieczęciami i herbami miast 
i wsi pol.” Drobne przybrudzenia i uszkodzenia 

okł. przy krawędziach. Kilka składek luźnych (wydawniczo). Egz. czysty. 
Stan ogólny dobry. 90. –

605. [HERBY biskupów przemyskich XV w. – 1845]. Wiedeń 1844. Zbiór 38 
drzeworytów i dwóch rysunków, naklejanych na karton (późniejszy), teka 
karton 17,5 × 12,5 cm. Pieczątki: „Lwów / Rudolf Mękicki” [(1887-1942), 
lwowski medalier, heraldyk, historyk sztuki i redaktor kwartalnika Zapi-
ski Numizmatyczne”]. Herby biskupów w drzeworycie pochodzą z tablic 
dzieła „Vitae Episcoporum Premislensium ritus latini..” (Wiedeń 1844) au-
torstwa biskupa Franciszka Ksawerego Zacharyasiewicza (1770-1845). Herb 
własny inicjatora tej edycji (8,5 × 8,5 cm) stanowi zarazem ostatni z cyklu. 
Herby uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Większość z nich to znane 
herby szlacheckie z okresu Rzeczypospolitej, kiedy piastowanie godności 
biskupiej, jak i innych wyższych dostojeństw kościelnych było zarezerwo-
wane wyłącznie dla rodzin pochodzenia szlacheckiego (było to związane 
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z zagwarantowaniem 
odpowiedniego pozio-
mu kleru). Dołączono 
pełną listę biskupów 
przemyskich w ukła-
dzie chronologicz-
nym z  nazwami ich 
herbów. Byli wśród 
nich przedstawiciele 
najprzedniejszych ro-
dów Rzeczypospolitej, 
w tym kilku późniejszych prymasów Polski. Rysunki piórkiem autorstwa 
zapewne Mękickiego przedstawiają Rogalę odm. (z Wieniawą w klejnocie) 
oraz herb własny z wywodem przodków (Pilawa, Zabawa Ramułt i Zadora). 
Herb Rogala ręcznie kolorowany. Dołączono herb Ciołek, którego brak do 
kolekcji herbów biskupich. Na odwrocie każdego herbu dopisano w ołówku 
nazwiska poszczególnych biskupów (jeden herb obejmuje niekiedy kilku 
przedstawicieli, bowiem twórca zbioru nie dublował występujących w dziele 
Zacharyasiewicza herbów). Drobne zbrązowienia na obrzeżach drzewory-
tów. Stan ogólny dobry. Zob. il. s. 236. 450. –

HEROLD POLSKI – Ilustrowane pismo naukowe poświęcone heraldyce 
i sfragistyce, wydawane kwartalnie i rocznie, wydawane w latach 1897-
1899 i 1905-1906. Prace publikowane w nim ukazywały się cyklicznie, 
stąd występowała w nim wieloczęściowa paginacja, również odrębna 
w ramach poszczególnych działów. Niektóre z większych publikacji były 
często łączone w całość i oprawiane osobno z własną kartą tytułową. Mo-
numentalne wydawnictwo, o wysokim poziomie naukowym zawdzięczało 
swoje istnienie inicjatywie jednego człowieka Franciszka Piekosińskiego 
(1844-1906), prawnika, historyka i profesora UJ, człowieka pracującego na 
źródłach, ale również oryginała i dziwaka. Upadek „Herolda Polskiego” 
nastąpił po trzech latach „wskutek „bezprzykładnej obojętności tej klasy 
społeczeństwa naszego, dla której ono w pierwszym rzędzie przeznaczo-
nem było, to jest naszej szlachty”. Odrodzone na chwilę pismo przestało 
ostatecznie istnieć z chwilą śmierci jego twórcy (ostatni tom wydano już 
po jego zgonie). 

606. HEROLD Polski. Czasopismo naukowe ilustrowane poświecone heraldyce 
i sfragistyce polskiej wychodzące w zeszytach: 1 stycznia, 1 maja i 1 września. 
Red. odpowiedzialny i nakładca Franciszek Piekosiński. Kraków: skł. gł. Księ-
garnia Sp. Wyd. Pol., 1897. – [4], XXIII, [1], [8], 527 s., liczne il. w tekście, rys. 
herbów, 26 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu. Zawiera 
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Herbarz rycerstwa W.X. Li-
tewskiego tak zwany Com-
pendium czyli o klejnotach 
albo herbach, których fami-
lie stanu rycerskiego w pro-
wincyach Wielkiego Xię-
stwa Litewskiego zażywają 
autorstwa Wojciecha Wijuka 
Kojałowicza (1609-1677), hi-
storyka litewskiego. Dzieło 
ułożone podług nazw her-
bów, którym przyporządko-
wano poszczególne rodziny. 

W dalszej części zamieszczono szczegółowy wykaz osób, piastowanych przez 
nie godności i miejscowości, gdzie żyły dawne litewskie rody szlacheckie. Praca 
o dużej wartości, zawierająca zbiór starych litewskich herbów z odmianami, 
odrzucająca panegiryczne legendy. Grzbiet uszkodzony, nadpęknięty przy kra-
wędziach, sklejony tymczasowo, blok książki zwarty. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 300. –

607. HEROLD Polski… Kraków: skł. gł. Księ-
garnia Sp. Wyd. Pol., 1898-1899. – [4], VI, [2], [17], 
[3], 32, LXIV, 32 s., liczne il. w tekście; VIII, 228, 
[2], 33-142, [9], 26 cm, współopr. ppł. z epoki 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Obejmuje ar-
tykuły: Sapiehowie, o rzekomym pochodzeniu 
kniaziowskim rodu; Najstarsze pieczęcie szlach-
ty polskiej (54 ilustr. opisy); Rozbiór pieczęci ma-
jestatowej króla Michała Korybuta Wiśniowiec-
kiego oraz W obronie autentyczności najstarszej 
monety Bolesława Chrobrego z runicznym na-
pisem. Wśród większych prac część monogra-
fii Herold Polski czyli Przewodnik Heraldyczny 
Polski. Składa się on z części ogólnej (wykład na 
temat heraldyki polskiej i zasad blazonowania 
w połączeniu z teorią runiczną i podziałem na 
rody) i szczegółowej z pocztem herbów i prokla-
macji polskich (zestawienie 360 rodzin herbo-
wych i herbów z 201 rysunkami, od nazwiska 
Abrahamowicz do Bukraba. W całości Herbarz 
szlachty witebskiej, stanowiący rzadki herbarz 
regionalny powstały z materiałów deputacji 
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wywodowej po 1773 r. i zawierający opisy 193 rodów wraz z ich herbami. 
We wstępie do r. 1899 Pożegnanie podpisane przez edytora i objaśniające 
przyczyny upadku pisma. Otarcia krawędzi opr. i lekkie nadpęknięcie. We-
wnątrz czysty egz. Stan dobry. 300. –

608. HEROLD Polski. Czasopismo naukowe illustrowane poświęcone heraldyce 
polskiej. R. 1905. Kraków: Wyd. Stanisława z Ruszczy Rusieckiego na Trojan-
ce, 1905. – [2], XI, [1], [6], 160, [2], 208, [2], XII, 51, [1], 11, [1], [1], tabl. XI, liczne 
wizerunki herbów i pieczęci, 24 cm, opr. ppł. 
z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie. Obej-
muje Piekosiński Franciszek, Herbarz szlach-
ty polskiej wieków średnich (875 herbów); Ko-
jałowicz Wojciech Wijuk, Herbarz szlachty 
Wielkiego Księstwa Litewskiego zwany No-
menclator (pierwsza część polskojęzycznej 
edycji rękopisu z 1658 r., w układzie alfabetycz-
nym podług rodów, stanowiąca dopełnienie 
herbarza Compendium); Piekosiński F., Mate-
ryały do historyi rodu Werszowców polskich 
a zwłaszcza Rawiczów; Tenże, Ród szlachecki 
Florkowskich herbu własnego; Tenże, Insygnia 
królewskie. Otarcia opr. i niewielkie nadpęk-
nięcie tylnej krawędzi grzbietu. Wewnątrz 
czysty egz. 300. –

609. HEROLD Polski… R. 1906. Kraków: Wyd. 
Stanisława z Ruszczy Rusieckiego na Trojan-
ce, 1906. – [2], 161-279, 209-320, 306 s., liczne 
wizerunki herbów i pieczęci, 24 cm, opr. płsk. 
z szyldzikiem. Exlibris Lecha Kokocińskiego. 
Ostatni tom rocznika, wydany po śmierci re-
daktora przez S.K. (Stanisława Krzyżanow-
skiego), historyka-mediewistę. Zawiera do-
kończenie Herbarza szlachty polskiej wieków 
średnich (łącznie z poprzednią częścią 1438 
herbów); dalszą część litewskiego Nomenc-
latora W.W. Kojałowicza (do nazwiska „Ko-
mar”); Polska wieku XVI pod względem rozsiedlenia się szlachty (opracowanie 
powiatów woj. krakowskiego z lat 1564-1565); Wiktor Wittyg, Wypisy heral-
dyczne (z ksiąg poborowych województwa podolskiego z lat 1563-1565); Rocznik 
Werszowców-Rawiczów. Zbrązowienia na części krawędzi kart. Wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. Więcej nie wydano. 300. –
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610. HEROLD. Organ Kolegjum Heraldycznego pod red. Ludgarda Grocholskiego 
(1884-1954). R. I – V: 1930-1936. Warszawa: Instytut Heraldyczny, 1930-1936. 
– 80, [2]; [2], 85-143; 24; 25-53; 53-86 s., [1] k. tabl.; 87-110, 16; 111-154; 16; 17-32; 
33-48; 49-68 s., [1] k. tabl.; 69-83; 85-100; 101-152; 153-168; 169-184; 185-202; 16; 
17-34; 35-66; 67-98 s., liczne il. i rys. we wszystkich zeszytach, 23,5-24,5 cm, 
oryg. okł. brosz. zachowane. Nieregularny miesięcznik o charakterze spo-
łeczno-politycznym propagujące odrodzenie stanu szlacheckiego w Polsce. 
Redaktor dzieła Ludgard hr. Grocholski oprócz propagowanych idei i rozwoju 
kontrowersyjnego Instytutu Genealogicznego, posiadał ogromną wiedzę 
genealogiczno-heraldyczną. Pismo zawiera wiele prac i przyczynków z tej 
dziedziny, jak np. dalszy ciąg „Księgi herbowej rodów polskich ś.p. Juliusz 
hr. Ostrowskiego”; „Spis szlachty wylegitymowanej w guberni wileńskiej” 
St. A. Kozłowskiego czy „Herby uszlachconych neofitów w Inflantach Pol-
skich Zbigniewa Belina-Prażmowskiego. Ważne miejsce zajmuje tu akcja 
ochrony nazwisk ze spisami nazwisk szlacheckich przywłaszczonych drogą 
zmian oraz nazwisk szlacheckich nadanych dzieciom nieznanych rodziców 
względnie niewiadomego pochodzenia. Ponadto monografie rodzin, tytuły 
napoleońskie i Stolicy Apostolskie (jedyne dotąd całościowe ujęcie tematu). 
Komplet wydawniczy obejmujący 21 luźnych zeszytów o łącznej ilości 700 
stron, zawierających przeszło 400 artykułów i osobnych tekstów. Niejednoli-
tość formatu wynikał z przerwy w edycji i zmiany drukarni. Ślady po usuwa-
nych pieczątkach w części egz. Niektóre okł. nieco przybrudzone. Wewnątrz 
czyste egz. Wszystkie numery o luźnych składkach przygotowane do oprawy. 
Stan ogólny dobry. Rzadkie w komplecie. Zob. też informację o bibliografii 
i indeksie do „Herolda” na ostatnich kartach katalogu. 450. –
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611. KAMOCKI Franciszek (1871-1933): Dziwolągi 
heraldyczne. Warszawa: nakł. autora, 1916. – 
[2], 49 s., 78 rys. herbów, 27 cm, opr. ppł., oryg. 
okł. brosz. zachowane. Pieczątka: „Księgozbiór 
J. Jeljaszewicza”. Praca omawia różne udziwnie-
nia i nieprawidłowości w opisach i graficznych 
przedstawieniach herbów polskich podając przy-
kłady absurdów wraz ze stosowną bibliografią. 
Indeks herbów. Przybrudzenia okł. brosz. Stan 
ogólny dobry. 60. –

612. KĘTRZYŃSKI Stanisław (1876-1950): Przy-
domki szlachty pomorskiej. Lwów: Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich, 1905. – 23, [1] s., 22 
cm, brosz. wyd. Ex libris Feliksa Ścibałły (1903-
1977), lwowianina, kolekcjonera broni i kustosza 
wawelskiej zbrojowni. Z herbem Hippocentau-
rus [!]. Odb. ze Sprawozdania Zakładu Nar. im. 
Ossolińskich za r. 1904. Pierwsza polska praca 
o przydomkach szlachty polskiej na Pomorzu. 
Nadpęknięcie grzbietu (podklejone). Stan ogól-
ny bardzo dobry. 60. –

613. KONARSKI Szymon (1894-1981): O heraldy-
ce i „heraldycznym” snobizmie. Paryż: Księgar-
nia Polska, 1967. – 87 s., err., 23 cm, brosz. wyd. 
O herbach. O nazwiskach szlacheckich. O przy-
domkach. O tytułach. O legendach i tradycjach ro-
dzinnych. O kłusownikach w heraldycznej kniei. 
Praca zawiera autorski spis osób bezpodstawnie 
używających tytułów rodowych oraz poprawki 
i uzupełnienia do spisu „Pseudo-kniaziów” Józe-
fa Wolffa (Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 
1895). Stan bardzo dobry. 50. –
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614. KOTŁUBAJ Edward (1823-1879): Galerja nieświeżska portretów radziwił-
łowskich. Opisana historycznie przez.. Z drzeworytami Michała Starkma-
na. Wilno: [b.w.], 1857. – 558 s., il. (drzeworyty w tekście), 26 cm, opr. pełna 
skóra współcz. Zawiera rozbudowane biogramy książąt Radziwiłłów z 53 
wizerunkami, od mitycznego protoplasty rodu Wojszunda do Karola Sta-
nisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Portrety poszczególnych przedsta-
wicieli rodu w owalnych drzeworytach, wykonane przeważnie w oparciu 
o dawną galerię rodową w Nieświeżu. Życiorysy oparte na archiwum ra-
dziwiłłowskim tamże. Po s. 433 błąd w paginacji. Naturalne zbrązowienia. 
Stan ogólny bardzo dobry. 600. –

615. KOZIEROWSKI Stanisław (1874-1949): Leszczyce i ich plemiennik arcybi-
skup gnieźnieński św. Bogumił z Dobrowa. Poznań: Księgarnia św. Wojcie-
cha, [1926]. – 67, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Studium genealogiczno-historycz-
ne oparte na archiwaliach dotyczące rodu Leszczyców w średniowiecznej 
Wielkopolsce. Zażółcenia okł., składki nieco poluzowane (wydawniczo). 
Stan ogólny dobry. 50. –

616. KOZIEROWSKI Stanisław ze Skorzewa (1874-1949): Studja nad pierwotnem 
rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. IX: Ród Doliwów. Podał.. Po-
znań: [b.w.], 1923. – 62, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zeszyt seryjnej monografii 
(1913-1933) historyczno-genealogicznej z obfitym materiałem toponoma-
styczno-genealogicznym. Dotyczy rozsiedlenia rodu Doliwczyków w Wiel-
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kopolsce, Kujawach, Łęczyckim i Sieradzkim, na Mazowszu i w Małopol-
sce od XII-XVI w. z wyszczególnieniem miejscowości rodowych. Przednia 
okł. ze zbrązowieniami. Zażółcenia, składki poluzowane (żelazne zszywki 
wydawnicze). Stan ogólny dobry. 50. –

617. KOZIEROWSKI Stanisław z Winnejgóry (1874-1949): Studja nad pierwotnem 
rozsiedleniem rycerstwa wielkopolskiego. XII: Ród Korabitów. Łomża [b.w.], 
1933. – 66, [2] s., 23 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zach. Dotyczy rozsiedlenia 
rodu Korabitów w Wielkopolsce, Kujawach, Łęczyckim i Sieradzkim, na Ma-
zowszu i w Małopolsce od XII-XVI w. z wyszczególnieniem miejscowości 
rodowych. Naturalne zbrązowienia. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –

618. KOZŁOWSKI BOLEŚCIC Stanisław Aleksander: 
Józef Książę Poniatowski i ród jego. Studium historyczne. 
Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rze-
peckiego, 1923. – 58 s., [4] k. tabl. il., [2] k. tabl. genealog., 
25 cm, brosz. wyd. Studium genealogiczne o rodzie Ponia-
towskich h. Ciołek i jego najwybitniejszym przedstawicielu 
ks. Józefie Poniatowskim. Naturalne zażółcenia przy kra-
wędziach i zagięcia. Stan ogólny bardzo dobry. 50. –

619. KRZEPELA Józef (1846-1935): Spis miejscowości i rodów ziemiańskich wo-
jewództwa pomorskiego. Zestawił J.K. Kraków: skł. gł. Gebethner i Wolff, 
1925. – IV, 159 s., 26 cm, brosz. wyd. Spis nazw miejscowych polskich wraz 
z dołączeniem informacji o zamieszkałej tam szlachcie polskiej. Drobne 
zagięcia krawędzi okł. i zażółcenia. Stan ogólny bardzo dobry. 60. –
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620. ŁOZA Stanisław (1888-1956): Historja Orderu 
Orła Białego. Ilustrował Bohdan Marconi (1894-
1975). Warszawa: Galewski i Dau, 1922.– [8], 136 s., 
16 il., 29 cm, opr. pł. Nakład 670 numerowanych 
egz., niniejszy ma nr 226 Monografia najwyższe-
go polskiego odznaczenia zawierająca obok chro-
nologicznego również alfabetyczny indeks 1168 
osób wyróżnionych tym orderem w latach 1705-
1831. Ponadto lista Polaków odznaczonych tym 
orderem w okresie rosyjskim 1832-1916 oraz spis 
pierwszych odznaczonych do 1922 po restytucji. 
Załączono również listy kawalerów odznaczonych 
orderami: Złotego Runa (Aurei Velleris), św. An-
drzeja Pierwszego Powołania, św. Katarzyny i Orła 
Czarnego. Dołączono bibliografię orderu liczącą 
229 pozycji. Drobne otarcia opr. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 150. –

621. ŁOZA Stanisław (1888-1956): Ordery i odznacze-
nia polskie. Lwów: PWKS, 1938. – 72, [7] s., il., 8 k. 
tabl. kol., 21 cm, brosz. wyd. Zawiera historię, sta-
tuty i wizerunki orderów oraz odznaczeń polskich. 
Grzbiet lekko nadpęknięty. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry, 100. –

622. MALECZYŃSKI Karol (1897-1968): Urzędnicy 
grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352 – 1783. 
Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1938. – [4], 239, 
[1] s., 23 cm, opr. płsk. czarny współcz. tłocz. zło-
tem na grzbiecie i licu (sygn.: „A.Z.” – Andrzej 
Zbieranowski), oryg. okł. brosz. zachowane, ob-
cięcia kart barwione. Zabytki Dziejowe, T.6. – z. 
1. Spis urzędników lwowskiego grodu z czasów 
Rzeczypospolitej szlacheckiej z materiałami źró-
dłowymi dotyczącymi ich powoływania. Jedno 
z pierwszych naukowych zestawień urzędników 
w historiografii polskiej. Stan bardzo dobry. 
Ładny egz. 250. –

623. [MALINOWSKI Norbert Eugeniusz] (? – 1842): 
Heraldyka to jest nauka o herbach zawierająca wy-
kład teoryi heraldyki powszechnéj z najlepszych 
zródeł [!] zebrany, teoryję heraldyki polskiéj, teo-
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ryję genealogii i sfragistyki, […] jako też 
rys literatury i słownik wyrazów tech-
nicznych powyżéj wymienionych umie-
jętności Warszawa: [b.w.], 1841. – 136, [1] 
s., [1], XXXV k. tabl. (litografie), 21 cm, 
opr. płsk. brązowy z epoki z tłocz. zło-
tem tyt. na grzbiecie Pieczątka: „Z Księ-
gozbioru L.S. Korotyńskiego” [Ludwik 
Stanisław Korotyński (1860-1919), dzien-
nikarz i literat, czł. redakcji „Tygodni-
ka Ilustrowanego”, „Wisły”, „Słownika 
języka polskiego” i „Encyklopedii Or-
gelbranda”]. Bogato ilustrowany (prze-
szło 400 rysunków) wykład heraldyki 
polskiej i obcej w 70 paragrafach, z po-
daniem bibliografii. Jedno z pierwszych 
XIX w. polskich kompendiów wiedzy he-

raldycznej. Tablice w litografii J. Weinholda. Zbrązowienia. Uzupełniono 
s. 31-32 i 67-70. Tablice kompletne. Niewielkie otarcia. Stan ogólny dobry. 
Rzadkie. 300. –

624. MAŁECKI Antoni (1821-1913): Studya heraldyczne. T.1-2. Lwów: nakł. 
autora, 1890. – [4], 351 s., rys. herbów; 399 s., [1] k. tabl. genealog., 23 
cm, współopr. płsk. brązowy współcz. Podpis z epoki. Praca źródłowa 
zawierająca rozdziały: Zawołania rodowe; Napieczętne znaki w Pol-
sce; Tarcze, herby, hełmy. klejnoty. Jej wpływ na ówczesną heraldykę 
był dość znaczny. W T.1 na stronach 321 do 347 czternaście k. tabl. 
z wizerunkami herbów; w T.2 na stronach 387 do 393 k. tabl. cztery 
(w ramach paginacji). Stan bardzo dobry. 300. –

625. MARCINKOWSKI Kazi-
mierz: Rodziny zaszczycone szlachec-
twem w Królestwie Polskim 1815-1836: 
z podaniem ich herbów na podstawie 
Dziennika Praw; herby rys. Jerzy Sta-
nowski. Warszawa: [b.w.], 1907. – 63, 
[1] s., 55 rys. herbów, 22 cm, opr. ppł., 
oryg. okł. brosz zachowane. Z dedy-
kacją (autora?) dla Tow. Naukowego 
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w Toruniu. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe tegoż Towarzystwa. 
Wykaz nobilitacji w Królestwie polskim. Wśród uszlachconych osoby zasłu-
żone na polu nauki (m.in. J.W. Bandtkie, J. Kolberg i S. Linde). Ponadto kilka 
rodzin neofickich. Przybrudzenia okł. i zagięcie przedniej (celem ochronienia 
dedykacji przy opr.). Wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 90. –

626. MATERIAŁY do biografii, genealogii i heraldyki 
polskiej. T. III. Buenos Aires: Komitet Redakcyjny, 1966. 
– 277, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Obejmuje: Zygmunt Wdo-
wiszewski, Tytuły polskie nadawane cudzoziemcom; Wi-
told Wehr, Polskie pamiątki heraldyczne w Rzymie; Mie-
czysław Paszkiewicz, Polacy naturalizowani w Wielkiej 
Brytanii w XIX w.; Szymon Konarski, Regesty niektórych 
aktów stanu cywilnego parafii kalwińskiej w Sielcu koło 
Staszowa z laty 1826-1921; Mieczysław Rey, Wspomnie-
nia [m.in. z rzezi galicyjskiej w 1846; Edward Borowski, 
Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowanych 
(dotyczy rodzin książęcych: Czartoryski, Puzyna i Woro-
niecki hrabiowskich: Bobrowski, Brzozowski, Konarski, 
Koziebrodzki, Kwilecki, Lubieniecki, Mielżyński, Mor-
stin, Ostroróg, Potocki, Smorczewski, Stadnicki, Wo-
lański, Zaleski, Zamoyski i Żółtowski; baronowskich: 
Chłapowski). Drobne uszkodzenia grzbietu. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 100. –

627. MĄCZYŃSKI Jan: Nazwiska łodzian (XV-XIX 
wiek). Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. 
– 278, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Łódzkie Tow. Naukowe, 
nr 71. Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Lite-
raturze i Filozofii. Praca z dziedziny onomastyki anali-
zująca językowy materiał nazewniczy. Zawiera nazwiska 
łodzian w porządku alfabetycznym. Adnotacja na okł. 
(czerwona) oraz drobne zbrązowienie przy grzbiecie. 
Stan ogólny bardzo dobry. Rzadko spotykana niskona-
kładowa praca. 60. –

628. MINKIEWICZ Antoni (1900-1984): Polscy Unru-
gowie. Londyn: nakł. autora, 1983. – 35, [1] s., il., tabl. gene-
alog., 24 cm, brosz. wyd. Exlibris Piotra Marcinkowskiego. 
Zarys historii rodu Unrugów ze szczególnym uwzględnie-
niem jej spolonizowanej gałęzi osiadłej w Wielkopolsce. 
Stan bardzo dobry. 40. –
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629. NAMYSŁOWSKI Bolesław (1882 – 1929): Zna-
miona bartne mazowieckie 17 i 18 wieku i inne znaki 
ludowe. Przyczynek do heraldyki i folkloru. Poznań: 
„Przegląd Leśniczy i Rynek Drzewny”, 1927. – 58 s., 
VII tabl. rys. w ramach paginacji, 24 cm, brosz. wyd. 
Dedykacja autora (?). Nieliczna praca dotycząca heral-
dyki ludowej w Polsce, związanej z Kurpiami. Grzbiet 
uszkodzony przy krawędzi. Blok brosz. zwarty. Czysty 
egz. Stan dobry. 50. –

630. ODZNACZENIA, Ordery i Medale Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Lwów: [b.w.], 1935. – 32 s., 23 cm, brosz. 
wyd. Wyjątki z ustaw, rozporządzeń oraz rozkazów 
M.S.Wojsk., szereg wiadomości i szczegółów z dziedziny 
orderów i odznaczeń RP. Przybrudzenia okł. Wewnątrz 
na ogół czysty egz. Stan ogólny dobry. 50. –

631. PAPROCKI Bartosz (ok. 1543-1614): Herby rycerstwa pol-
skiego przez… zebrane i wydane r.p. 1584. Wyd. Kazimie-
rza Józefa Turowskiego Kraków: Wyd. Biblioteki Polskiej, 
1858. – 964, CLXII, 13 s., [1] k. tabl. (rozkładana), liczne 
herby w tekście 26 cm, opr. brązowy płsk. z epoki z tłocz. 
złotem tyt. na grzbiecie. Sławne dzieło ojca polskiej he-
raldyki, oparte również na nieistniejącym już dziś mate-
riale źródłowym. Obejmuje rodowody królów i książąt, 
herby najdawniejsze, herby przyniesione z innych krajów, 
rodowody Gedyminowiczów i Jagiellonów oraz bojarów 
litewskich, herby województw i miast. Wydane ponownie 
z pierwodruku z dopełnieniem w postaci Skorowidzu do 
herbów rycerstwa polskiego Bartosza Paprockiego oraz 
Wiadomością o życiu i pismach Bartłomieja Paprockiego 
autorstwa Żegoty Pauli. We frontispisie wizerunek k. tyt. 
z pierwszej edycji oraz na odwrocie drzeworytowy por-
tret króla Stefana Batorego. Wewnątrz kilkaset herbów 
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polskich w drzeworytach. Dzieło przyczyniło się do rozpowszechnienia 
wiedzy o genealogii polskich rodów szlacheckich. Zbrązowienia, głównie 
w części skorowidza. Uszkodzenia krawędzi opr. (otarcia), zwłaszcza dol-
nych narożników z niewielkimi ubytkami, częściowo reperowane. Egz. 
czysty, ładny półskórek. 1 200. –

632. PIEKOSIŃSKI Franciszek (1844-1906): Rycerstwo 
polskie wieków średnich przez.. T. 1-2 [z 3]. T. I. 
O dynastycznem szlachty polskiej pochodzeniu. 
Wyd. 2 popr. T. II – obejmuje 12 pierwszych po-
koleń rycerstwa polskiego wieków średnich. Kra-
ków: Akademia Umiejętności, 1896. – [4], 399; 467 
s., liczne rys. herbów, 22 cm, współopr. pł. z tłocz. 
tyt. Tom 1 stanowi popr. i uzup. wydanie dzieła: 
O dynastycznym szlachty polskiej pochodzeniu, 
gdzie zrąb średniowiecznego rycerstwa został po-
dzielony na 36 dynastii, z czego 7 obcego pocho-
dzenia. W tomie 2 autor podjął się rekonstrukcji 
zastępu pra-dynastów szlachty polskiej i genealogii 
jej kolejnych pokoleń. Dokonał podziału szlachty 
polskiej z końca XII w. na 36 rodów szczepowych 
podług najstarszych zawołań herbowych i nazw 
najstarszych grodów polskich. Ułożył 69 imion 
rycerstwa polskiego w XII pokoleń (do końca XII 
w.), wydobywając z ukrycia wiele historycznych po-
staci. Dokładna analiza etymologiczna 400 prokla-
macji (zawołań). Otarcia opr., wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 500. –
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633. PIETRUSKI z Siemuszowej Oswald Zaprzaniec (1811-1974): Elektorów po-
czet którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Kazimierza roku 1648, Jana 
III roku 1674, Augusta II roku 1697, i Stanisława Augusta roku 1764, Najja-
śniejszych Królów Polskich, Wielkich Książąt Litewskich i.t.d. Ułożył i wyd.. 
Lwów: Kajetan Jabłoński, 1845. – XII, 446, [4] s., 27 cm, opr. brązowy płsk. 
z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie Pieczęć: „Księgozbiór / Janusz Wil-
de” (majątek Latków, pow. Nieszawa); podpisy własnościowe m.in.: „Adam 
Krechowiecki” (1850-1919), pisarz i dramaturg. Zawiera 26 763 nazwisk elek-
torów spośród szlachty polskiej z podaniem ziem, jakie reprezentowali. Wie-
le zapomnianych nazwisk wyborców szlacheckich z czasów wolnej elekcji. 
Naturalne zbrązowienia. Drobne przybrudzenia na okł. Stan ogólny dobry. 
Ładny półskórek. 600. –

634. PIŁSUDSKI Stefan (1870-1944), PIŁSUDSKI Rowmund (1903-1988): Kroni-
ka rodu Piłsudskich. Londyn: Rowmund Piłsudski, 1988. – 60, [5] s., [24] s. 
tabl. 25 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie i licu. Monografia 
rodu Piłsudskich oparta o materiały archiwalne ze źródeł rodzinnych. Na 
papierze żeberkowym. Stan bardzo dobry. 100. –
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635. [PIOTROWSKI Ludwik] KORWIN Ludwik [pseud.] (1904-1988): Ormiańskie 
rody szlacheckie. Kraków: nakł. autora, 1934. – 188, [2], V, [1] s., X k. tablic (kolo. 
chromolitografie), rys. herbów w tekście, 17 cm, opr. płsk. współcz. z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie i licu Książka obejmuje 146 rodów ormiańskich z opisaniem 
ich herbów oraz zarys historii Ormian w Polsce. Obejmuje następujące rody 
ormiańskie: Abgarowicz, Abrahamowicz, Abramowicz, Agopsowicz, Ama-
rowicz, Bołoz-Antoniewicz, Antonowicz, Arakiełowicz, Arsimowski, Asłan, 
Asłanowicz, Assakiewicz, Atabiowicz, Augustynowicz, Awakowicz, Awedyk, 
Axentowicz, Aywas – Norses, Babonaubek, Bachdazarowicz, Bajdułowicz, 
Balewicz-Balicki, Ballog, Bedrosowicz, Bernacki, Bernatowicz, Bobrykowicz, 
Bochdanowicz, Bogdanowicz, Bohdanowicz, Butachowicz, Chadzi, Chodykie-
wicz, Chodzienko, Daszkiewiez-Stircza, Dawidowicz, Donowakowicz, Dzian-
tymirski, Eminowicz, Faruchowicz, Głuszkie-
wicz, Grzegorzowicz, Hadziewicz, Hankiewicz, 
Hołubej, Hołubowicz, Issakowicz, Iwaszkowicz, 
Jakubowicz-Paschalis, Jaszkiewicz, Jaśkiewicz, 
Jędrzejowicz, Jędrzejow- ski, Józefowicz, Jurgjow-
ski, Jurkowicz, Kajetano- wicz, Kalenik, Kapri von 
Merecey, Kasparowicz, Kasprowicz, Kieremo-
wicz, Kierkorowicz, Ki- lian, Kopczyk, Krzeczu-
nowicz, Krzysztofowicz, Kutłubej, Latynowicz, 
Lorencowicz, Łaza- rowicz, Łukasiewicz, 
Łyszkiewicz, Madżar- ski, Malewicz, Mańczu-
kowski, Manowarda, Manugiewicz de Hasso, 
Maramarosz, Maitjasze- wicz, Michalewicz, Mi-
kołajewicz, Mikuli, Minasiewicz, Minasowicz, Minaszewicz, Moszoro, Moysa 
de Rossochacki, Muratowicz, Negroszo, Nerserowicz, Nikorowicz, Nurkiewicz, 
Ohanowicz, de Owak-Minas, Owaniszewicz, Passakas-Szigeth, Pers, Petrowicz, 
Petuł, Piramowicz, Pleszkowski, Potoczki, Romaszkan, Roszko, Ryczkiewicz, 
Sahagiewicz, Seferowicz, Serebkowicz, Sienkowicz, Simonowicz, Steckowic, 
Steczkiewicz, Stefanides, Stefanowicz, Stetkiewicz, Sułtan, Symonowicz, de 
Syri, Szadbey, Szeferowicz – Spendowski, Szymonowicz-Będoński, Theodo-
rowicz (Teodorowicz), Torosiewicz, Torosowicz, Torosowicz-Wieniawski, 
Tumanowicz, Ureki-Nestor, Wakowski-Awak, Wartan-Hunanian, Wartano-
wicz, Warteresiewicz, Warteresowicz,Wartereszowicz-Słoniewski, Wasilowicz, 
Zacharjasiewicz, Zacharyasiewicz, Zacharyasiewicz-Aniołek, Zachnowicz, 
Zadurowicz, Zadykiewicz i Zerygiewicz. Jak dotąd jedyne takie całościowe 
zestawienie szlacheckich rodów ormiańskich na ziemiach polskich. Odb. 500 
egz. numer. (niniejszy egz. nosi nr 5). Minimalny ślad po zalaniu na górnych 
krawędziach marginesu ostatnich kart; zbrązowienie na marginesie tabl. III. 
Poza tym stan bardzo dobry. 800. –
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636. POLSKA XVI wieku pod względem geograficzno-
-statystycznym. T. 5: Mazowsze. Opisana przez Adol-
fa Pawińskiego (1840-1896). Warszawa: skł. gł. Ge-
bethner i Wolff, 1892. – [4], 420, XCIII s., 22 cm, opr. 
ppł., oryg. okł. brosz. zachowane. Źródła Dziejowe, t. 
XVI. Zawiera spisy szlachty z poszczególnych woje-
wództw Mazowsza (płockie, rawskie i mazowieckie) 
na podstawie ksiąg poborowych z lat 1578, 1579 i 1576. 
Zestawienia podług powiatów i parafii z obszernymi 
indeksami osób i miejscowości. Pierwszorzędny ma-
teriał źródłowy. Stan bardzo dobry. 200. –

637. REYCHMAN Kazimierz (1882-1936). Szkice gene-
alogiczne. Serja I [więcej nie wydano]. Warszawa: F. 
Hoesick, 1936. – 211, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Praca 
oparta na źródłach archiwalnych, obejmująca ge-
nealogie 50 rodzin neofickich w Warszawie (m.in. 
Bloch, Epstein, Erlich, Fajans, Flatau, Goldstand, 
Halpert, Hantke, Janasz, Konic, Kronenberg, Laski, 
Lesser, Loewenstein, Merzbach, Natanson, Orgel-
brand, Rawicz, Rosen, Rotwand, Salinger, Toeplitz, 
Wawelberg, Wertheim, Wieniawski i Wolff). Ślady 
używania na okł. i przy końcu niewielki ślad po za-
laniu na kilkunastu kartach. Dopiski uzupełniające 
ołówkiem. Stan ogólny dobry. 100. –

638. SMOLEŃSKI Władysław (1851-1926): Szkice z dziejów 
szlachty mazowieckiej. Kraków: nakł. autora, 1908. – 
[8], 160, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Szlachta mazowiecka 
za Piastów mazowieckich i po okresie inkorporacji 
Mazowsza do Rzeczypospolitej. Szkice historyczne 
i obyczajowe. Dotyczy szczególnie drobnej szlachty. 
Drobny ślad po zalaniu na okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 60. –

639. SPIS rycerstwa powiatu wizkiego i wąsoskiego, które 
uczestniczyło w wyprawie wołoskiej 1497 r. Wydał 
Ignacy Tadeusz Baranowski (1879-1917) Warszawa: 
I.T. Baranowski, 1913. – 50, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. 
Collectanea Biblioteki Ordynacyi Hr. Krasińskich, 
no 4. Wykaz 404 przedstawicieli rycerstwa polskiego 
uczestniczących w nieszczęsnej wyprawie wołoskiej 
z królem Janem Olbrachtem. Dodatkowo podział na 
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rodziny. Wyciąg ze źródeł archiwalnych. Drukowane w 375 egz. Niniejszy 
egz. nosi nr 73. Drobne zagniecenia okł. Stan ogólny dobry. 60. –

640. STEKERT Aleksander: Przydomki polskie, litewskie i rusińskie. Zebrał.. 
Kraków: nakł. autora, 1897 (1899). – 144 s., 22 cm, brosz. wyd. Ex libris Fe-
liksa Ścibałły (1903-1977), lwowianina, kolekcjonera broni i kustosza wawel-
skiej zbrojowni. Z herbem Hippocentaurus [!]. Obejmuje 2767 przydomków 
w układzie alfabetycznym z odniesieniem do nazwisk oraz oznaczeniem po-
czątków ich używania i herbu. Okładka przybrudzona, brak grzbietu i luźne 
składki. Wewnątrz czysty egz. Rzadkie w oryg. 90. –

641. TOMASZEWSKI BOŃCZA Wiesław: Kodeks or-
derowy. Przepisy obowiązujące posiadaczy orderów od-
znaczeń medali i odznak. Zatwierdzony dla użytku przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw 
Wojskowych. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 
1939. – 750, [2], XXVIII s., [88] s. tabl.: il., 20 cm, opr. ppł. 
wyd. ze złoc. na grzbiecie. Szczegółowe dzieło zawierające 
wykaz orderów i odznaczeń państwowych z całego świata 
podług ich starszeństwa (w tym również z byłych państw 
zaborczych sprzed 1918 r.) oraz szczegółowe przepisy zwią-
zane z ich noszeniem, zakładaniem, prawa i przywilejami 
kawalerów i dam, trybem nadawania, ceremoniałem deko-
racyjnym i pogrzebowym. Całość zaopatrzona w indeksy 
i skorowidze. Niewielkie otarcia narożników okł. i grzbietu 
z tyt. Złocenia zachowane. Tabl. 16 minimalnie uszkodzona 
przy krawędzi poza tekstem (podklejona). Poza tym czysty 
egz. Stan ogólny dobry. Rzadkie. 1 200. –

642. TRZY testamenty. Zebrał Henryk Wiercieński (1943-
1923). Lublin: Wyd. T.R. i H.W., 1913. – 15 s., 23 cm, brosz. wyd. 
Z dedykacją autora dla Lecha Chełmickiego z 1923 r. Obejmuje: 
1) 1790 – Aloizy Kosiński, rotmistrz nowogrodzki, zapisy na 
kościoły i cerkwie; 2) 1807 – Kajetan Bajkowski, upomina SS-
-ów o łaskawe obchodzenie się z poddanymi; 3) 1812 – Alek-
sander Kniaź Podhorski (1760-1812), zwalnia z poddaństwa 18 
swoich poddanych i oddaje im grunta w dożywotnie użytko-
wanie bez opłat. Współwydawca Teodor Rojowski (1856-1938). 
Drobne zagięcia i przybrązowienia okł. Stan ogólny dobry. 
Rzadkie. 50. –



643. ŻYCHLIŃSKI Teodor (1836-1909): Krótki zarys monografii rodziny Duninów-
-Wąsowiczów (z Wielkiego Skrzynna i Smogorzowa) herbu Łabędź. Lwów: 
M. Dunin-Wąsowicz, 1883. – [3], 380-422 s., [1] k. tabl.: portr., 27 cm, opr. kar-
ton współcz. okl. pap., przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Odb. nakładem 
znanego heraldyka lwowskiego z 5 t. wydawanej przez Teodora Żychlińskiego 
w Poznaniu Złotej Księgi Szlachty Polskiej. W istocie pracę tę wydał Żychliński 
na podstawie jego materiałów. Zbrązowienia. Drobne podkreślenia ołówkiem. 
Gustowna wizualnie oklejka. Rzadki druk lwowski. 500. –

644. ŻYCHLIŃSKI Teodor (1836-1909): Złota księga szlachty polskiej. Rocznik 
IX. Poznań: Jarosław Leitgeber; Autor, 1887. – [8], 336 s., [2] k. tabl. genealog. 
(rozkładane), 28 cm, opr. ppł. z epoki z tłocz. tyt. na grzbiecie Obejmuje m.in. 
genelogie rodów Celińskich, Danglów, Łempickich, Myszkowskich, Paparów, 
Paciorkowskich, Russanowskich, Szaumanów Szumskich, Tymowskich, Walic-
kich, Wasilewskich, Wielopolskich, Woronieckich, Zabłockich i Żurowskich). 
Ponadto uzupełnienia do poprzednich monografii (obszerne do Kossakowskich) 
i nekrologia. Drobne otarcia opr. Stan ogólny bardzo dobry. 200. –


