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W o j s k o w o ś ć 

645. ARSENAŁ. Kwartalnik Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy przy Muzeum Narodowym w Krako-
wie. R. I: 1957-1858, nr 1-5. Kraków: Muzeum Naro-
dowe, 1957-1958. – [4], 140 s., [28] s. tabl., [4] k. tabl. 
(rozkł.), 37 il., 24 cm, opr. pł. z tłocz. złotem tyt. na 
licu i grzbiecie. Zawiera m.in.: Najstarszy zachowany 
polski mundur wojskowy; Statki powstańczych wy-
praw morskich w latach 1830/31 i 1863/64; Armaty Wła-
dysława IV na Wawelu; Nieznany typ szabli polskiej 
z w. XVIII; Szable radziwiłłowskie; Pistolety Tadeusza 
Kościuszki; Pierwszy album wojsk polskich Księstwa 
Warszawskiego. Stan bardzo dobry. 150. –

646. BANDROWSKI KADEN Juljusz (1885-1944): Le-
opold Lis-Kula, pułkownik. Warszawa: Główna Księg. 
Wojskowa, 1937. – 37 s., il., portr., 17 cm, brosz. wyd., 
przednie lico ze złoc. Pieczątka własnościowa. Popu-
larna biografia płk. Leopolda Lis-Kuli (1896-1919), jed-
nego z najbardziej utalentowanych polskich oficerów, 
poległego w walce z Ukraińcami. Drobne uszkodzenia 
przy krawędzi grzbietu. Stan ogólny dobry. 60. –

647. BANDROWSKI KADEN 
Juliusz (1885-1944): Zapiski 
porucznika Pększyca Gru-
dzińskiego. Oprac… Kra-
ków: Centralne Biuro Wyd. 
N.K.N., 1915. – 31 s., il., 20 
cm, brosz. wyd. Pieczątki XX 
Warszawskiej Drużyny Har-
cerskiej im. por. Francisz-
ka Grudzińskiego. Zapiski 
Franciszka Pększyca-Gru-
dzińskiego (właśc. Pękrzyc), 
oficera 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, poległego w 1915 r. w 24 roku 
życia. Odb. z Ilustrowanego Tygodnika Polskiego. Fot. wewnątrz T. Lange-
ra. Uszkodzenia, przybrudzenia i zagięcia okł. Wewnątrz czysty egz. Stan 
dobry. 40. –
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648. BENOIT Camille (1851-1923): Fortyfikacja sta-
ła podczas wojny; z franc. przeł., przypisami oraz 
przeglądem literatury opatrzył Stefan Rowecki 
(1895-1944); słowo wstępne napisał Tadeusz Kutrze-
ba (1886-1947). Warszawa: Wojsk. Instytut Nauko-
wo-Wyd., 1924. – XVI, 105, [1] s., 17 szkiców na [12] 
k., il., 26 cm, brosz. wyd. Rola i znaczenie fortyfi-
kacji stałych podczas wojny światowej z uwzględ-
nieniem frontu wschodniego. Praca w tłumaczeniu 
późniejszego dowódcy Armii Krajowej. Egz. nieroz-
cięty. Stan bardzo dobry. 75. –

649. BIELIŃSKI Kazimierz: Rok 1831 w powiecie za-
wilejskim (święciańskim). Wilno: Tow. Przyjaciół 
Nauk, 1931. – [2], 100 s., [2] k. map, 25 cm, opr. ppł. 
z tłocz. złotem tyt. na krawędzi lica, przednia oryg. 
okł. brosz. zachowana. Pieczątki: „Biblioteka Uni-
wersytecka w Wilnie” i litewska (zdezaktualizo-
wana). Praca źródłowa o powstaniu listopadowym 
w okolicach Święcian na Wileńszczyźnie. Zawiera 
wykaz alfabetyczny powstańców pow. zawilejskie-
go. Stan bardzo dobry. 120. –

650. BOROBIEWICZ Jewgen: W czotirokutniku smier-
ti. Priczinki do tragedii UGA na Wielikij Ukraini. 
Iz wojennogo zapisniki 3-toj brigadi; 2 widanie. Niu 
Jork: Ukrainskoje Widawnictwo „Gowerlia”, 1975. – 
[4], 86 s., 18 cm, brosz. wyd. W czworokącie śmierci. 
Przyczynki do tragedii Ukraińskiej Halickiej Armii 
na Wielkiej Ukrainie. Z wojennych zapisków 3ciej 
brygady. Zarys historii Ukraińskiej Halickiej Armii 
w sojuszu z Armią Ochotniczą Denikina przeciw 
bolszewikom, aż po Czerwoną Ukraińską Halicką 
Armię i polską niewolę. Stan bardzo dobry. 60. –

651. CHRZANOWSKI Wojciech (1793-1861): Opisanie bi-
twy grochowskiej; przedm. Wacław Tokarz (1873-1937). 
Kraków: Centralne Biuro Wyd. N.K.N., 1917. – XXIV, 
112 s., [2] k. map, 15 cm, brosz. wyd. Biblioteczka Le-
gionisty, t. 11 i 12 Monografia bitwy z czasów powsta-
nia listopadowego autorstwa powstańczego generała 
Wojsk Polskich i kartografa wojskowego. Zagniecenia 
okł. Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. 40. –
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652. CZYŻ mogli dać więcej. Dzieje 13 promocji Szko-
ły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Materiał 
zebrał Alojzy Dreja (1918-1985); przygot. do druku 
Katarzyna Łukaszewicz-Preihs, Jan Preihs (1917-?). 
Londyn: Koło Koleżeńskie 13 Promocji Szkoły Pod-
chorążych Lotnictwa w Dęblinie, 1989. – 475 s., [2] 
k. mapy złoż., fot., portr., 24 cm, opr. pł. wyd., na 
licu i grzbiecie srebrzone znaki lotnicze i tyt. Bo-
gato ilustrowana monografia Szkoły Podchorążych 
Lotnictwa w Dęblinie wraz ze spisami jej absolwen-
tów oraz ich życiorysami. Zawiera wspomnienia 
kilkunastu z nich z lat wojny 1939-1945 oraz omawia 
działalność kombatancką byłych absolwentów na 
obczyźnie. Brak obwoluty. Poza tym stan bardzo 
dobry. 200. –

653. [DUMIN Osip (1893-1945)] KREZUB Antin 
[pseud.]: Naris istorii ukrainsko-polskoj wijni 1918-
1919. Drugie widania. Niu Jork: „Oko”, 1966. – 179 
s., 18 cm, brosz. wyd. Druga edycja (pierwsza Lwów 
1933) zarysu historii wojny polsko-ukraińskiej 1918-
1919 autorstwa byłego dowódcy grupy armijnej 
Ukraińskich Siczowych Strzelców i członka władz 
naczelnych Ukraińskiej Organizacji Wojskowego, związanego z niemiec-
kim wywiadem wojskowym. Naturalne zbrązowienia przy krawędzi opr. 
od zszywek. Stan ogólny bardzo dobry. 90. –

654. FOCH Ferdynand (1851-1929): Zasady sztuki wojennej. Wykłady wygłoszone 
w roku 1900 w Wyższej Szkole Wojennej; tłum. Tadeusz Różycki (1887-1953). 
Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-Wyd., 1924. – XIX, [1], 340, [2], X, [1] 
s., 25 map luzem, il., 24,5 cm, opr. pł. Bibljoteka Klasyków Wojskowych, t. I. 
Zbiór rozpraw wojskowych, udokumentowanych mapami i szkicami, m.in. 
wykorzystujący taktykę Napoleona oraz posługu-
jący się licznymi przykładami z wojen od końca 
XVIII w. do r. 1870. Jedna mapa na pocz. opr., reszta 
w kieszonce. 120. –

655. GĄSIOROWSKI Wacław (1869-1939): 1910-1915: Hi-
storja Armji Polskiej we Francji. Praca dokonana 
staraniem Weteranów Armji Polskiej we Francji. 
Warszawa: Dom Książki Polskiej S.A., 1931. – X, 
[2], 403, [1] s., 20 cm, opr. ppł. z tłocz. złotem tyt. na 
grzbiecie. Zdezaktualizowane pieczątki bibliotecz-
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ne. Dzieje pierwszej siły zbrojnej we Francji formo-
wanej z inicjatywy Komitetu Ochotników Polskich 
dla Służby w Armii Francuskiej (Komitet Wolonta-
riuszy Polskich) zakończony powołaniem „Bajoń-
czyków” (Legion Bajończyków) i „Rueilczyków”. 
Drobne otarcia opr., nieznaczne ślady używania. 
Stan ogólny dobry. 120. –

656. GŁĘBOCKI Józef Teodor (1806-1886): Wywód 
o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce 
w ciągu dziejowym przedstawił.. Kraków: nakł. au-
tora, 1866. – 55, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Historia 
szkół wojskowych pióra b. oficera artylerii polskiej, 
kawalera Virtuti Militari. Drobne zagięcia okł. Stan 
ogólny bardzo dobry. 50. –

657. HEMAR Marian (1901-1972): Karpacka Brygada. 
Słowa i muzyka… London: M.I. Kolin, 1943. – 5 s., [1] 
k. luzem, 31 cm, brosz. wyd. Tekst słynnego utworu 
poświęconego Samodzielnej Brygadzie Strzelców 
Karpackich wraz z zapisem nutowym oraz angiel-
skie tłumaczenie autora. Pieśń powstała w Latrum 
(Palestyna) 3 V 1941 kiedy autor był żołnierzem tej 
jednostki i walczył wraz z nią m.in. pod Tobrukiem. 
Stan bardzo dobry. 100. –

658. HOLTERS E.: Postępowanie organów bezpieczeń-
stwa w przypadkach ciężkich przestępstw przeciw-
ko bezpieczeństwu życia i zdrowia: wskazówki; tł. 
z upoważn. aut. Bednarski Jan (1890-?). Grudziądz: 
[b.w.], 1938. – 95, [1] s., 17 cm, opr. karton wyd. Au-
tograf ołówkiem. Poradnik kryminalistyczny w za-
kresie metod postępowania w śledztwach dotyczą-
cych zabójstw czy rozbojów. Praca dyrektora policji 
kryminalnej w Magdeburgu. Od s. 9 verso strony nie 
zadrukowane, przeznaczone na notatki i wliczone 
w paginację. Stan bardzo dobry. 50. –

659. INSTRUKCJA bojowa. Część VIc. Przykład: Opa-
nowanie lotniska polowego. Wykłady w Szkole Pod-
chor. Rezerwy Piechoty [tyt. ochronny]. Zambrów 
[właśc. Warszawa]: [Komenda Główna AK]; TWZW 
[Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze], 1943. – 27 
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s., 2 k. szkiców złoż., 18 cm, brosz. wyd. Wykłady konspiracyjne podcho-
rążówki piechoty Armii Krajowej z przykładami dotyczącymi realizacji 
konkretnego zadania taktycznego i strategicznego. Okładka z ochronnym 
miejscem edycji i datą 1938. Drobne zbrązowienia na okł. Poza tym stan 
bardzo dobry. 50. –

660. JANKIEWICZ Wacław (1883-?): Zarys historji 
wojennej 66-go Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Mar-
szałka J. Piłsudskiego. Z polecenia Wojskowego Biura 
Historycznego oprac… Warszawa: [Wojskowe Biuro 
Historyczne], 1929. – 34, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Mo-
nografia przedwojennego pułku piechoty z Chełmna, 
który w swojej dewizie miał oryginalne kaszubskie hasło 
narodowe. Drobne zbrązowienia na obrzeżach okł. Poza 
tym stan dobry. 35. –

661. JEDNODNIÓWKA 22 P.P. 1919-1920: grudzień 
1920; [pod red. Tadeusza Wasilewskiego (1897-?); zeszyt 
zdobił Ferdynand Ruszczyc (1870-1936)]. [B.m.: b.w.], 
1920. – 28 s., 31 cm, brosz. wyd. Dedykacja współautora 
tekstów por. Zygmunta Horyda (1896-1939) dla siostry 
PCK w Warszawie, podczas półrocznego pobytu w szpi-
talu. Autor dedykacji, kawaler Virtuti Militari, był póź-
niejszym komandorem Marynarki Wojennej, poległym 
w walce z Niemcami na Wybrzeżu podczas prowadze-
nia ataku na bagnety. Jednodniówka 22 Pułku Piechoty 
wsławionego w bojach z bolszewikami na Polesiu oraz 
zasłużonego w zdobyciu Nasielska, Pułtuska, Ciecha-
nowa i Mławy w pościgu za Armią Czerwoną w 1920 r. 
Ślad po zalaniu bez uszczerbku dla tekstu. 100. –

662. JEDNODNIÓWKA Batalionu Pancernego w Kra-
kowie: 12-VI-1938. Kraków: [b.w.], 1938. – 19, [1] s., 31 cm, 
brosz. wyd. Jednodniówka wydana z okazji poświęcenia 
i wręczenia sztandaru baonowi pancernemu w Krako-
wie. Zawiera historią jednostki, wspomnienia z udziału 
w wojnie z bolszewikami i Ukraińcami oraz teksty oko-
licznościowe i związane z życiem jednostki pancernej. 
Na końcu spisy kawalerów Virtuti Militari i Krzyża Wa-
lecznych z baonu. Tyt. okł. Układ dwuszpaltowy. Drob-
ne uszkodzenia (odbarwienia, otarcia) okł. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 100. –
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663. [KAPISZEWSKA Ma-
ria]: Księga harców. Katowice: 
„Na Tropie”, 1936. – 106, [1] s., 
il., 17 cm, brosz. wyd. Piecząt-
ka i podpis własnościowy. Po-
radnik harcerski ćwiczeń z tere-
noznawstwa oraz gier i zabaw. 
Ilustr. Tadeusz Orłowicz. 
Drobne zagięcia okł. na krawę-
dziach. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 50. –

KAWALERIA POLSKA 1830-1939
664. GEPNER Stanisław (1889-1965), major rezerwy 20 Pułku Ułanów Wojsk 

Polskich, malarz i rysownik, znawca historycznego umundurowania i uzbro-
jenia. PAJĄCZKOWSKI Stefan (1900-1978), oficer rezerwy 6 Pułku Ułanów 
Wojsk Polskich, malarz i grafik, znawca umundurowania i uzbrojenia Wojsk 
Polskich: Zbiór 6 kart pocztowych (18,5 × 12,5 cm). Bankknock, Szkocja: nakł. 
„Broni i Barwy”, [lata 60.-70. XX w.]. Rysunki drukowane, ręcznie podma-
lowywane akwarelą. Album, karton, 14 × 22 cm. Album ze spuścizny po Je-
rzym Andersie (1896-1977), pułkowniku kawalerii Wojsk Polskim i bracie gen. 
Władysława Andersa. Obejmuje sześć kart pocztowych (w tym pięć rozkłada-
nych) w wersji polsko-angielskiej przedstawiających polskich kawalerzystów 
( 1 i 3 Pułk Ułanów 1830-1831; 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, 3 Pułk Ułanów 
Śląskich i 15 Pułk Ułanów Poznańskich 
Wojsk Polskich – w różnych ujęciach). 
Reprodukcje wg rysunków St. Gepnera i S. 
Pajączkowskiego, podmalowywane akwa-
relą (mundury, konie i proporczyki). Wy-
dane w ograniczonym nakładzie („Broń 
i Barwa” w Szkocji wychodziła w nakładzie 
150 egz.). Wydawnictwo to ukazywało się 
we współpracy z autorami (S. Pajączkow-
ski, czynny po wojnie w pracy muzealnej 
i kolekcjonerskiej na teranie Polski, zmarł 
podczas pobytu w Edynburgu). Ponadto 
w albumie kartka pocztowa z wizerun-
kiem odznaki 3 Pułku Ułanów Śląskich 
wyd. przez Polską Sekcję Filatelistyczną 
w Manchester (lata 60. XX w.) i pocztów-
ka z kościołami Tarnowskich Gór (miejsce 
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stacjonowania pułku). Album podpisany maszynowo („Jazda Polska 1831-
1939”). Jedna pocztówka z odciętą drugą kartą. Stan pocztówek bardzo dobry. 
Zob. też poz. niżej. 400. –

665. [PIĄTY] 5. Pułk Ułanów Zasławskich. Album pocztówek według 
Stanisława Gepnera (1889-1965). Bankknock, Szkocja: nakł. „Broni 
i Barwy”, [lata 60.-70. XX w.]. – [2] k. (kolorowe, rozkładane), [1] k. 
(kolor), 22 × 16 cm, album kartonowy. Dwie pocztówki rozkładane 
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(18,5 × 12,5 cm) przedstawiające ułanów 5 Pułku wg rys. St. Gepnera 
podmalowywane ręcznie akwarelą. Dołączono pocztówkę filatelistyczną 
wyd. w Manchester (patrz wyżej) z odznaką 5 Pułku. Z krótkim maszy-
nowym wstępem „Ostrołęka”. Album wykonał Jerzy Anders (1896-?), 
ostatni dowódca 5 Pułku Ułanów Zasławskich w wojnie obronnej 1939 
r. Pocztówki wydano jako dodatek do „Broni i Barwy” w niewielkim 
nakładzie. Stan bardzo dobry. Zob. też poz. wyżej. 300. –

666. WIELHORSKI Janusz (1911-1994), oficer 13 
Pułku Ułanów Wojsk Polskich i uczestnik 
kampanii wrześniowej 1939 r., autor zesta-
wień osobowych dotyczących obsady polskich 
jednostek kawalerii w wojnie obronnej 1939 r. 
oraz rysunków mundurów kawalerii. Trębacz 
9 Pułku Ułanów Małopolskich. Beauharno-
is, P.Q., Canada: nakł. autora, [1961-1971]. – [2] 
k., rys.,, 20 × 14 cm, w ozdobnym passe-par-
tout (23 × 18 cm). Z odręczną dedykacją auto-
ra (dla Jerzego Andersa), dat. Montreal 1971. 
Reprodukcja ułana z 9 Pułku stacjonującego 
w Czortkowie i Trembowli, w formie rozkła-
danej karty pocztowej i w wersji polsko-an-
gielskiej. Druk. w Wielkiej Bryt. Stan bardzo 
dobry. 75. –

667. KORPUS Kadetów nr 2 w dziesiątą rocznicę istnienia 1919/20 – 1929/30; [red. 
Stanisław Jura (1885-?)]. Chełmno: [b.w.], 1930. – 276, [2] s., il. całostronicowe 
w ramach paginacji i w tekście, 30 cm, opr. karton wyd. ze złoc. na licu. Mo-
nografia Korpusu Kadetów utworzonego początkowo w 1919 r. w Modlinie, 

a od 1926 stacjonującego w Chełmnie. Zawiera m.in. 
wykazy kadry i absolwentów, bogatą dokumentację 
ikonograficzną wraz z opisem życia kadeckiego w ra-
mach poszczególnych wyszkoleń. W dziele również 
praca o charakterze historyczno-regionalnym Stani-
sława Sosiny „Reform sejmików na Sejmie Czterolet-
nim”. Na okł. ślady zagięć, przybrudzeń i zacieków; 
grzbiet minimalnie uszkodzony w dolnej i górnej 
części (podklejony). Niewielkie przybrudzenia i za-
gięcia na pierwszych i ostatnich kartach. Poza tym 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 150. –
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668. KOWALSKI Adam (1896-1947), MACIEJEWSKI Jerzy Konrad (1899-1973): 
Album obrazków „Żołnierza Polskiego”. W oprac… Warszawa: Wojskowy 
Instytut Naukowo-Wydaw., 1934. – 24 s., il., 28 × 40 cm, brosz. wyd. Piecząt-
ka: „Biblioteka Wojskowa 3go P.P.”. Album fotografii, w znacznym stopniu 
reporterskim z życia Wojska Polskiego (m.in. poszczególne rodzaje broni, 
manewry, praca społeczna), częściowo rymowanymi podpisami. Drobne 
zagniecenia na krawędzi k. tyt. i okł., tylna okł. ze śladami niewielkiego 
odbarwienia. Poza tym stan dobry. 100. –

669. KOZŁOWSKI Karol (1833-1917): Wojsko polskie z roku 1830/31 przedstawione 
w 16 obrazach z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej. Wyd. 2. 
Poznań: nakł. Wyd., 1908. – 44, [2], 16 k. tabl. (kolor.), il. w tekście, 26 cm, opr. 
wyd. pł. tłocz. ze złoc. na licu oraz naklejoną ilustr. Rys historyczny Wojska 
Polskiego oraz opis działań wojennych powstania listopadowego z 16 tabl. 
kolorowymi przedstawiającymi wizerunki żołnierzy i oficerów powstania 
listopadowego. Tabl. 8 uszkodzona (niewielki uszczerbek prawej krawędzi). 
Egz. czysty. Stan ogólny dobry. 300. –
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670. KURS historji wojen: wojny 
napoleońskie; Wojskowy Instytut 
Naukowo-Wydawniczy. Z atlasem. 
Warszawa: Główna Księg. Wojskowa, 
1921. – [4], 178, [2] s. + 82 s., 100 szki-
ców, 23 cm, opr. ppł. Oprac. Referatu 
Historyczno-Wojskowego W.I.N.W. 
Opracowanie strategiczno-taktycz-
ne. W 1927 r. wydane pod nieco 
zmienionym tyt. z takim samym 
atlasem pod autorstwem Maria-

na Kukiela (1885-1973), historyka i wybitnego napoleonisty. Atlas w oryg. 
opr. ppł. wyd. formatu 22 cm w kieszonce opr. Stan bardzo dobry. 100. –

671. LASKOWSKI Otton (1892 – 1953): Młodość 
wojskowa Jana Sobieskiego. Warszawa: Tow. 
Wyd. „Polska Zjednoczona”, 1929. – 47, [1] s., 
18 cm, brosz. wyd. Drugie, popr. wyd. tekstu 
„Wychowanie wojskowe Jana Sobieskiego” 
zamieszczonego w „Bellonie” w 1922 r. Drob-
ne zagięcia i minimalne uszczerbki. Egz. nie-
rozcięty. Stan ogólny bardzo dobry. 40. –

672. [MILICJA Obywatelska] WYBRANE zagad-
nienia służby zewnętrznej. Podręcznik dla 
funkcjonariuszy MO. Pod red. J. Starościaka, 
Z. Jakubowskiego i B. Skutelego. Warszawa: 
Oddział Szkolenia KGMO, 1965. – 323, [1] 
s., 37 il., 21 cm, opr. pł. wyd. z tyt. tłocz. na 
licu. Pieczątki: „Komenda Powiatowa Mili-
cji Obywatelskiej w Golędzinowie”. Pierw-
szy ogólny podręcznik zawierający podsta-
wowe wiadomości o Milicji Obywatelskiej, 
jej środkach działania oraz rodzajach służby 
zewnętrznej i sposobie jej wykonywania. Śla-
dy użytkowania, przetarcia na krawędziach 
opr., drobne naddarcia kart. Blok książki 
zwarty. Stan ogólny dobry. 60. –
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MYŚL I CZYN. [Narodowe Siły Zbrojne] (Radom 1943-1945). Pismo Na-
rodowych Sił Zbrojnych XV Okręgu NSZ-AK (wydawane już po scaleniu 
z Armią Krajową, wcześniej Obwodu „R” podlegającego bezpośrednio 
Dowództwu NSZ). Zawiera wiadomości również z Okręgu Kielecko-Ra-
domskiego AK w związku z udziałem jednostek NSZ w Akcji „Burza”. 
Propaguje również idee narodowej demokracji. Maszynopis powielany.

673. – nr 5: 12 VIII 1944. 40. –

674. – nr 7: 19 VIII 1944. 40. –

675. – nr 8: 22 VII 1944. 40. –

676. – nr 9: 26 VIII 1944. 40. –

677. – nr 10: 29 VIII 1944. 40. –

678.  – nr 14-15: 17 IX 1944. 50. –

679. – nr 16-17: 24 IX 1944. 50. –

680. – nr 18-19: 1 X 1944. 50. –

681. – nr 20-21: 7 X 1944. 50. –

682. – nr 22-23: 15 X 1944. 50. –

683. NOTESIK żołnierski. [B.m.: b.w., 1920]. – [32] s., rys., 10,8 × 8,5 cm brosz. 
wyd. Zawiera złote myśli Józefa Piłsudskiego z rysunkami związanymi 
z Wojskiem Polskim, głównie autorstwa Kamila Mackiewicza. Niezadru-
kowane karty przeznaczone na notatki. Ślady używania na okł. Wewnątrz 
czysty egz. Oryginalny kalendarzyk żołnierski z okresu wojny polsko-bol-
szewickiej 1919-1920. 150. –
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684. ORGANIZACJA sił zbrojnych S.S.S.R w cza-
sie pokoju. Oprac. Oddział II Sztabu General-
nego. Warszawa: Wojsk. Instytut Naukowo-
-Wyd., 1924. – [2], VII, 302 s., 2 k. tabl. kolor. 
(rozkł.), 26 schematów luzem (rozkł.) na [18] k. 
tabl., 26 cm, brosz. wyd. Kompleksowe opra-
cowanie dotyczące organizacji sił zbrojnych 
ZSRR, jej broni, poszczególnych służb woj-
skowych, przemysłu i zaopatrzenia wojennego 
oraz aparatu politycznego. Dołączono sche-
maty pomocnicze, wykazy skrótów i objaśnień 
oraz kolorowe wizerunki poszczególnych bro-
ni i naszywek wojskowych. Zagięcia krawędzi 
kart. Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. Stan 
ogólny bardzo dobry. 120. –

685. OSADA Stanisław (1869-1934): Sokolstwo 
polskie, jego dzieje, ideologia i posłannic-
two: naszkicowane w 6 odczytach dla użyt-
ku Gniazd w Ameryce. Pittsburgh: „Sokół 
Polski”, 1929. – 70, [2] s., portr., 23 cm, brosz. 
wyd. Historia „Sokoła Polskiego” w Stanach 
Zjednoczonych. Okł. na licu ze śladami przy-
brudzeń na obrzeżach. Poza tym stan dobry, 
czysty egz. 50. –

686. PODRĘCZNIK podoficera. Pod red. Wła-
dysława Skłodowskiego. Wyd. 1. Warszawa: 
[b.w.], 1930. – VIII, 767 s., [1] k. portr., [6] k. tabl. 
(rozkł.), [1] k. mapa kolor., [12] s. tabl., 363 il., 17 
cm, opr. ppł. wyd. Pierwsze vademecum do-
tyczące poszczególnych rodzajów broni i woj-
skowości dla podoficera Wojska Polskiego. 
Bogato ilustrowane i zaopatrzone w schematy 
i wykresy. W jego opracowaniu brał udział zna-
ny fotograf Witold Pikiel (1895-1943). Otarcia, 
przybrudzenia i uszkodzenia okł. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –
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687. PRĄDZYŃSKI  Ignacy 
(1792-1850): Czterej ostatni 
wodzowie polscy przed są-
dem historyi; ze wstępem 
historycznym Ignacego 
Moszczeńskiego (1815-1880). 
Poznań: I. Moszczeński, 
1865. – XXXVI, 91 s., [1] k. 
portr. (staloryt), 21 cm, opr. 
ppł. Wydanie 1. Dzieło po-
święcone czterem wodzom 
polskim okresu zrywów na-
rodowych: Tadeuszowi Kościuszce, księciu Józefowi Poniatowskiemu i ge-
nerałom powstania listopadowego Józefowi Chłopickiemu i Janowi Skrzy-
neckiemu, analizujące głównie ich dokonania militarne. Portret w stalorycie 
ryt. Stanisława Łukomskiego (1835-1867), grafika cenionego ówcześnie „za 
czystość i precyzję rysunku oraz biegłość techniczną”. Zbrązowienia. Otarcia 
opr. Stan ogólny dobry. Rzadka prywatna edycja. 250. –

688. PRZEGLĄD Artyleryjski. Miesięcznik wyd. przez Departament Ar-
tylerii M.S. Wojsk. R. XIII: 1935, z. 1-12. Warszawa: M.S. Wojsk., 1935. – 
1600 s., [28] k. szkiców (rozkł.), [5] k. tabl., 2 oleaty (rozkł., luzem), [6] s. 
tabl. (luzem), il., 20,5 cm, brosz. wyd. Miesięcznik poświęcony sprawom 
artylerii Wojska Polskiego. Fachowe czasopismo wojskowe II Rzeczypo-
spolitej wydawane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych w latach 1923-
1939. Redaktor rocznika Marian Korewo. W zeszytach m.in.: Arciszew-
ski-Rola, Stanisław, Buonaparte; Filejski Feliks, Konie łykawe w wojsku; 
Kozicz Kazimierz, Przykład użycia artylerii w bitwie z Ukraińcami pod 
Brzeżanami w roku 1919; Landau Maksymilian, Materiały do historji ar-
tylerji Legionów; Mickunas Jan, O ujeżdżaniu konia; Ratajski Stanisław, 

Sowiecki dywizjon artylerii 
dywizyjnej w walce; Walew-
ski Witold, Artyleria korpu-
su generała Józefa Dwernic-
kiego; Weryho Władysław, 
Przeprawa artylerii w czasie 
forsowania rzeki. Numer 6ty 
z wkładką na papierze kredo-
wym poświęconą zmarłemu 
Marszałkowi Piłsudskiemu. 
Stan bardzo dobry. 240. –
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689. PRZEGLĄD Artyleryjski. R. XVII: 1939, z. 1-7 
(do lipca) [więcej nie wydano]. Warszawa: M.S. Wojsk., 
1939. – 882 s., [8] k. tabl. (rozkł.); 21 s. (tabele), 20,5 cm, 
brosz. wyd. Red. Naczelny rocznika Jan Ciałowicz. 
W zeszytach m.in.: Gembarzewski Bronisław, Arty-
leria polska w dobie powstania listopadowego (c.d.); 
Jabłoński Brunon, Działa wielkich kalibrów; Konarski 
M., Zwalczanie pociągów pancernych przez artylerię 
w świetle prawdopodobieństwa trafienia; Korewo Ma-
rian, Organizacja wojska niemieckiego; Mickunas Jan, 
Koń krzywo galopujący; Tenże, O płochliwości konia; 
Tomaszewski St., Zwalczanie broni pancernej przez ar-
tylerię. Sześć kart tablic luzem w kieszonce (część na 
papierze kalkowym). Osobna broszura: Tabele astro-
nomiczne artylerii na rok 1939 (dodatek luzem do nr 4). 
Drobne uszkodzenia krawędzi grzbietu w 3 numerach. 
Poza tym stan bardzo dobry. Ostatni rocznik przed 
wybuchem wojny. 150. –

690. PRZEPIS frontowey służby dla jazdy wydany 
z rozkazu jego Cesarsko-Królewskiey Mości w War-
szawie 1819 r. Warszawa: w Drukarni Woyskowey. 
1819. – 413, [4] s., 19 cm, poszyt z epoki. z oryg. na-
lepką z tyt. Pieczątki: „A. Klimkiewicz” z herbem 
Przyjaciel [Antoni Klimkiewicz (1788-1867), mjr gre-
nadierów Wojsk Księstwa Warszawskiego i 2 krotny 
kawaler Virtuti Militari). Rosyjski regulamin wojsko-
wy dla kawalerii, przetłumaczony na polski dla Ar-
mii Królestwa Polskiego. Obejmuje w 38 rozdziałach 
szczegółowe instrukcje i przepisy związane z musztrą 
kawaleryjską oraz omawia poszczególne czynności 
w warunkach zarówno bojowych, jak i defiladowych. 
Wydanie dwujęzyczne rosyjsko-polskie. Zaplamienia 
na okł. i zagięcia narożników pierwszych kart. Stan 
ogólny dobry. 400. –

691. PRZYSIĘGA Wojska Polskiego. B.m.: Oddział 
Prop. Gł. Zarz. P.-W. w. P., [ok. 1945-styczeń 1947]. 
Karta 39 × 25 cm. Pięciopunktowa przysięga z wcze-
snego okresu Polski Ludowej, z okresu funkcjono-
wania Krajowej Rady Narodowej (przed wyborami 
do Sejmu Ustawodawczego). Przysięga zakończona 
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słowami: „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG!”. W nagłówku godło państwowe 
wg wzoru z 1927 r. bez korony na głowie orła. Ślady składania. Stan ogólny 
dobry. 100. –

692. PUŁK Ułanów Karpackich 1942-1944. 
Kair, Egipt: Pułk Ułanów Karpackich, 1945. – 
46, [2] s., [1] k. tabl. kolor., il., mapki, 31 cm, 
brosz. wyd. Bogato ilustrowane szkice z dzie-
jów słynnej jednostki bojowej w której redakcji 
brali udział m.in. Adolf Bocheński, Melchior 
Wańkowicz, Tadeusz Wittlin, Juliusz Miero-
szewski i  Martha Hemingway (reporterka, 
córka Ernesta). Opr. graf. i ilustracje Henryk 
Węcławowicz. Otarcia grzbietu i zagięcia okł. 
Wewnątrz na ogół czysty egz. 150. –

693. RÓMMEL Juliusz (1881-1967): Moje wal-
ki z Budiennym. Dziennik wojenny b. d-cy 1. 
Dywizji Kawalerji… [B.m.]: Nakł. Własnym 
(Lwów: Związkowe Zakłady Graficzne), [1932]. 
– 218, [1] s., szkice, 24 cm, opr. pł. współcz. 
Wspomnienia dowódcy dywizji jazdy z woj-
ny polsko-bolszewickiej, w tym z największej 
od 1813 r. zwycięskiej bitwy polskiej kawalerii 
pod Komarowem. Obejmują okres od 18 VII 31 
VIII 1920 r. Zawiera imienne wykazy oficerów 
i podoficerów, którzy służyli w pułkach i dy-
onach artylerji konnej, wchodzących w skład 
1. Dywizji Kawalerji. W 1933 r. wyszła druga 
część zmagań wojennych z czerwoną kawalerią 
Siemiona Budionnego. Naturalne zażółcenia na 
krawędziach. Zbrązowienia na k. tyt. Poza tym 
stan dobry. Rzadkie. 150. –

694. SILNI, zwarci, gotowi. Piosenka-marsz; 
słowa: Zbigniew Krukowski (1913-1995); muzyka: 
Alojzy Zaremba. Warszawa: M. Arct, 1939. – [3] 
s., il., nuty, 35 cm. Partytura. Na okł. m.in. niebo 
błękitne, na którym lecą w kluczu polskie my-

śliwce i samoloty bombowe „Łosie” (PZL 37). Lit. i druk. H. Imielski (Sztych. 
J. Rynczak). Nieznana piosenka patriotyczna sprzed wybuchu wojny. Drobne 
naderwanie narożnika. Poza tym stan bardzo dobry. 90. –



275

695. SKRZETUSKI Mieczysław (187-1961): Święto wolności. Warszawa: Komitet 
Gł. Ligi Mocarstwowego Rozwoju Polski, 1928. – 45, [2] s., 2 portr., 20 cm, 
brosz. wyd. Popularna biografia Marszałka Józefa Piłsudskiego uwzględnia-
jąca jego boje o Polskę. Drobne zaplamienia i przybrudzenia okł. Wewnątrz 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 35. –

696. SŁUŻBA ojczyźnie. Wspomnienia 
uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918. 
Kom. red.: Aleksandra Piłsudska (1882-1963), 
Wanda Pełczyńska (1894-1976), H. Pohoska, 
Janina Barthel de Weydenthal, D. Wyszyńska; 
red. Maria Rychterówna. Warszawa: Głów-
na Księgarnia Wojskowa, 1929. – X, 426 s., il., 
25 cm, brosz. wyd. ze srebrnym orłem legio-
nowym. (Wspomnienia uczestniczek walk 
o niepodległość, t. 2) Zawiera kilkadziesiąt 
wspomnień z pracy niepodległościowej ko-
biet w szeregach POW i w innych organiza-
cjach podczas okupacji niemieckiej (1915-1918) 
oraz w walce o granice Rzeczypospolitej (1919-
1921). Zagięcia krawędzi okł. i drobne plamki 

na obrzeżach licach. Minimalne ubytki grzbietu. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 120. –

697. STARCZEWSKI Feliks Włady-
sław (1868-1945): Ta co nie zginę-
ła… Melodeklamacja lub śpiew 
z towarzyszeniem fortepianu lub 
na sam fortepian. Słowa Edwarda 
Słońskiego (1872-1926); muzyka… 
Warszawa: Gebethner i  Wolff, 
1916. – 7 s., nuty, 32 cm, brosz. 
wyd. Adnotacje i  data z  epoki 
(11/IX/1916 r.). Popularny wiersz 
z czasów I wojny światowej w za-
pisie muzycznym na fortepian au-
torstwa kompozytora związanego 
z Konserwatorium Warszawskim. 
Na okł. herb kolorowy Królestwa 
Polskiego. Drobne przybrudze-
nia okł. Grzbiet podklejony. Stan 
ogólny dobry. 75. –
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DEKORACJA SZTANDARÓW ARMII POLSKIEJ 
WE FRANCJI 22 VI 1917 R.

698. STYKA Jan (1858-1925), malarz, znany ze scen historycznych i batalistycz-
nych. Biały Orzeł polski na froncie francuskim, 1918. Arkusz 41 × 60 cm, 
ilustracja 32 × 48 cm. Reprodukcja kolorowa z L’Illustration, nr 3946: 19 X 
1918. Scena dekoracji sztandaru polskich ochotników („Bajończyków”) z 1914 
r. przez prezydenta Republiki Francuskiej Raymond Poincaré 22 VI 1918 r. 
w Sault na polach Szampanii. Obok prezydenta Roman Dmowski, ówcze-
sny szef Komitetu Narodowego Polskiego i gen. Louis Archinard (1850-1932), 
w błękitnym mundurze, pierwszy dowódca Armii Polskiej we Francji. Żoł-
nierze Polscy trzymają w ręku sztandary ufundowane dla polskich jedno-
stek przez miasta Paryż, Nancy, Verdun i Belfort. Drobne zagięcia krawędzi 
arkusza i ślady po wyjęciu ilustracji z pisma (drobne dziurki). Poza tym stan 
dobry. 180. –

699. SZEPTYCKI Stanisław(1867-1950): Front litewsko-białoruski 10 marca 1919 – 30 
lipca 1920. Z mapą i szkicami. Kraków: Krakowska Sp. Wyd., 1925. – [4], 124 s., 
11 k. tabl. zał., [1] k.: mapa, 23 cm, brosz. wyd. Wspomnienia generała broni oraz 
dowódcy frontu i armii w wojnie z bolszewikami. Zawiera zwykle wyjmowa-
ną z egzemplarza mapę Rzeczypospolitej Polskiej i krajów ościennych (Skala 
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1:1.500.000), 84,5 × 76,5 cm oprac. i wyd. w In-
stytucie Wojskowo-Geograficznym w Wiedniu. 
Grzbiet podklejony pł., przybrudzenia i zagięcia 
na krawędziach okł. Wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry, a mapy bardzo dobry. 180. –

700. [SZKOŁA Podchorążych Kawalerii 
w Grudziądzu] PIETNASTOLECIE Szkoły Pod-
chorążych Kawalerii w Grudziądzu. Grudziądz: 
[b.w., 1936]. – 47, [1] s., il., 30 cm, brosz. wyd. Pa-
miątkowa jednodniówka Szkoły Podchorążych 
Kawalerii w Grudziądzu za okres 1920-1935, 
działających ówcześnie w ramach Centrum Wy-
szkolenia Kawalerii. Liczne portrety, m.in. do-
wódców kawalerii z okresu międzywojennego. 
Projekt okł. Zbigniew Anczykowski, ilustrator 
i grafik, powojenny autor plakatów filmowych. 
Układ graficzny Stanisław Brzęczkowski (1897-
1955) bydgoski grafik i typograf. Na kilku kar-
tach tuż przy krawędziach kart wycięte niewiel-
kie okienka. Drobne zagięcia przy krawędzi okł. 
Stan ogólny dobry. 150. –

701. SZLAKIEM Ułanów Chrobrego. Zarys 
historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. 
króla Bolesława Chrobrego. Praca zbiorowa / 
pod red. Stanisława Zakrzewskiego (1902-1986) 
i Zygmunta Godynia (1910-1979). Londyn: Wyd. 
„Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej”, 1973. 
– 215, [1] s., fot., mapy, nuty, 23 cm, brosz. wyd. 
Podpis własnościowy. (Wydawnictwo Przeglą-
du Kawalerii i Broni Pancernej, nr 4). Monogra-
fia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich z uwzględ-
nieniem tradycji od XIX w. Drobne zagniecenia. 
Stan ogólny bardzo dobry. 90. –

702. [SZÓSTY] 6 Sierpień 1914 – 1934. War-
szawa: Zarz. Gł. Związku Legjonistów Polskich, 
1934. – 39, [1] s., 31,5 cm, brosz. wyd. Pamiątko-
wa jednodniówka w XX rocznicę wymarszu 
kompanii kadrowej 6 VIII 1914 r. z tekstami 
m.in. autorstwa Tadeusza Kasprzyckiego (1891 
– 1978), Bolesława Pochmarskiego (1883 – 1945), 
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Adama Judyma-Englerta (1890 – 1958), Tadeusza Żenczykowskiego (1907 – 
1997) i Felicjana Sławoj-Składkowskiego (1885 – 1962). Dołączono Order de 
Bataille Komendy Głównej Legionów Polskich, listę osób mających prawo 
noszenia odznaki I-ej kompanii kadrowej oraz listę poległych żołnierzy 
kompanii. Zagięcia krawędzi okł. Stan ogólny dobry. 120. –

703. ŚLIWIŃSKI Artur (1877-1953): Hetman Żółkiewski. Z 9 rys. Warszawa: M. 
Arct, 1920. – [4], 261, [1] s., [9] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Biografia jednego 
z najdzielniejszych wodzów polskich z ilustracjami (m.in. słynny obraz 
Dolabelliego oddany później carowi rosyjskiemu: Oddanie cara Wasyla 
Szujskiego i jego braci król. Zygmuntowi III). Drobne zagniecenia i zażół-
cenia na krawędziach okł. Stan ogólny bardzo dobry. 50. –

704. ŚLIWIŃSKI Artur (1877-1953): Jan Karol Chodkiewicz, hetman wielki litew-
ski. Z ilustracjami, mapą i planem bitwy pod Kircholmem. Warszawa: M. 

Arct, 1922. – 170, [1] s., [4] k. tabl. [1] k. mapa, 20 
cm, opr. karton wyd. okl. pap. Biografia wielkie-
go polskiego wodza. Naturalne zażółcenia. Stan 
ogólny bardzo dobry. 120. –

705. ŚWIĘCICKI Bolesław Wit (1901-1976): Triumf 
i śmierć na podniebnych szlakach. Reportaż z po-
bytu w Wilnie Fr. Żwirki i St. Wigury na dwa dni 
przed katastrofą pod Cierlickiem na Śląsku Cieszyń-
skim. Wilno: [b.w.], 1932. – 31 s., il., err., 17 cm, brosz. 
wyd. Reportaż drukowany w „Kurjerze Wileńskim” 
z reprodukcjami fotografii autorstwa Leonarda Sie-
maszko. Drobne zagięcia i przybrudzenia okł. Stan 
ogólny dobry. 40. –
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706. TESLAR Tadeusz (1894-1969): Polityka Ro-
sji sowieckiej podczas wojny z Polską. Trzy 
momenty. Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1937. – 265, [5] s., 25 cm, brosz. wyd. Praca 
źródłowa b. polskiego korespondenta praso-
wego w ZSRR. Omawia zaczątki ekspansji 
politycznej Rosji sowieckiej, jej zakusy po-
lityczne na Ukrainę oraz klęskę polityczną 
w 1920 r. wskutek przegranej wojny z Polską. 
Zagięcia krawędzi okł. i drobne przybrudze-
nia. Stan ogólny dobry. 100. –

707. TETMAJER-PRZERWA Kazimierz (1865-
1940): O żołnierzu polskim 1795-1915. Oświę-
cim: Naczelny Komitet Narodowy, 1915. – [2], 
98, [1] s., 20 cm, brosz. wyd. Pieczątki na okł. 
i k. tyt.: „Zbiory NKN” (z orłem strzeleckim). 
Zestawienie dziejów Legionów Piłsudskiego 
z historią napoleońskich legionistów generała 
Henryka Dąbrowskiego. Autor, już schyłko-
wy poeta młodopolski, został w czasie wojny 
światowej pozyskany przez Naczelny Komitet 
Narodowy do pracy niepodległościowej na 
terenie Zakopanego. Wydana praca dokonała 
wpisania Legionów Piłsudskiego w tradycję 
niepodległościową. Zbrązowienia na okł. 
Stan ogólny dobry. 50. –

708. UŁANI Lubelscy. Z. 5; [red.] Marian Wł. 
Żebrowski (1896-1962). Londyn: Wydaw-
nictwo Żołnierzy 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich im. gen. K. Sosnkowskiego, 1961. – 
[2], 86 s., 33 cm, brosz. wyd. Zawiera: Na 
czterdziestolecie dekoracji sztandaru puł-
kowego; wojna 1918-1920; obsady osobo-
we; kawalerowie orderu V.M.; Tym, co ode-
szli; Pułk w akcji podziemnej; sprostowania 
i uzupełnienia. Nakład 100 egz. (niniejszy 
egz. nosi nr 38). Maszynopis powiel. Okł. 
minimalnie uszkodzona. Stan ogólny do-
bry. Rzadkość. 120. –
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709. UŁANI Lubelscy. Z. 6; [red.] Marian Wł. 
Żebrowski (1896-1962). Londyn: Wydawnictwo 
Żołnierzy 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. 
Sosnkowskiego, 1962. – [2], 120 s., 35 cm. Zawiera hi-
storię pułku z lat 1918-1945 z uwzględnieniem dzie-
jów sztandaru, pieczęci i pieczątek. Niniejszy zeszyt 
stanowi podsumowanie referatu historycznego puł-
ku za lat 20 w formie relacji uczestników, odpisów 
dokumentów, wyciągów z opracowań książkowych 
itp. Nakład 100 egz. Maszynopis powiel. Brak tylnej 
okł. Stan ogólny dobry. Rzadkość. 120. –

710. W DWUDZIESTĄ rocznicę czynu zbrojne-
go Józefa Piłsudskiego 6. VIII 1914-1934; [oprac. 
kom. red. pod kierownictwem Zygmunta Zyg-
muntowicza]. Lwów: nakł. „Polski Niepodległej”, 
1934. – 176, [8] s., liczne il., portr., 30 cm, opr. pł. 
wyd. z tłocz. złotem tyt. na licu. Bogato ilustrowa-
ne dzieło zbiorowe poświęcone czynowi legiono-
wemu. Obejmuje zbiór tekstów historycznych i li-
terackich, m.in.: Humor legionowy; Jak Marszałek 
pił z podoficerami; Polskie Organizacje Wojskowe 
przed 1914 r.; Wśród cennych pamiątek w Sulejów-
ku. Zawiera również rozkazy z lat 1912-1918 i ze-
stawienie walk I i II Brygady Legionów Polskich. 
Wśród autorów m.in.: Gustaw Daniłowski, Ma-
ria Dąbrowska, Bolesław Wieniawa-Długoszow-
ski, Julian Ejsmond, Józef Mączka, Władysław 
Orkan, Wacław Sieroszewski i Edward Słoński. 
Druk dwuszpaltowy. Otarcia krawędzi grzbietu 
i opr. Stan ogólny dobry. 200. –

711. WĘDKIEWICZ Stanisław (1888-1963): Spo-
łeczeństwo a armja w porewolucyjnej Francji. 
Kraków: Krakowska Sp. Wyd., 1924. – 93, [1] s., 23 
cm, brosz. wyd. Zawiera m.in: Wojskowe cnoty 
i militarne nastroje w Francji królewskiej; Wiel-
ka rewolucja – Marsylianka – Napoleon; Klęska 
1870 roku – Idea wojskowego zamach stanu; Ar-
mia a republikanizm i monarchizm; Antymilita-
ryzm w literaturze; Sprawa Dreyfusa; Antymili-
taryzm po roku 1897; Jan Jaures; Roman Rolland; 
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Rok 1905 – Tradycjonalizm i militaryzm młodzieży XX 
wieku; Katolicyzm a problemy wojny i armii; Wyprawy 
kolonialne – Armia kolonialna; Sprawa Alzacji – Lo-
taryngji; Mobilizacja 1914 r. Niewielkie uszkodzenia 
okł. przy górnej krawędzi grzbietu. Wewnątrz czysty 
i nierozcięty egz. 50. –

712. WIADOMOŚCI Wojskowe. Tygodnik Illustro-
wany Wojskowy. R. I: 1917, nr 39-40: 25 XII 1917. Mińsk 
Litewski: Tow. Polskiej Wiedzy Wojskowej, 1917. – 530-
576, il., portr., 32 cm. Numer świąteczny poświęco-
ny piłsudczykom. Tygodnik ilustrowany wojskowy 
poświęcony wszystkim gałęziom sztuki wojskowej ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień taktycznych, 
związanych z doświadczeniami współczesnej wojny 
dziejowej. Pod redakcją Henryka Bagińskiego ( ). Wy-
chodził do r. 1919. Numer w całości poświęcony Legio-
nom Polskim. Druk dwuszpaltowy. Drobne zażółcenia 
i uszkodzenia krawędzi pierwszej karty. Poza tym stan 
bardzo dobry. Rzadkość. 60. –

713. [WOLNE Niemcy] STURZ Hitlers mit allen Mit-
teln, der einzige Weg zur Rettung des Reiches! National 
Komitee Freies Deutschland und Bund Deutscher Offi-
ziere. Im Felde, 1. August 1944. Ulotka powielaczowa, s. 
[2], 20,5 × 13,5 cm. Ulotka Narodowego Komitetu „Wolne 
Niemcy” i Niemieckiego Związku Oficerów, antyfaszy-
stowskich organizacji utworzonych z jeńców wojennych 
w ZSRR po klęsce stalingradzkiej. Skierowana do żołnie-
rzy niemieckich w związku z ofensywą Armii Czerwonej 
w Karpatach (Galicji) po wyzwoleniu Brodów i Lwowa. 
Sygnowana (faksymilia) przez wiceprezesa Komitetu Na-
rodowego „Wolne Niemcy” Luitpolda Scheidle (1898-1984), 
byłego oficera niemieckiego, w niewoli sowieckiej, później-
szego działacza chrześcijańskiego i państwowego w NRD. 
Zbrązowienia na krawędziach. Stan dobry. 50. –

714. WOLSKI Kazimierz: Słownik lotniczy w języ-
kach: polskim, francuskim, niemieckim i angielskim. 
Warszawa: Instytut Badań Technicznych Lotnictwa, 
1931. – [1], 48, [8] s., il., 32 cm, opr, karton. wyd. Słownik 
w układzie działowym (teoretyczny; samoloty i przy-
rządy mogące się unosić w powietrzu; lot; uskrzydlenie 
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i usterzenie; kadłub; podwozie; zespół napędowy 
oraz osprzęt i przyrządy pokładowe). Ilustrowa-
ne stosownymi rys. Tyt. okł. Druk jednostronny 
z ośmioma kartami przekładek (działowymi) dru-
kowanych w innym kolorze. Drobne zagięcia okł. 
Poza tym stan ogólny bardzo dobry. 80. –

715. WÓDZ Polski Walczącej Józef Piłsudski. 
[B.m.: b.w.], 1916. – 16 s., 14,5 cm, brosz. wyd. Po-
pularny życiorys Komendanta Józefa Piłsudskie-
go, jako wodza wojskowego. Wersja wydania bez 
podania jego miejsca. Okł. czerwona z portretem 
Wodza. Wewnątrz okł. ślad po ekslibrisie. Na 
odwrocie cena zamazana lekko ołówkiem. Stan 
ogólny bardzo dobry. 25. –

716. ZAKRZEWSKA Helena (1880-1952): Dzie-
ci Lwowa; ilustr. Kamil Mackiewicz (1886-1931). 
Wyd. 3. Warszawa: E. Wende i Ska, [1924]. – XVI, 
160 s., il., 24 cm, opr. ppł. wyd. Dedykacja z 1925 r. 
„Dwa przejmujące opowiadania o bohaterstwie, 
cierpieniach i ofierze życia najmłodszych obroń-
ców Polski i polskiego Lwowa” autorki, której 
książki znalazły się po 1945 r. na indeksie ksiąg 
zakazanych w PRL. Projekt okł. Kamil Mackie-
wicz. Niewielkie otarcia na okł. Wewnątrz czysty 
egz. Stan dobry. 90. –

717. ZNAKI konwencjonalne dla oznaczania 
wojsk na mapach, planach, szkicach i w gra-
ficznem ordre de bataille oraz skróty taktyczne. 
Warszawa: Koło Oficerów Sztabu Generalnego, 
1927. – 32 s., 17 cm, brosz. wyd. Znaki konwen-
cjonalne ustanowione rozkazem M.S.Wojsk. 
Oddz. III Szt. Gen. L.2901/Wyszk. 27. Skróty 
taktyczne ustanowione rozkazem M.S.Wojsk. 
Oddz. III Szt.Gen L.520/Reg.26. Stan bardzo 
dobry. 35. –

718. ŻOŁNIERSKIE piosenki obozowe: (50 
piosenek – tekst i melodje). Zebr. Adam Zagór-
ski (1883-1929). Piotrków: [b.w.], 1916. – 31, [1] s., 
15,5 × 21 cm, brosz. wyd. Zbiór 51 piosenek żoł-



nierskich przeważnie z okresu Legionów Polskich, 
w tym 20 z linią melodyczną. Drobne zagięcia i przy-
brudzenia oraz niewielkie podklejenie okł. Stan ogól-
ny dobry. 50. –

719. ŻYCIE Medyczne. R. II: sierpień 1946, nr 4 (6). Red.: Komitet Wydawniczy 
(Leonard Żyłko i in.). Warszawa: Sekcja Wydawnicza K.M., 1946. – 24 s., 
30 cm, brosz. wyd. Numer Specjalny Koła Medyków wydawanego do 1949 
r. przy ul. Oczki 7. Poświęcony w całości Armii Krajowej. Zawiera pieśni 
Armii Krajowej, w tym z Powstania Warszawskiego oraz urywki wspo-
mnień (np. Pogrzeb Alka [Dawidowskiego] (1920-1943), bohatera „Kamieni 
na Szaniec”. Maszynopis powielany. na okł. wykonanej trój płaszczyzno-
wym szablonem wizerunek powstańca warszawskiego. Drobne uszkodzenia 
krawędzi grzbietu. Poza tym stan dobry. Wyjątkowy numer powojenny 
bez znaku cenzury. 120. –



284

V a r i a 

720. ANKIETA w Sprawie Agrarnej i Zjazd Rol-
ników w Warszawie dnia 27, 28 i 29 listopada 1906 
roku. Warszawa: [b.w.], 1907. – [4], 201, [3], 79, [1], 8 s., 
24 cm, brosz. wyd. Pieczątka z epoki: „Z Księgozbio-
ru Śliwińskich”. Ankieta wśród 195 przedstawicieli 
środowiska ziemiańskiego (wiele znanych nazwisk) 
na temat reformy rolnej w Królestwie Polskim oraz 
przemówienia i dyskusje na zjeździe (m.in.: Sewe-
ryn ks. Czetwertyński, Władysław Grabski, Leopold 
bar. Kronenberg, Ignacy Korwin-Milewski, Michał 
Sobański i Edward Woyniłłowicz). 100. –

721. BAUDOUIN DE COURTENAY Jan (1845-
1929): Tolerancja. Równouprawnienie. Wolnomy-
ślicielstwo. Wyznanie paszportowe. Warszawa: Sto-
warzyszenie Wolnomyślicieli Polskich, 1923. – 24 s., 
23 cm, opr. pl. z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie, oryg. 
okł. brosz. zachowane. Pieczątka: „Księgozbiór Jana 
Sadowskiego”. Odczyt miany w Warszawie w Związ-
ku Zawodowym Pracowników Handlowych 13 marca 
1922 r. Bibljoteka Stowarzyszenia Wolnomyślicieli 
Polskich, nr 1. Afirmacja tolerancji i wolnomyśliciel-
stwa z postulatem usunięcia rubryki wyznaniowej 
z dokumentów osobistych. Zbrązowienia i zażółce-
nia. Stan ogólny dobry. 35. –

722. BERNADZIKIEWICZ Tadeusz (1906-1944?): 
Udział państwa w spółkach handlowych. Warsza-
wa: T-wo Wyd. Młodych Prawników i Ekonomistów, 
1938. – 111, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Zawiera: Udziały koncernowe 
Skarbu Państwa; Udziały koncernowe banków pań-
stwowych; Udziały koncernowe państwowych przed-
siębiorstw wydzielonych; Inne formy udziału państwa 
w spółkach handlowych; Charakterystyka powiązań 
koncernowych państwa; Ogólne rozmiary udziału 
państwa w spółkach handlowych. Bogato udokumen-
towana źródłowo praca z danymi liczbowymi. Drobne 
ślady używania. Stan dobry. 50. –
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723. BERNADZIKIEWICZ Tadeusz (1906-1944?): Za-
gadnienie rentowności gospodarki państwowej. 
Z przedmową Romana Rybarskiego (1887-1942). War-
szawa: [b.w.], 1932. – IV, 141-215 s., 25 cm, opr. karton 
wyd., tyt. tłocz. złotem na licu. Odb.: Rocznik Prawa 
i Ekonomji. T. 1 (1932). Pierwsza w polskiej literaturze 
ekonomicznej próba wyświetlenia zagadnienia ren-
towności przedsiębiorstwa państwowego. Rozprawa 
doktorska autorstwa znanego alpinisty i taternika. 
Drobne zagięcia okł. Stan bardzo dobry. Przyku-
rzenia lica okł. i zagięcia pierwszych narożników. 
Grzbiet reperowany (podklejony). Wewnątrz czysty 
egz. Stan dobry. 100. –

724. BLANCHON L.H. Alphonse (1865 – ?): Sztu-
ka przechowywania jarzyn w stanie świeżym, 
w stanie ususzenia, sposobem Apperta, środkami 
przeciw – gnilnemi i innemi sposobami. Podług… 
ułożyła H. R. [krypt.]. Warszawa: „Przegląd Tygo-
dniowy”, 1905. – [2], 58 s., 21 cm, opr. pł. współcz. 
z tłocz. tyt., oryg. okł. brosz. zachowane (naklejo-
ne). Podręczna Biblioteczna Skrzętnej Gospodyni. 
Omówienie sposobów konserwowania poszczegól-
nych jarzyn w warunkach gospodarstwa domowe-
go. Stan bardzo dobry. 80. –

725. BOHATYREW Michał T. 
(1887-?): Jak samemu zbudować 
półślizgową płaskodenną łódź wio-
słową. Warszawa: Główna Księgar-
nia Wojskowa, 1933. – 42 s., 36 rys., 
[1] k. tabl. (rozkł.: 50 × 65 cm), 17 
cm, brosz. wyd. Biblioteczka Spor-
towa, nr 6. Podręcznik budowy ło-
dzi ze schematami. Projekt kolor. 
okł. Atelier Girs-Barcz. Drobny 
uszczerbek okł. na odwrocie i mi-
nimalny w narożniku. Stan ogólny 
bardzo dobry. 60. –
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726. CZYM mogę służyć? Klucz do rozmów 
z klientem. Słownik wyrazów wszystkich 
branż. Warszawa: Wyd. Polskie, [1941]. – 78 
s., 22 cm, brosz. wyd. Okupacyjny słowni-
czek i rozmówki niemiecko-polskie przy-
datne w życiu codziennym dla handlow-
ca w dniu powszednim. Drobny zaciek na 
pierwszych kartach w części dolnej. Stan 
ogólny bardzo dobry. 45. –

727. CZYSTOŚĆ wewnętrzna czyli oczyszcza-
nie jelit jako czynnik leczniczy. Z 4 rys. Berlin: 
„Przewodnik Zdrowia”, [1910]. – 18 s., il., 23 cm, 
brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. Broszura 
reklamująca naturalne oczyszczanie jelit, jako 
ważny element zdrowego życia i sposoby do-
mowe tegoż zabiegu. Ślady używania na okł. 
(przykurzenia i drobne naddarcia). Wewnątrz 
czysty egz. 40. –

728. CZYSZCZENIE przedmiotów codzien-
nego użytku. Zebrał i ułożył inż. J.L. Warsza-
wa: Tow. Wyd. „Bluszcz”, [1929]. – 46, [2] s., 24 
cm, brosz. wyd. „Życie Praktyczne”, nr 55. Wyd. 
Poświęcone Sprawom Prowadzenia Domu i Go-
spodarstwa Kobiecego. Zbiór 78 praktycznych 
porad na temat czyszczenia różnych przedmio-
tów domowych. Niewielkie ślady użytkowania. 
Stan ogólny dobry. 35. –

729. DĘBICKI Władysław Michał (1853-1911): 
Nieśmiertelność człowieka jako postulat filo-
zoficzny przyrodoznawstwa. Studium… War-
szawa: W. Cithurus, 1883. – [6], 205 s., oraz CI-
THURUS Wojciech: Katalog książek i nut… 
[Warszawa]: W. Cithurus, 1887. – 139, [1] s., 21 
cm, współopr. płsk. z epoki tłocz. złotem na 
grzbiecie. Dedykacja z epoki po k. tyt. pierw-
szego dzieła. Rozprawa religijno-filozoficz-
na ciesząca się ówcześnie popularnością ze 
względu na przystępne ujęcie treści, jak i na-
ukową oprawę. Dalej katalog księgarni, skła-
du nut i obrazów przy ul. Krakowskie Przed-
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mieście 60 w Warszawie niedaleko gmachu 
Seminarium Metropolitalnego. Otarcia opr., 
złoc. nieco wyblakłe. Wyklejki na pap. ręcznie 
barwionym. Wewnątrz czysty egz. Stan ogól-
ny dobry. 150. –

730. GAIL Otto Willi (1896-1956 ): Fizyka na we-
soło;; z 104 rys. Hermana Blanka; przeł. An-
drzej Łastowiecki (właśc. Andrij Łastowećkyj 
(1902-1943). Warszawa: „Mathesis Polska”, 
Lwów: Zakł. Graf. Książnica-Atlas, 1936. – 79 
s., 104 rys., 25 cm, opr. pł. wyd. z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie i licu oraz bordiurą, oryg. 
kolor. obwoluta. „Z dziedziny nauki i techni-
ki”. Bibljoteka Popularno-Naukowa. Książka 
przystępnie popularyzująca zasady fizyki dla 
młodych i starszych. Drobne uszkodzenia ob-
wol na obrzeżach. Poza tym czysty i dobrze 
zachowany egz. 120. –

731. GŁĄBIŃSKI Stanisław (1862-1941): Wykład 
ekonomiki społecznej wraz z zarysem polity-
ki ekonomicznej z historyą ekonomiki. Lwów: 
Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 1913. – XV, 
[1], 998, [1] s., 24 cm, opr. brązowy płsk. z epo-
ki z tyt. tłocz. złotem na grzbiecie Ekslibris: 
„Antykwarjat Naukowy Wileński – Stani-
sław Dorżynkiewicz”, właściciela antykwa-
riatu i księgarni wileńskiej oraz wydawcy „Ku-
riera Antykwarskiego”. Sygn.: „J.Tł.” [Janusz 
Andrzej Bersten Tłomakowski (1896-1980), 
architekt, grafik i malarz]. Wykłady z ekono-
mii społecznej z historią nauki i polityki eko-
nomicznej autorstwa profesora i rektora Uni-
wersytetu Lwowskiego, przedstawiciela szkoły 
historycznej i polityka narodowego. Otarcia opr. 
Stan ogólny bardzo dobry. 250. –
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732. HAŁATKIEWICZ Zenon (1814-1888): Światło 
jako ogniwo jednoczące świat wewnętrzny z zewnętrz-
nym. Uważał i opisał… Kraków: [J. Wildt], 1845. – [2], 
152, [1], err., 22 cm, opr. brązowy płsk. z epoki, tłocz. 
złotem na grzbiecie, oryg. okł. brosz. zachowane. Roz-
prawa naukowa krakowskiego chemika i farmaceuty, 
„wybitnego ucznia” prof. Floriana Sawiczewskiego, ad-
iunkta przy katedrze farmacji i chemii UJ oraz profe-
sora farmacji w Instytucie Techniczno-Przemysłowym 
w Krakowie. Zbrązowienia i otarcia opr. Złocenia za-
chowane. Stan ogólny dobry. 150. –

733. HAMULEC samoczynny do pociągów towaro-
wych syst. Westinghouse’a Lu.V.1 zatwierdzony 
przez Związek Kolejowy Międzynarodowy; Pol-
skie Koleje Państwowe. London: The Westinghouse 
Brake and Saxby Signal Co. Ltd., [lata 30. XX w.]. 
– 59, [1] s., rys. 38, tabl. IV (rozkładane), 19 cm, opr. 
pł. wyd., obustronnie tłocz. złotem. Podpis własno-
ściowy z epoki: „Józef Strumiłło”. Angielskie wy-
dawnictwo w języku polskim pod auspicjami Polskich Kolei Państwowych 
omawiające zasady działania najnowszego ówcześnie modelu samoczynnego 
hamulca, mającego zastosowanie w polskich pociągach towarowych i osobo-
wych. Papier kredowany. Stan bardzo dobry. Ładny egz. 100. –

INŻEKTOR… poz. 734
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734. INŻEKTOR Friedmann’a. Podręcznik kieszonkowy. Ze szczególnem 
uwzględnieniem inżektora o parze wylotowym. Wiedeń: Alex Friedmann, 
1929. – 101 s., [8] k. (inseraty), tabl. II (jedna kolor.; rozkładana), 19 cm, opr. 
pł. wyd. z tyt. tłocz. na licu. Podpis własnościowy z epoki: „Józef Strumiłło”. 
Urządzenie ssąco-tłoczące (podające wodę do kotła) mające szerokie zasto-
sowanie w parowozach na terenie Polski. Stan bardzo dobry. 90. –

735. JAK należy prać jedwabie, wełny i wszel-
kie delikatne kolorowe tkaniny. [Warszawa: 
Prasa Polska S.A., lata 30. XX w.]. – 16 s., il. 
kolor., 17 cm, brosz. wyd. Szczegółowa in-
strukcja prania delikatnych tkanin (m.in. 
pończochy, wełny; jumpry i pullovery; try-
kotaże; muśliny – koronki; firanki; rękawicz-
ki; delikatna biała bielizna, batyst itp.). Stan 
bardzo dobry. 40. –

736. JASTRZĘBOWSKI Wojciech Bogumił (1799-1882): Ogrodnictwo. Podług wy-
kładu profesora… w Marymoncie. (Z portretem M. Oczapowskiego). Zabrał 
i oprac. Karol Majewski. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1876. – 408 s., 1 portr. 
(drzeworyt), 20 cm, opr. ppł. Wykłady z dziedziny ogrodnictwa z dodatkami 
i uzupełnieniami oraz wykaz systematyczny roślin gospodarskich (rolniczych, 
polnych i łąkowych) z dawnego Ogrodu Botanicznego na Marymoncie. Pocho-

dzą ze słynnego Instytutu 
Gospodarstwa Wiejskiego 
i Leśnictwa w Marymoncie 
(1816-1861), pierwszej wyż-
szej szkoły rolniczej na zie-
miach polskich. (Wykład 
początków zasadniczych 
rolnictwa, historji natural-
nej ziemiańskiej i ogrod-
nictwa, t. 3). Otarcia okł., 
zwłaszcza na narożnikach. 
Zbrązowienia. stan ogólny 
dobry. 150. –
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737. JAWORSKA Marja (1885-1957): Marja 
Dulębianka; przedm. Jadwiga Bogdanowi-
czowa. Lwów: Lwowska Liga Kobiet, 1929. 
– 28, [3] s., [7] k. tabl., 18 cm, brosz. wyd. 
Biografia działaczki społecznej, malarki i fe-
ministki oraz przewodniczącej Ligi Kobiet 
Polskich. Dulębianka była bliską przyjaciół-
ką Marii Konopnickiej, w której grobow-
cu została początkowo pochowana. Projekt 
okł. Anna Harland-Zajączkowska (1883-1930). 
Drobne zbrązowienia na okł. Stan ogólny 
bardzo dobry. 50. –

j u d a i c a

738. CHOIŃSKI-JESKE Teodor (1854-1920): 
Neofici polscy. Materyały historyczne. 
Warszawa: [b.w.], 1904. – 289, [1], XX s., 23 
cm, opr. ppł. z epoki, tyt. tłocz. złotem na 
grzbiecie. Superekslibirs tłocz. na grzbie-
cie: „S.R.” i podpis właściciela („Stefan Ro-
man”). Zawiera spisy neofitów wyznania 
katolickiego i protestanckiego podług akt 
metrykalnych. Przybrudzenia okł. Zażół-
cenia stan ogólny dobry. 120. –

739. [CZERNIOWCE] SYNAGOGA w Czer-
niowcach. Zaprojektowana przez znanego 
na dworze wiedeńskim polskiego architek-
ta Juliana Zacharjewicza-Lwigroda (1837-
1898), profesora architektury Akademii 
Technicznej we Lwowie. Projekt opubliko-
wany pięć lat po ukończeniu monumental-
nej budowli. Allgemeine Bauzeitung, R.47, Wien 1882. – [3] k. tabl. 40 × 29 
cm (litografia), [1] k. tabl. 40 × 58 cm (litografia), widoki zewnętrzne, prze-
kroje pionowe, rzut poziomy, sygn. R. v. Waldheim art. Anst. Wien. Ślady 
zacieku na narożnikach kart. W czerwcu 1941 budynek został spalony przez 
wojska rumuńsko-niemieckie. Po 1945 początkowo planowano wyburzyć 
synagogę, jednak mury były na tyle silne, że zrezygnowano z jej likwidacji, 
umieszczając w niej w r.1959 kino. 400. –
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740. FRANK Friedrich (1832-1904): Mord rytualny wobec trybunału prawdy 
i sprawiedliwości. Cz. 1-2; przeł. z upoważn. aut. Maria Blumberg. Warsza-
wa: [b.w.], 1904-1905. – VI, [2], XI, [1], 159, [1], V s., portr.; 145, [1], VI s., 21 
cm, opr. ppł. Pieczątka własnościowa. Niemiecka praca stanowiąca kompi-
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lację materiałów źródłowych o mordach rytualnych 
w XIII –XIX w. W cz. 1. m.in.: Ofiary z ludzi; Spoży-
wanie krwi; Oskarżenia chrześcijan o mord rytual-
ny; Oskarżenia żydów o mord rytualny; Oskarżycie-
le żydów o mord rytualny (m.in. polscy frankiści); 
Dowody naukowe, mające przekonywać, o istnie-
niu mordu rytualnego; Obrońcy żydów w sprawie 
o mord rytualny (m.in. papieże, dostojnicy kościo-
ła, naukowcy i arystokracja). W cz. 2. kalendarium 
oskarżeń o mord rytualny w Europie, w tym na te-
renie ziem polskich. Praca zaopatrzona w indeksy. 
Brak k. przedtyt. w cz. 1. Brak cz. 3. (Dopełnienie). 
Stan ogólny dobry. 200. –

741. [JANASZ Adolf (1819-1916)]: Mojżesz i Żydzi. 
Berlin: L. Rauh, [1865]. – [4], 163 s., oraz: SKARGA 
Piotr (1536-1612): Kazania sejmowe, także wzywa-
nie do pokuty obywatelów Korony Polskiej przez…; 
z dodatkiem mowy ks. Arcybiskupa Wawrzyńca 
Gembickiego do Królewicza Władysława i od-
powiedzi tegoż Królewicza na tąże mowę; także 
z dodatkiem podobizny własnoręcznego listu ks. 
Skargi do Apostolskiego Nuncyusza Caligarie-
go. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kra-
ków: nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1857. 
– XXII, 160 s., [2] s. tabl. złoż., 20 cm, współopr. 
brązowy płsk. z epoki z tłocz. grzbietem. Pierwsze 
dzieło to opracowanie właściciela dóbr Płochocin 
koło Warszawy, konwertyty, filantropa i promotora 
chrześcijaństwa wśród starozakonnych propagują-
ce chrześcijaństwo wśród Żydów. Drugie stanowi 
XIX w. wznowienie słynnych „Kazań sejmowych” 
w popularnym wydaniu z faksymilia. Zbrązowie-
nia, głównie w kazaniach Skargi. Otarcia okładzin. 
Stan dobry. 150. –

742. KOWALSKI S.: Żydzi chrzczeni. Warszawa: 
[b.w.], 1935. – 178 s., 21 cm, opr. pł. z tyt. tłocz. na grzbie-
cie, przednia oryg. okł. brosz. zach. Sucha pieczęć: „Ta-
deusz Zbyszycki / Sanok”. Analiza struktury i rozwoju 
ruchu neofickiego wśród Żydów. Zażółcenia i niewiel-
kie zagniecenia okł. Stan ogólny dobry. 90. –
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743. KRUSZYŃSKI Józef (1877-1953): Antysemi-
tyzm, antyjudaizm, antygoizm. Włocławek: Księ-
garnia Powszechna i Druk. Diecezjalna, 1924. – 28 
s., 22 cm, brosz. wyd. Definicje pojęć związanych 
z relacjami wobec Żydów i stosunkiem narodu wy-
branego do innych autorstwa profesora i rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, znawcy 
problematyki żydowskiej. Grzbiet uszkodzony 
i drobny uszczerbek narożnika okł. Wewnątrz 
czysty egz, Stan ogólny dobry. 35. –

744. ŁOBODOWSKI Józef (909-1988): Niech 
żyje antysemityzm – w: „Trybuna”, R. I: 1932, nr 
4. Lublin: Zbigniew Chomicz, 1932. – 23, [1] s., [1] 
k. tabl., 25 cm, brosz. wyd. Pismo pod redakcją 
Józefa Łobodowskiego z jego tekstem poświę-
conym antysemityzmowi napisanego z pozycji 
poety i demokraty, w duchu tolerancji. Analiza 
zjawiska antysemityzmu kończy się następu-
jącą konkluzją: „A jeśli proletarjat przyszłości 
wzniesie kiedykolwiek okrzyk „niech żyje anty-
semityzm”, będzie on oznaczał walkę ze szko-
dliwemi przywarami żydów, których nabyli 
w wyniku swej historycznej tułaczki, ale nigdy 
nie bezmyślne występowanie przeciw komuś 
tylko dlatego, że jest synem tego narodu, a nie 
innego”. W piśmie ponadto Józef Czechowicz, 
Legjon ulicy i jego gwara. Liczne podkreślenia 
i uwagi w artykule z epoki. Ilustr. „Drzewo” Jana 
Samuela Miklaszewskiego, który ciął w linoleum 
kliszę tytułową. Ślady podklejenia grzbietu okł. 
Stan ogólny dobry. 60. –

745. ORZESZKOWA Eliza (1841-1910): O ży-
dach i kwestyi żydowskiej przez… Wilno: skł. gł. 
w księgarni E. Orzeszkowej i S-ki, 1882. – 104 s., 
oraz: SMOLEŃSKI Władysław (1851-1926): Stan 
i sprawa Żydów polskich w XVIII wieku. Napi-
sał… Warszawa: Cels Lewicki i Sp., 1876. – 95, [1] 
s., 21 cm, współopr. brązowy płsk. z epoki, z tyt. 
tłocz. złotem na grzbiecie. Superekslibris: „H.R.” 
tłocz. złotem w dolnej części grzbietu. Pierwo-



294

druki. Pierwsza broszura została napisana przez autorkę „Nad Niemnem” 
pod wpływem warszawskich zamieszek antyżydowskich w XII 1881 r. Pi-
sarka usiłowała przełamać stereotypy społeczeństwa polskiego o Żydach 
oraz zachęcała do pozytywistycznej pracy wśród Żydów polskich, jak i ludu 
polskiego. Druga praca historyczna opisuje położenie polityczne Żydów 
w Rzeczypospolitej szlacheckiej doby Oświecenia. Zbrązowienia. Niewiel-
kie przybrudzenia na przedniej okł. Drobne otarcia. Złocenia w pełni za-
chowane. Stan dobry. 300. –

746. [PIOTROWSKI Ludwik] KORWIN 
Ludwik [pseud.] (1904-1988): Szlachta 
polska pochodzenia żydowskiego. Kra-
ków: nakł. autora, 1933. – 95, [5] s., [10] k. 
tabl. (chromolitografie kolor. herbów), 18 
cm, opr. brązowy płsk. współcz. ze złoc. 
i tłocz. na grzbiecie i licach. Książka obej-
muje 89 rodów uszlachconych głównie 
w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej, 
jak Bartoszewicz, Bergin, Bielski, Bloch, 
Boessner, Dąbrowski, Dessaw, Dobrowol-
ski (6 rodzin), Dobrzyński, Dziokowski, 
Epstein, Felsztyński, Fischel Powidz-
ki, Freyberg-Rosenfeld, Frenkel, Górski 
(Gurski), Grabowski, Jakubowski, Jan-
kowski, Jarmund, Jasiński, Jeleński, Jó-
zefowicz Hlebicki, Józefowicz vel Ezofo-
wicz, Kazimirski, Konderski, Koźliński, 
Krasnowojski, Kronenberg, Krysiński, 
Krzyżanowski (3), Kwieciński, Laski, 
Lesser, Lipiński, Lipski, Lutyński, Ła-

będzki vel Łabęcki, Łyżyński – Abramowicz, Majewski, Mańkowski, Mi-
chałowski, Narębski, Niedzielski, Niemira, Niewiarowski, Nizielski, Nowa-
kowski (2), Nowicki, Orłowski, Osiecimski, Oszejko, Pawłowicz, Pawłowski, 
Pełka, Piotrowski, Porębski, Poziomkowski, Poznański, Przewłocki, Rosen-
thal, Schabicki, Simolin, Stuliński, Świątecki, Świątkowski, Szpaczkiewicz, 
Szymański, Techlowicz (Tehlowicz), Trojanowski, Urbanowski, Wolański, 
Wolff, Wolski, Wołowski (2), Zawojski i Zbitniewski. Zażółcenia papieru. 
Poza tym stan bardzo dobry. 500. –

747. [SEMIGOTHA] WEIMARER historisch-genealoges Taschenbuch der ge-
samten Adels jehudäischen Ursprunges. (…): 1912. Erster Jahrgang. Weimar: 
Kyffhäuser Verlag, 1912. – LXII, 607 s., il., 15 cm, opr. pł. wyd. obustron-
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nie tłocz., w tym srebrem na grzbiecie i licu. Pełny 
tytuł dzieła: „Wajmarski historyczno-genealogiczny 
almanach całej szlachty o żydowskich korzeniach. Ze-
stawienie tych rodzin szlacheckich, które wywodzą 
się po mieczu z krwi niegdyś żydowskiej, to znaczy 
z orientalnego rasowego pierwiastka Żydów lub He-
brajczyków (zwanych niezasadnie Izraelitami), bez 
względu na ich ewentualną dzisiejsza chrześcijań-
ską konfesję lub mieszankę krwi poprzez Związki 
małżeńskie z aryjskimi kobietami. Genealogie spo-
rządzone z rasowego punktu widzenia”. Publikacja 
powstała w okresie kiedy wiele europejskich rodzin 
pochodzenia żydowskiego, zarówno konwertytów, jak 

i wyznania mojżeszowego, zajmowało znaczącą pozycję polityczną, ekono-
miczną bądź społeczną w Europie oraz otrzymało szlachectwo, niekiedy 
wyższe. Łącznie w okresie przed I wojną światową ukazały się trzy roczniki 
dzieła w latach 1912-1914 (ostatni już pod tytułem: „Semigothaisches Ge-
nealogisches Taschenbuch…”. Był to okres kiedy antysemityzm w Europie 
był poważnym zjawiskiem jedynie w Rosji carskiej, a wyemancypowane 
domy żydowskie cieszyły się dużym prestiżem. Daty urodzenia zostały tu 
zaznaczone sześciokątną gwiazdą Dawida, a kamienny grobowiec żydow-
ski symbol wskazuje, kto zmarł w wierze żydowskiej. Związek małżeński 
symbolizują pierścienie, różne dla małżeństw mieszanych i jednorodnych. 
Na karcie tyt. symbol swastyki, co oznaczało coś zupełnie innego. Ge-
nealogie uszeregowane według stopnia szlachectwa otwiera cesarski dom 
abisyński Menelika II (1844-1913), którego cała rodzina została ujęta, jako 
żydowskiego pochodzenia. Redakcja umieściła również w dziele rodzi-
ny, co do których pochodzenie jest mityczne 
lub niepewne, co zostało zaznaczone poprzez 
komentarze. Licznie występują tu rodziny pol-
skie, szczególnie z Galicji i zaboru rosyjskiego. 
Dzieło zwane popularnie „Semigotha” (Gotha 
semicka), z takimże tyt. tłoczonym srebrem na 
grzbiecie. Stan bardzo dobry. 450. –

748. SNOPEK Kazimierz: Zmienianie nazwisk. War-
szawa: skł. gł. Dom Książki Polskiej, 1935. – 99 
s., 21 cm, opr. imitacja pł. współcz. Spis zmie-
nionych nazwisk osób narodowości żydowskiej 
w Polsce za lata 1920-1934 na podstawie ogłoszeń 
w dziale nieurzędowym „Monitora Polskiego” 
zgodnie z przepisami o zmianie nazwisk obo-
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wiązującym prawnie w II Rzeczypospolitej, 
a zniesionym przez władze Polski Ludowej. Za-
żółcenia. Stan ogólny dobry. 90. –

749. TAUBER M.[ajer], WAJNGARTEN J.[e-
rahmiel]: Mała historja Żydów: dla szóstej 
klasy szkół powszechnych. Wyd. nowe. War-
szawa: Instytut Wyd. „Nauka”, 1939. – 155, [5] 
s., il., mapki, 24 cm, brosz. wyd. Bogato ilu-
strowany podręcznik nauki religii mojżeszo-
wej zatwierdzony przez ministerstwo. Historia 
narodu żydowskiego od czasów rzymskich do 
czasów wypędzenia ich z Hiszpanii w 1492 r. 
Niewielkie uszkodzenia i ubytki krawędzi okł. 
i grzbietu oraz zaplamienia. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 80. –

750. TRETER Tomasz (1547-1610): Trzy święte hostye w Poznaniu 1399 roku 
nożami od żydów ukłóte. Tomasz Treterus przed lat dwoma sty żyjący, 
stylem łacińskim opisał; Urodzony Kazimierz Miedzwiedzki dla publicz-
nego obojéj płci używania, na ojczysty język polski, słowo w słowo pilnie 
przełożył; teraz na nowo przejrz., opisem kościołów, w których te cuda się 
działy, pomn. i wyd. oraz dodatkiem jako i modlitwami przez pewnego 
księdza zaopatrzone. Warszawa: W. Gruszecki, 1890. – 64 s, 8 rys., 22 cm, 
brosz. wyd. Historia wydarzenia, które 
wg tradycji miało miejsce w Poznaniu 
w r. 1399, kiedy to miejscowi Żydzi na-
mówili pewną chrześcijankę do wynie-
sienia z kościoła dominikanów trzech 
hostii, a następnie w piwnicy jednej 
z kamienic bezcześcili Najświętszy Sa-
krament, nakłuwając go nożem oraz 
o cudzie, który wydarzył się podczas 
tego nakłuwania. Przedruk XVIII w. 
pracy. Drobne przybrudzenia i zagię-
cia na obrzeżach. Wewnątrz czysty egz. 
Stan dobry. 90. –

751. TRZECIAK Stanisław Talmud, bolsze-
wizm i „projekt prawa małżeńskiego 
w Polsce”. Warszawa: skł. gł. Księgarnia 
„Przeglądu Katolickiego”, 1932. – 57, [5] 
s., 21 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizo-
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wane pieczątki biblioteczne. Wpływy bolsze-
wickie i talmudyczne w projekcie cywilnego 
prawa małżeńskiego w Polsce z 1932 r. Drobne 
zbrązowienia na obrzeżach okł. Poza tym stan 
dobry, czysty egz. 60. –

752. TUGENDHOLD Jakub (1794-1871): Ska-
zówki prawdy i zgody pod względem różnicy 
wyznań ze starożytnych dzieł hebrajskich po-
wagę religijną mających; zebr., tł. i uwagami 
powiększ. przez… Warszawa: [b.w.], 1844. – [6], 
XVIII, 117, 32 s., 20 cm, opr. pł. z epoki z tłocz. 
złotem na licu dewizą: „Nagroda” i orłem car-
skim, całość okolona złotą ramką, grzbiet tłocz. 
Praca żydowskiego działacza społeczno-oświa-
towego i asymilatorskiego, późniejszego dyrek-
tora Warszawskiej Szkoły Rabinów, skierowana 
zarówno do chrześcijan, jak i Żydów, mająca na 
celu uświadomienie wspólnych związków reli-
gijnych wynikających ze Starego Testamentu. 
Napisana w duchu tolerancji religijnej. Rów-
nolegle tekst pol. i hebr. Zbrązowienia. Otar-
cia opr., złoc. na grzbiecie częściowo wyblakłe. 
Stan ogólny dobry. 150. –

753. WYCHOWANIE w środowisku mało-
miasteczkowym; oprac. S.(tanisław) Kursa 
(1901-1954), T.(adeusz) Pisarski (1878-1936), 
D. Grellerówna; pod red. Z.(ygmunta) My-
słakowskiego (1890-1971). [Cieszyn]: Wydaw-
nictwo Nauk. Tow. Pedagogicznego, 1934. – 
VIII, 206 s., 25 cm, opr. ppł., przednia oryg. 
okł. brosz. zach. (naklejona). Pieczątka: „Bi-
bljoteka Zw.N.P.”. Część trzecia dzieła zawiera 
pracę D. Grellerówny: Wychowanie dziecka 
żydowskiego w małem miasteczku na kresach 

Polski (Mielnica n. Dniestrem) m.in. z objaśnieniem pochodzenia ży-
dów polskich, rolą świąt w wychowaniu, wychowaniem dziewcząt wraz 
z indeksem wyrazów hebrajskich użytych w pracy. Zbrązowienia na licu 
i ślad po owadach na odwrocie. Wewnątrz czysty egz. Dołączono katalog 
wydawnictwa. Stan dobry. 90. –
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754. KORPORANT. Organ Związku Polskich 
Korporacji Akademickich. R. I: 1925, nr 1: ma-
rzec. Red. J.(akub) Orłowski; kier. Graf. Tade-
usz Gronowski. Warszawa: Z. Kokeli, 1925. – 24 
s., rys., 32 cm, oryg. okł. brosz. Zawiera m.in.: 
dział oficjalny z wiadomościami Z.P.K.A., wia-
domości z życia, artykuły programowe i roz-
maitości. Okł. rys. Bohdan Nowak; zdobili 
Leon Suzin i Jan Mucharski. Układ dwusz-
paltowy. Wydano zaledwie 7 numerów pisma. 
Drobne zagięcia okł. na obrzeżach. Stan ogólny 
dobry. 100. –

755. KORPORANT. R. I: 1925, nr 3 (maj). Nu-
mer zjazdowy. Warszawa: Z. Kokeli, 1925. – 36 
s., il., 32 cm, oryg. okł. brosz. W dziale oficjal-
nym m.in. lista korporacji związkowych; Rys 
historyczny K! Polonia; Życie polskie za gra-
nicą. Dołączono oryginalny blankiet wpłat na 
konto Z.P.K.A. Drobne przybrudzenia (przy-
kurzenia) na obrzeżach. Stan ogólny bardzo 
dobry. 120. –

756. [KOŻUCHOWSKI Józef] (1886-1968) 
JAWNUT B. [pseud.]: Zagadnienia polityki 
polskiej. Warszawa: Inst. Wyd. Narodowego 
Zjednoczenia Ludowego, 1922. – 15 s., 22 cm, 
brosz. wyd. Odb. z nr 8-9 mies. polit.-gosp. 
„Drogi Polski”. Bilans gospodarczy czterole-
cia Polski niepodległej i zagadnienia związa-
ne z odbudową kraju oraz polityką, w tym go-
spodarczą. Praca ekonomisty i bankowca oraz 
późniejszego ministra. Drobne uszkodzenia 
krawędzi okł. Stan dobry. 30. –

757. KRYGIER Włodzimierz: Hokej na lo-
dzie, (współwyd.): REGULAMIN Sportowy 
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz 
Międzynarodowe prawidła gry: 1935. War-
szawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 
VIII, 94 s., 27 il.; 36, [2] s., rys., 17 cm, brosz. 
wyd. Biblioteczka Sportowa, nr 36. Podręcz-
nik hokeju na lodzie wraz z regulaminem 
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w formie osobnej książeczki w kieszonce. Projekt okł. Atelier Girs-Barcz 
w Warszawie. Przybrudzenia i drobne uszkodzenia okł., zwłaszcza na 
odwrocie. Wewnątrz czysty egz. 50. –

758. [KUCHNIA wegeteriańska] Wiegieta-
rianskij stoł. 444 nowiejszich wiegietarian-
skich bliud. S.-Pietierburg: [b.w.], 1914. – 192, 
[2] s., 21 cm, brosz. wyd. „Wegeteriański stół”. 
Zbiór 444 najnowszych przepisów na dania 
wegeteriańskie, jak m.in. pierogi ze śledzia-
mi, śledzie zapiekane z ziemniakami, kluski 
ziemniaczane z sardynkami, budyń z ziem-
niaków czy pasztet z grzybów. Nie brak dań 
wyszukanych z ryb, zwłaszcza z jesiotra czy 
łososia. Luźne składki wydawnicze. Okł. 
uszkodzona na narożnikach i nieco zapla-
miona, głównie na odwrocie. Brak narożni-
ków górnych kart. Wewnątrz czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 90. –

759. LAMPERT Kurt (1859-1918): Atlas państwa zwierzęcego według… Oprac. 
Bohdan Dyakowski (1864-1940). Cz. II.: Ptaki z 256 wizerunkami ptaków na 
32 tablicach barwnych i 11 rycinami w tekście. Warszawa: M. Arct, 1905. – [2], 
86, VI, [1] s., il., 32 s. il. kol., rys. w tekście, 25 cm, opr. wyd. pł. z tłocz. srebrem 
tyt. na licu i grzbiecie oraz wizerunkami kolor. dzięcioła i sroki. Pieczątka: 
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„Ludwik i Regina [z Dąmbskich] Kowalczewscy”, 
1908 [ziemiańska rodzina]. Atlas ilustrowany 252 
barwnymi wizerunkami ptaków na osobnych 32 
rycinach chromolitografowanych. Obejmuje ptaki 
różnych kontynentów ze szczególnym uwzględnie-
niem rodzimych. Oprac. przez krajowego botanika 
z zastosowaniem terminologii polskiej i łacińskiej. 
Układ dwuszpaltowy. Ze skorowidzem nazw pol. 
i łac. Drobne otarcia na licu i minimalny uszczerbek 
grzbietu. Zbrązowienia. Tablice kolorowe w stanie 
bardzo dobrym. 300. –

760. LISTOWNIK. Obfity zbiór wzorów na listy wszel-
kiego rodzaju i w każdej potrzebie życia, jako też 
wzory kontraktów, świadectw, rachunków, kwitów 
itp. Mikołów: Sp. Wyd. Karola Miarki, [po 1919]. – 
192 s., 17 cm, brosz. wyd. Zbiór setek wzorów listów 
prywatnych (dla młodzieży i osób starszych) oraz 
kupiecko-przemysłowych. Zbrązowienia. Stan 
ogólny dobry. 60. –

761. MALINIAK Juljan (1889-1972): Tytoń w daw-
nej Polsce; drzeworytami ozdobił Stanisław O. 
Chrostowski (1900-1947). Warszawa: M. Arct, 
1933. – VII, 63 s., il., 23 cm, brosz. wyd. Opraco-
wanie przedwojennego dziennikarza i ekonomisty, 
związanego z monopolem spirytusowym i mono-
polowym. Na okł. i wewnątrz (inicjały i finaliki) 
drzeworyty Stanisława Ostoja-Chrostowskiego. 
Zawiera: Wprowadzenie tytoniu i pierwsze dru-
ki o nim; Opodatkowanie tytoniu w w. XVII-ym 
w Koronie i W.X. Litewskiem; Produkcja tytoniu 
i jego opodatkowanie w Polsce w wieku XVIII-ym; 
Zwyczaj palenia tytoniu i zażywania tabaki w Pol-
sce od końca XV stulecia; Materjały do polskiej 
bibljografji tabakologicznej. Grzbiet podklejony. 
Egz. czysty. Stan dobry. 90. –

762. MAŁKOWSKI Wacław: Wykaz systematycz-
ny wszystkich ptaków krajowych z dołączeniem 
skorowidzów abecadłowych nazw polskich i ła-
cińskich. Ułożył i wydał.. Warszawa: skł. u wy-
dawcy, [1902]. – [4], VI, 115 s., 18 cm, brosz. wyd. 
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Systematyka ptaków polskich. Grzbiet uszkodzony przy dolnej krawędzi. 
Wewnątrz czysty i nierozcięty egz. Stan dobry. 120. –

763. MARGOŃSKI Antoni (1868-1942): Pszcze-
larstwo nowoczesne. Wyd. 3. Poznań: Druk. 
Św. Wojciecha, 1946. – [6], 318 s., il., portr., 22 
cm, opr. pł. współcz. Podręcznik pszczelar-
stwa autorstwa przedwojennego pasjonata, 
wyróżnionego w latach 20. XX w. dyplomem 
ministra rolnictwa i Centralnego Towarzy-
stwa Rolniczego Warszawskiego. Stan bardzo 
dobry. 60. –

764. MYSŁAKOWSKI Zygmunt (1890-1971): Wychowanie państwowe a naro-
dowe. Lwów: skł. gł. Książnica-Atlas, 1931. – 26, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. 
Podpis własnościowy. Odb. z : „Muzeum” R. XLVI. Z. 1-2. O wychowa-

niu obywatelskim i patriotycznym w Polsce. „Ce-
cha narodowości jest nie tylko kwestją jakości, ale 
i stopnia. Nie tylko jest się Polakiem, Żydem lub 
Niemcem, ale jest się nim więcej lub mniej. Drwią-
ca nazwa Wasserpolaków, którą Niemcy obdarzają 
pewne niezdecydowane typy pogranicza, etnicznie 
polskie, świadczy o tem właśnie poczuciu stopnia. 
O tych ludziach, w których narodowość istnieje jak-
by embrjonalnie, wyraża się tenże Wyspiański, że 
stanowią „tłum ludzi obojętnych dla naszego naro-
dowego społeczeństwa, którzy go zaprzedają. Przez 
to, że o niczem nie myślą. Że się prędko godzą z wa-
runkami i że nie czują potrzeby zmiany”. Podkre-
ślenia ołówkiem w tekście. Drobne przybrudzenia 
okł. Stan ogólny dobry. 40. –

765. NARCIARSTWO. W oprac. H.(anny) Jabł-
czyńskiej-Jędrzejewskiej (1906-2002) przy współ-
udziale W.(andy) Czarnockiej-Karpińskiej, A. 
Heinricha, S. Leszczyckiego i St. Żytkowiczowej. 
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 
[2], XIV, 306 s., 39 il., mapki, 17 cm, brosz. wyd. 
z obwol. Państwowy Urząd W.F. i P.W. Wychowanie 
Fizyczne Kobiet. Pod red. K. Muszałówny i E. Re-
icherówny, tomik 3. Podręcznik narciarstwa obej-
mujący rozdziały: Zarys historji narciarstwa; Ubra-
nie narciarskie; Narty, więźby, kijki, buty; Sprzęt 
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turystyczny; Technika jazdy; Szkolenie; Zawo-
dy i odznaki; Turystyka narciarska; O śniegu 
i smarowaniu nart; Fotografia w zimie Odży-
wianie; Opieka lekarska w narciarstwie; Litera-
tura narciarska i mapy. Okł. projekt. Wiktorja 
J. Goryńska. Obwoluta uszkodzona na krawę-
dziach (czysta), skrzydełka luzem. Stan ogólny 
bardzo dobry. 90. –

766. ORZESZKOWA Eliza (1841-1910): Kilka 
słów o kobietach. Lwów: Księgarnia Celsa, Le-
wickiego i Sp., 1874. – [4], 218 s., 18 cm, opr. bor-
dowy płsk. z epoki z tyt. tłocz. złotem na grzbie-
cie Superekslibris: „M.P.” na grzbiecie. Podpis 
własnościowy: „Mieczysław Pfeiffer” z epoki. 
Rozprawa o emancypacji kobiet, w której autor-
ka „podkreśliła fundamentalną ludzką naturę 
kobiety, zdeprawowanej przez społeczeństwo”. 
Naturalne zbrązowienia. Drobne otarcia opr. 
Stan ogólny dobry. 150. –

767. OSTROWSKI Franciszek: Widok histo-
ryczny stanu nauk matematycznych w 17. wieku – 
[w:] Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wojewodz-
kiéy Lubelskiey Odbywać się Będzie w Dniach 
[…] na Który Przeswietną Publiczność Rektor 
wraz z Zgromadzeniem Nauczycielskiem Zapra-
sza.. Lublin: [b.w.], 1826.  – [6], 51, [2] s., poszyt 
z epoki, 20 cm. Zasadniczą część pracy zajmuje 
dzieło Józefa Ostrowskiego, profesora matema-
tyki, fizyki i geografii astronomicznej w szkołach 
lubelskich. Egz. z Biblioteki Henryka i Karoliny 
z hr. Hutten Czapskich Przewłockich w Mordach 
koło Siedlec (adnotacja nr 6017), potomka po ką-
dzieli Koźmianów (stąd podkreślenia w tekście 
z XIX w. Koźmianami). Uszkodzenia k. tyt. i ko-
lejnej karty z ubytkami w tekście, uzupełniony-
mi. Drobne uszkodzenie na odwrocie. Poza tym 
czysty egz., stan dobry. 75. –

768. [PAŃSTWOWY Bank Rolny] STATUTE 
of the State Land Bank. Warszaw: [Ministry of 
Agrarian Reforms], 1928. – 35, [1] s., err., 23 cm, 
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opr. karton wyd. Statut Państwowego Ban-
ku Rolnego powołanego w 1919 roku, którego 
następcą prawnym był po wojnie Bank Rol-
ny, a obecnie Bank Gospodarki Żywnościo-
wej. Tekst w języku angielskim. Stan bardzo 
dobry. 40. –

769. PIASECKI Eugeniusz (1872-1947): Zarys teorji 
wychowania fizycznego. Wyd. 2. Lwów: Zakł. 
Narodowy im. Ossolińskich, 1935. – XII, 413 s., 
il., tabele, wykresy, 24 cm, brosz. wyd. Z de-
dykacją autora dla Stefana Błachowskiego 
(1889-1962) profesora psychologii Uniwersy-
tetu Poznańskiego. Biblioteka Wychowania 
Fizycznego i Sportu, nr 15-16. Teoria wycho-
wania fizycznego autorstwa wykładowcy Uni-
wersytetu Poznańskiego i harcmistrza Rzeczypospolitej Polskiej, po wojnie 
twórcy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, noszącej jego imię. 
Zbrązowienia oraz zagięcia kart okł. Stan ogólny dobry. 100. –

p r a w o

770. DEKRET o odroczeniu eksmisyj z lokali han-
dlowych i przemysłowych. Z objaśnieniami adwokata 
Michała Howorki. Poznań: Księgarnia Wł. Wiłak, 1936. 
– [8] s., 17 cm, brosz. wyd. Prawo uchwalone w 1936 r. 
Broszura „na czasie”. Zażółcenia. Stan dobry. 20. –

771. DWIE konstytucje Polski Niepodległej. Zbiór 
artykułów ogłoszonych w piśmie „Rzeczpospolita Pol-
ska”. London: Ministerstwo Informacji i Dokumentacji 
R.P., 1969. – 23, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Podpis wła-
snościowy Zygmunta Gużewskiego (1895-1973), byłego 
adiutanta prezydenta Ignacego Mościckiego. Zbiór ar-
tykułów o konstytucjach polskich 1921 i 1935 autorstwa 
emigracyjnych polityków, m.in. Juliusza Sokolnickiego 
(1920?-2009), późniejszego samozwańczego prezydenta 
RP; Emila Jerzego Czerniawskiego (1894-1971) i Stani-
sława Lubodzieckiego (1879-1975). Zagniecenia i drobne 
zbrązowienie. Poza tym stan dobry. 40. –
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772. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880-1952): 
Liberum veto. Studyum porównawczo-histo-
ryczne. Kraków: skł. S.A. Krzyżanowski, 1918. 
– XVI, 468 s., 23 cm, opr. płsk. współcz. z szyl-
dzikiem. Autograf własnościowy Stanisława 
Zabiełło. Monografia liberum veto i jego gene-
zy na tle funkcjonowania europejskich syste-
mów parlamentarnych. Oprawa ozdobna sygn. 
„MA”. Podkreślenia ołówkiem, ostatnia karta 
z drobnymi śladami po kleju (?). Poza tym stan 
dobry. 180. –

773. MAJEWSKI SKOROCHÓD Walenty: Powody 
do ustanowienia kodexu handlowego z wyło-
żeniem ducha tegoż Kodexu, z zlecenia J.Wgo 
ministra sprawiedliwości; przełoż. przez… 
Warszawa: Drukarnia Wiktora Dąbrowskie-
go, 1811. – [2], 222 s., 18 cm, opr., płsk. z epoki 
Z księgozbioru Franciszka Strzyżowskiego. 
Podtyt.: Głosy przez mówców Rady Stanu, do 
ciała prawodawczego, przy podawaniu Kodexu 
Handlowego miane w posiedzeniu na dniu 1go 
września 1807… Zawiera komentarze i opinie 
związane z wprowadzonym w Księstwie War-
szawskim kodeksem handlowym francuskim. 
Zbrązowienia. Opr. uszkodzona ze śladami 
zużycia i działalności owadów. Blok książki 
zwarty. Wewnątrz czysty egz. 100. –

774. NAMITKIEWICZ Jan (1880-1958): Podręcznik 
prawa handlowego, wekslowego i czekowego. 
Wyd. 2 przejrzane i uzup. Warszawa: Księgar-
nia F. Hoesicka, 1922. – – 495 s., 22 cm, opr. pł. 
wyd., tyt. tłocz. złotem. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Przedwojenny podręcz-
nik akademicki. Naturalne zażółcenia i lekkie 
odbarwienie narożnika. Złocenia zachowane. 
Stan dobry. 90. –
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775. NAMITKIEWICZ Jan (1880-1958): Zasady prawa 
handlowego obowiązującego w Polsce. Prawo handlowe b. 
dzielnic: rosyjskiej, austryjackiej i pruskiej. Prawo wekslowe 
i czekowe. Prawo upadłościowe b. Królestwa Kongresowe-
go. Warszawa: I. Rzepecki, 1928. – – 184, [2] s., 24 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka: Zygmunt Horodecki i zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Prawo handlowe w Rzeczypospolitej 
Polskiej wg stanu na rok 1928 r. Niewielki ślad po zalaniu 
na części krawędzi kilkudziesięciu pierwszych kart. Stan 
ogólny dobry. 60. –

776. TYMCZASOWY regulamin obrad Sejmu Usta-
wodawczego Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Sejm 
Ustawodawczy RP, 1919. – 24, XI s., 15 cm, brosz. wyd. 
Pierwszy historyczny regulamin wskrzeszonego sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako Druk Nr 1. Stan bardzo 
dobry. 50. –

777. USTAWODAWSTWO finansowo-rolne i  jego 
praktyczne zastosowanie. Warszawa: Centralne Biuro 
do Spraw Finansowo-Rolnych, 1933. – 223 s., 25 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Dotyczy 
ustawodawstwa finansowo-rolnego z lat 1932-1933. Ślady 
użytkowania. Poza tym stan dobry. 60. –

778. ZBIÓR przepisów organizacyjnych o władzach 
i urzędnikach skarbowych z działu akcyz i monopo-
lów w oprac. Witolda Grabowskiego. Warszawa: Mini-
sterstwo Skarbu, 1931. – [6], 326 s., 21 cm, brosz. wyd. 
Książka zawiera przepisy wydane do 2 stycznia 1931 
r. (m.in. zawiera statuty organizacyjne Ministerstwa 
Skarbu, izb skarbowych i urzędów; o organizacji kon-
troli skarbowej, instrukcje o konfiskatach i nagrodach 
za wykrycie przestępstw skarbowych). Ślady użytko-
wania, stan dobry. 80. –
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779. [PTAKI Europy] CHOŁODKOWSKIJ Nikołaj Aleksandrowicz (1858-1911), 
SILANTIEJEW A.A.: Pticy Jewropy. Prakticzeskaja ornitolgia z atlasom 
jewropejskich ptic. Sostawili… S.-Pietierburg: A.F. Debrien, 1901. – XIV, 
[2], CLVII, [1], 59, [1], 635, [1] s., 60 k. tabl. (chromolitografie kolor.), [4] k. 
map (kolor), 237 il. w tekście, err., 29 cm, współopr. płsk. z epoki z tłocz. zło-
tem tyt. na grzbiecie i licu, opr. sygn.: „W. Karpow”. Encyklopedia ptaków 

Europy z atlasem powstała w Pe-
tersburgskim Instytuckie Leśnym 
pod redakcją Nikołaja Aleksan-
drowicza Chołodkowskiego, zoo-
loga i A.A. Silantiewa. Obejmuje 
ornitologię i myślistwo. Zawiera 
52 barwne tablice z wizerunkami 
przeszło sześćset ptaków. Ponadto 
8 tablic z podobiznami różnych ro-
dzajów jaj ptasich oraz sposobami 
preparowania ptasich piór. W tek-
ście cztery mapy (m.in. z drogami 
ptasich lotów w Rosji i w świecie). 
Otarcia opr. przy krawędziach, mi-
nimalne ślady po zalaniu na krawę-
dziach pierwszych kart części opi-
sowej i atlasu. Mapa po s. 162 lekko 
uszkodzona na krawędziach. Poza 
tym stan dobry, a chromolitografii 
bardzo dobry. 2 000. –
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780. PUŁAWSKI A.: Pogadanka o piciu trunków i pijań-
stwie. (Odczyt popularny, zalecony przez Warsz. Tow. 
Hyg.). Wyd. 2, znacznie pomnożone. Warszawa: skł. gł. 
w Księgarni Polskiej, 1912. – 28, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. 
Pieczątka: „Z księgozbioru Stanisława Zielińskiego”. 
Wydawnictwo popularne o zapobieganiu alkoholi-
zmowi z tablicą genealogiczną rodziny pijackiej w 4ch 
pokoleniach. Ślady używania na okł. (drobne naddar-
cia) i zażółcenia. Stan ogólny dobry. 40. –

781. PYTLASIŃSKI Władysław (1863-1933): Podnoszenie 
ciężarów. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 
1930. – {4], 52, [3] s., 65 fot., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka: 
„Bibljoteka Koła Wychowawców Fizycz. w Warszawie”. 
Bibljoteczka Sportowa, nr 10-11. Zasady i ćwiczenia 
podnoszenia ciężarów z wykorzystaniem archaicznych 
już dzisiaj przyrządów treningowych autorstwa mistrza 
świata w zapasach (Paryż 1900) i działacza sportowego. 
Zagniecenia i przybrudzenia okł. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 45. –

782. PYTLASIŃSKI Władysław (1863-1933): Tajniki walki 
zapaśniczej. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 
1929. – 69, [2] s., 36 il., 17 cm, brosz. wyd. Pieczątka: 
„Bibljoteka Koła Wychowawców Fizycz. w Warszawie”. 
Bibljoteczka Sportowa, nr 4-5. Popularny podręcznik 
walki zapaśniczej z wizerunkami sławnych mistrzów 
walki i ważniejszymi chwytami. Drobne zagniecenia 
okł. Stan ogólny dobry. 60. –

783. REISS Józef (1879-1956): Henryk Wieniawski. War-
szawa: Księgarnia Muzyczna F. Grąbczewskiego. 
1931. – [2], 191 s., nuty, 21 cm, opr. pł. Znaki własno-
ściowe na wyklejce. Biografia słynnego kompozytora 
i skrzypka. Stan ogólny dobry. 60. –

784. REKLAM Karol (RECLAM Karl) (1821-1887): Nauka 
zachowania zdrowia i zdolności do pracy; przekł. Wa-
cława Mayzla (1847-1916). Warszawa: Redakcya Dwu-
tygodnika „Zdrowie”, 1880. – [8], IV, 504, VII s., 23 
rys. (drzeworyty), 21 cm, opr. brązowy płsk. z epoki 
z tłocz. tyt. Na grzbiecie tłocz. superekslibris: „K.M.”. 
podpis z epoki: „X. Misiewicz”. Poradnik zdrowego 
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życia z licznymi przykładami statystycznymi. Otarcia opr. i nadpęknięcia (re-
perowane). Tyt. wyblakły. Zbrązowienia. Str. 407-408 podklejona. Stan ogólny 
dobry. 150. –

785. ROZPRAWY i wnioski o orto-
grafii polskiéj przez deputacyą od Król. 
Towarzystwa Warsz. Przyjaciół Nauk 
wyznaczoną. Warszawa: w Druk. J. Węc-
kiego, 1830. – XXIII, [1], 588, [4] s., 20 cm, 
opr. brązowa płsk. z epoki z tyt. tłocz. 
złotem na grzbiecie Pieczątka: „Biblio-
teka Małkowskich” z herbem Bombek 
II. Zbiór 18 opracowań wraz z podsumo-
waniem Deputacji wyznaczonej w 1814 r. 
do uporządkowania ortografii i grama-
tyki polskiej. Wśród autorów znaleźli się 
historycy i teoretycy literatury oraz języ-
koznawcy, jak: Feliks Bentkowski (1781-

1852), Kazimierz Brodziński (1791-1835), Józef Mroziński (1784-1839), Lu-
dwik Osiński (1775-1838) i Wojciech Szwejkowski (1773-1838). Prace dotyczą 
m.in. zasady użycia poszczególnych samogłosek czy spółgłosek, sposobie 
zapisywania nazwisk cudzoziemskich, pisaniu łącznym i rozdzielnym oraz 
z dużej litery. Przyjęte zasady stanowiły doniosły przełom w nowożytnych 
dziejach języka polskiego, jednak ich spopularyzowanie zostało utrudnione 
wskutek wybuchu powstania listopadowego. Otarcia opr., zbrązowienia, 
złoc. zachowane. 300. –

786. SCHLEYER E.: Rośliny europejskie; oprac. Marja Arct-Golczewska (1872-
1913). Warszawa: Michał Arct, 1911. – 104 s., 72 tabl. kolor., liczne ryciny 
w tekście, 13 × 18 cm, opr. ppł. wyd. z kolor. tabl. na licu. Atlas 144 gatunków 
roślin europejskich z omówieniem poszczególnych gatunków oraz skoro-
widzem nazw polskich i łacińskich. Stan bardzo dobry. 300. –
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787. SCHROEDER Karl (1838-1887): Prof. Schroedera 
wykład chorób kobiet. Przekład dzieła: Handbuch 
der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane 
von Prof. Carl Schroeder (Handbuch der speciel-
len Pathologie und Therapie von Ziemssen) przez 
Stanisława Kondratowicza (1850-1898). Warszawa: 
W Druk. „Gazety Lekarskiej”, 1876. – [2], II, 496 
s., 147 il. (drzeworyty), 22 cm, opr. brązowy płsk. 
z epoki z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie Ilustrowany 
podręcznik ginekologii omawiający choroby narzą-
dów płciowych żeńskich. Naturalne zbrązowienia, 
otarcia krawędzi opr. zaplamienia na licu z drob-
nym zadrapaniem. Stan ogólny dobry. 150. –

788. STOLETNI kalendarz od roku 1807 aż do 1907. 
W którym nazwiska planet, ich wielkość, odległość 
i domniemany wpływ na każdodzienną pogodę, wraz 
z powszechnemi i osobliwemi regułami wieszczbia-
nemi, jako też przepowiedzieniem pogody, znakami 
odmiany powietrza z różnych stanowisk miesiąca, 
równie jak zwierząt, roślin, wody i.t.d. z tabellami 
daiącemi poznać, w które dni przez 100 lat Wielka-
noc i Zielone Świątki przypadaią, iako też dodatek 
pożytecznych i doświadczonych wiadomości zawiera 
się. Kraków: Franciszek Gertner, [1807]. – 141, [6] s., 
16 cm, opr. płsk. z epoki. Podpis Łukasza Czajewicza 
(częściowo zamazany), krakowianina i właściciela 
kalendarza z 1807 r. Praktyczny kalendarz astro-
nomiczny z tabelami czasowymi. Zawiera również 
praktyczne porady gospodarskie (np. próba dobrej 
wódki – kilka przepisów, łącznie ze zrobieniem 
wódki z wina; esencje, rosolisy itp.). Zbrązowie-
nia i otarcia opr. Stan ogólny dobry. Rzadki polski  
kalendarz. 250. –

789. STOWARZYSZENIE Pomocy Naukowej w emi-
gracji. Paryż: [b.w.], 1870. – 24, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. 
Sprawozdanie z działalności Komitetu Stowarzyszenia 
Pomocy Naukowej pod przewodnictwem Aleksandra 
Chodźki, Jana Działyńskiego i Ludwika Nabielaka. Za-
wiera listę darczyńców. 40. –
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790. [SZTUKA kulinarna] ZELENKO P.M.: Powarskoje iskusstwo. [S. Pietier-
burg: Tip. A.S. Suworina], 1902. – XI, [1], 585, [1], XXXII s., 300 rys., 24 cm, 
opr. brązowy płsk z epoki tłocz. złotem na grzbiecie. Sztuka gotowania. 
Zbiór 2300 przepisów od najbardziej popularnych po egzotyczne. Zbiór 
przepisów praktycznych dawnej kuchni rosyjskiej i przedrewolucyjnej oraz 
zasad prowadzenia kuchni racjonalnej i estetycznej. Zbrązowienia i nie-
wielkie otarcia opr. Złocenia zachowane. Stan ogólny dobry. 600. –

791. ŚNIADECKI Jan (1756-1830): Trygono-
metrya kulista analitycznie wyłożona. Z przy-
stosowaniem do rozmiaru ziemi i  do zadań 
astronomicznych: ku użyciu uczących się w im-
peratorskim wileńskim uniwersytecie. Wilno: J. 
Zawadzki, 1817. – VIII, [2], 60 s. [1] k. tabl. (lito-
grafia), 22 cm, brosz. wyd. Pierwodruk akade-
mickiego podręcznika trygonometrii sferycznej. 
Tablica w litografii I. Chrczonowicza, sztycharza 
Szkoły Uniwersytetu Wileńskiego. Okł. repero-
wana. Notatki z epoki w ołówku na marginesie 
sztychu (wyliczenia). Drobne zbrązowienia. Stan 
dobry. 200. –

792. ŚPIEWNIK abstynencki. [Wyd. 2]. Po-
znań: Katolicki Związek Abstynentów, 1936. 
– 46, [2] s., 11 × 7,5 cm, brosz. wyd. Zbiór kilku-
dziesięciu pieśni abstynenckich, zarówno religij-
nych, patriotycznych, jak i biesiadnych. Drobne 
przykurzenia, grzbiet nadpęknięty. Wewnątrz 
czysty egz. 40. –

793. ŚWIT. Miesięcznik poświęcony walce 
z alkoholizmem. Organ Katolickiego Związ-
ku Abstynentów i in. R. XXIX: 1932, nr 3-4-11. 
Poznań: Katolicki Związek Abstynentów i in., 
1932. – 41-220 s., il., 23 cm, opr. pł. z tłocz. tyt. na 
grzbiecie. Organ Katolickiego Związku Abstynen-
tów, Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej, Polskiego 
Związku Księży Abstynentów, Związku Bractw 
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Wstrzemięźliwości i Związku Nauczycieli Abstynentów. 
Wydawane w diecezji poznańskiej i rozpowszechniane 
w diecezjach całej Polski. Zawiera sprawozdania z życia 
organizacyjnego organizacji abstynenckich, wiadomości 
z życia antyalkoholowego w kraju i za granicą. W dziale 
piśmienniczym recenzje niekiedy dość ostre np. książki 
Elżbiety Kiewnarskiej i Michaliny Ulanieckiej, Spirytus 
w gospodarstwie domowem. Prawdopodobnie brak ostat-
niej karty (?). Stan bardzo dobry. 120. –

794. TEODOROWICZ Henryk Parowóz. Podręcznik dla drużyn parowozowych, 
szkół kolejowych, techników i majstrów warsztatowych. Poznań: nakł. au-
tora, 1924. – 285 s., 278 rys., 25 tabel i 105 wzorów w tekście, 24 cm, opr. pł. 
prążkowana z epoki. Podręcznik dotyczący budowy parowych oraz zasad 
prowadzenia pociągów parowych. Zażółcenia. Stan ogólny dobry. 100. –

795. TEPA Jerzy (1908-1992): Na polskiej antenie. Lwów: Państwowe Wyd. Ksią-
żek Szkolnych, 1938. – 171 s., 80 il., 21 cm, brosz. wyd. z obwol. „W barw-
nych obrazach reportażowych przedstawił 
autor istotę i dzieje wynalazku, historię pol-
skiej radiofonii i jej problemy, rolę polskiego 
mikrofonu w pracy społecznej i oświatowej 
– wreszcie wyjaśnił trudne arkana pracy au-
torskiej dla mikrofonu, ilustrując swoje tezy 
licznymi przykładami z audycji radiowych”. 
Praca autorstwa kierownika programów roz-
głośni Polskiego Radia w Katowicach. Okł. 
projekt. Wacław Siemiątkowski (1896-1977). 
Minimalne zagięcie obwol. przy krawędzi. 
Stan ogólny bardzo dobry. 90. –
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796. TYSZYŃSKI Aleksander (1811-1880): Pierw-
sze zasady krytyki powszechnej. T. 1-2. War-
szawa: w Druk. Gazety Polskiej, 1870. – [6], 
IV, III, [1], 256, II; [4], 307, [3] s., 22 cm, opr. 
pł. współcz. z tłocz. złotem tyt. na licu, oryg. 
okł. brosz. zachowane. Dzieło filozoficzne 
profesora Szkoły Głównej, współzałożyciela 
„Biblioteki Warszawskiej”, krytyka i literata. 
Stan bardzo dobry. 150. –

797. WAGNER Gierman (1840-1894): Dietsko-
je wiesele. Sbornik Wsiewozmożnych igr, 
razwlieczenij i  zaniatij w komnatach i na 
otkrytom wozduchie lietam i zimoju; pie-
riewieła z niemieckago dla russkago izdania 
M. Sinicyna. Moskwa: Tip. Tow. I.D. Sytina, 
1901. – 251, IX s., liczne il. w tekście, opr. ppł. 
wyd. (kolorowa litografia na licu). Pieczątka: 
gimnazjum żeńskiego w Piotrkowie (Trybu-
nalskim). Dziecięca radość. Zbiór wszelkich 
zabaw, rozrywek i zajęć w domu oraz na po-
wietrzu, latem i zimą autorstwa niemieckiego 
pedagoga i propagatora nauk przyrodniczych, 
niezwykle popularnego w Rosji przed rewolu-
cją 1917 r. Zawiera wiele zabaw rozwijających 
dzieci z również z dziedzin fizyki, matema-
tyki. techniki i gospodarstwa domowego. Na 
licu litografia wydawnicza ze scenami zabaw 
dziecięcych. Drobne otarcia krawędzi okł. 
Poza tym stan bardzo dobry. 250. –

798. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885-1939): 
Pojęcia i twierdzenia implikowane przez po-
jęcie istnienia 1917 – 1932. Warszawa: Kasa 
im. Mianowskiego, 1935. – [6], 181, [3] s., 23 
cm, brosz. wyd. Pierwodruk. Dzieło będące 
w zamyśle twórcy jego „hauptwerk”, prezen-
tujące własny system filozoficzny nazwany 
monadyzmem biologicznym. Okł. nieco za-
gnieciona. Egz. nierozcięty. Wewnątrz stan 
bardzo dobry. 250. –
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799. WOJCIECHOWSKI Stanisław (1869-
1953): Historia spółdzielczości polskiej do 
1914 roku. Warszawa: Spółdzielczy Instytut 
Naukowy, 1939. – 253, [1] s., [18] k. portr., 26 
cm, brosz. wyd. Historia ruchu spółdzielcze-
go od schyłku Rzeczypospolitej szlachec-
kiej poprzez trzy zabory (m.in. patronat ks. 
Wawrzyniaka, banki ludowe, towarzystwa 
zaliczkowe, kasa Stefczyka) z portretami naj-
większych orędowników ruchu, autorstwa 
drugiego prezydenta RP. Niewielkie ślady 
zażółceń i zagnieceń okł. przy krawędziach. 
Blok czysty, stan dobry. 75. –

800.  WÜRTZ Adolphe (1817-1884): History-
ja poglądów chemicznych od Lavoisier’a do 
dni naszych; przeł. M. i J. S. oraz J. J. Boguski 
(1853-1933). Warszawa: A. Gruszecki, 1886. – 
[4], 168 s., 18 cm, opr. bordowy płsk. z epoki 
z tłocz. złotem tyt. na grzbiecie Rozwój no-
wożytnych nauk chemicznych od XVIII w. 
Zbrązowienia i zaplamienia okł. oraz otarcia 
okł. Stan ogólny dobry. 150. –

801. WYKAZ imienny docentów według 
stanu z dnia 31 grudnia 1937 r. Warszawa: 
MWRiOP, 1937. – 30 s., 21 × 30 cm, brosz. wyd. 
Oficjalny druk Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego zawierający 
wykaz 520 docentów szkół wyższych Kra-
kowa, Lwowa, Poznania i Warszawy podług 
uczelni i wydziałów z wyszczególnieniem 
dat urodzenia, habilitacji i podstawy praw-
nej. Trzy poprawki w tekście po wydrukowa-
niu. Ślad złożenia w połowie z minimalnym 
uszkodzeniem (naddarcie) s. 17-18. Poza tym 
stan dobry. 60. –

802. ZALESKI Stefan (1859-1916): Zagadki 
w 22 rodzajach i 620 przykładach. Zebrał, 
uzup. i do wymagań pedagogiki zastoso-
wał… Kraków: Składnica Pedagogiczna, 



1916. – 150 s., 19 cm, opr. ppł. wyd. Pieczątka prywatna. Zbiór zagadek 
ludowych, szarad, logogryfów, domyślników, anagramów, kalamburów, 
palindromów, synonimów, homonimów, akrostychów, przenośni, łami-
główek, rebusów i zagadek rachunkowych wraz z rozwiązaniami. Otarcia 
okł. Wewnątrz czysty egz. 60. –


