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s z t u k a  i  r z e m i o s ł o

1. BATOWSKI Zygmunt (1876‒1944): Wizerunki Kopernika. Toruń: Tow. 
Bibljofilów im. Lelewela, 1933. – 99, [5] s., [9] k. tabl.: il., 32 cm, brosz. wyd. 
Dedykacja Ottona Steinborna (1868‒1936), lekarza i bibliofila dla syna. 
Monografia poświęcona historycznym wizerunkom astronoma. Okładka 
ze śladami używania (zbrązowienia i niewielkie zagięcia), czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 100. –

2. BOEHN Max (1860‒1932): Rokoko. Francja w XVIII-tym stuleciu; [przekł. 
Pawła Hulki-Laskowskiego (1881‒1946)]. Warszawa: Trzaska, Evert i Michal-
ski, [1932]. – IX, [3], 581, [5] s., 15 k. tabl. czterobarwnych, 300 il. w tekście, 26 
cm, opr. pł. wyd. tłocz. złotem z barwionym szyl-
dzikiem w oryg. pudełku wyd. Bogato ilustrowana 
monografia poświęcona nie tylko sztuce rokoka 
we Francji, ale również epoce, życiu polityczno-
-społecznemu, kulturze i obyczajowości. Otarcia 
pudełka, poza tym stan bardzo dobry. 360. –

3. BULKIEWICZ Stanisław: Rudolf Mękicki 
(1887‒1942). Łódź: Łódzkie Tow. Przyjaciół Książ-
ki, 1987. – 16 s., faksym., fot., 24 cm, brosz. wyd. 
z obwol. Popularna biografia prezentująca do-
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robek Rudolfa Mękickiego, lwowskiego medaliera, heraldyka, historyka 
sztuki i wykładowcy Politechniki Lwowskiej oraz autora pierwszego pol-
skiego ekslibrisu numizmatycznego. Referat wygłoszony dnia 8 kwietnia 
1987 roku w setną rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecia śmierci Rudolfa 
Mękickiego na zebraniu ŁTPK. Stan bardzo dobry. 60. –

4. [CHASEWICZ Nil (1905‒1952)]: 
Kniżkowi znaki Nila Chasewicza; 
priedmowa T.(adeusza) Lesznera 
(1895‒1967). Warszawa: Spokij, 1939. 
– 31 s., (10) tabl. w ramach paginacji 
z naklejanymi ekslibrisami, 24 cm, 
brosz. wyd. Ekslibrisy w języku pol-
skim i cyrylicą, ukraińskiego artysty 
Nila Chasewicza, poległego po wojnie 
jako żołnierza UPA w walce z NKWD. 
Egzemplarz numerowany z 200 nakła-
du. Stan bardzo dobry. 120. –

5. CHOMICZ Bolesław (1878‒1959): 
Budynki ogniotrwałe a tanie. Porad-
nik dla gospodarzy wiejskich. War-
szawa: skł. Gł. Gebethner i Wolff, 
1908. – 60, [1] s., 10 rys., oraz: TU-
LISZKOWSKI Józef (1867‒1939): Bu-

dowle wiejskie: zdrowe, ogniotrwałe i tanie. Warszawa: skł. Gł. Księgar-
nia Polska, 1913. – 92 s., 57 rys., 21 cm, współopr. ppł., okł. oryg. drugiej 
brosz. zachowana (naklejona). Pozycja pierwsza dotyczy zastosowania 
materiałów ogniotrwałych w budownictwie wiejskim z uwzględnieniem 
czynników ekonomicznych. Druga propaguje budownictwo wiejskie 
z szerokim omówieniem budowy domu mieszalnego na wsi, budynków 
inwentarskich itp. Końcowe rozdziały prezentują ogniotrwałe i tanie 
ściany oraz różne rodzaje dachów. Przybrudzenia okł., zwłaszcza na od-
wrocie, wewnątrz stan bardzo dobry. 80. –

6. CICHOCKI Władysław: Papiernictwo. Krótki opis wyrobu papieru, 
tektury, masy drzewnej, celulozy drzewnej i słomianej. Z 20 rysunkami 
w tekście, planem maszyny papierniczej, kolorową tablicą oraz 27 prób-
kami papieru. Warszawa: Wł. Łazarski, 1922. – 62, [8] s., il., [11] k. tabl., 25 
cm, brosz. wyd. Podręcznik papiernictwa z wklejonymi próbkami papieru. 
Zbrązowienia i drobne uszkodzenia okł. na krawędziach, grzbiet podkle-
jony pap., wewnątrz czysty egz. 100. –
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7. CZAPLIŃSKI Czesław 
(ur. 1953): Saga rodu Styków. 
New York: Bicentennial Pu-
blishing Corporation, 1988. 
– 202, [3] s., faksym., fot., 
il. częściowo rozkładane 
w ramach paginacji, 22 × 28 
cm, brosz. wyd. Bogato ilu-
strowana (częściowo barw-
na) monografia twórczości 
malarskiej rodziny Styków 
– Adama (1890‒1959), Jana 
(1858‒1925), twórcy „Panora-

my Racławickiej” i Tadeusza (1889‒1954). Tekst równoległy w jęz. ang. i pol. 
Stan bardzo dobry. 120. –

Galeria „krzywe koło” w Warszawie, Rynek Starego Miasta 2, założona przez 
Grupę 55 i w latach 1956 do 1965 r. prowadzona przez artystę Mariana Bogusza. 
Celem działania było propagowanie sztuki nowoczesnej.

8. NOWOSIELSKI Jerzy: galeria „krzy-
we koło” warszawa – wrzesień 1960/jerzy 
nowosielski. – [4] s. tabl., naklejone 3 re-
produkcje obrazów na karton oraz jedna 
oryginalna grafika „Czarny akt” – linoryt 
16 × 10,5 cm, sygnowany ołówkiem: JN 1960. 
Katalog 24 × 24 cm, w kartonowej okładce 
z tekstem Aleksandra Wojciechowskiego 
na wewnętrznej stronie. Jerzy Nowosiel-
ski (1923‒2011) – polski malarz, rysownik, 
scenograf, filozof i teolog prawosławny. 
Uważany za jednego z najwybitniejszych 
współczesnych pisarzy ikon. Wnętrze i gra-
fika w stanie b. dobrym, czyste, okładka 
z drobnymi zaplamieniami. 750. –

9. STAŻEWSKI Henryk: galeria „krzywe 
koło” – warszawa/stażewski [1961]. – por-
tret w fot. Z.Dłubaka, [4], 28, [4] s., [12] 
s.tabl., [2] k.tabl., katalog 24 × 24 cm. Naklejone 14 reprodukcji przestrzen-
nych reliefów, 28 s. tekstu na błękitnym papierze żeberkowym zaw. teksty 
W. Borowskiego, A. Ptaszkowskiej, M. Tchorka. Odręczny podpis arty-
sty pod jego fotograficznym portretem. Dołączony oryginalny gaufrage 
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Henryka Stażewskiego (1894‒1988) – czołowego pioniera klasycznej pol-
skiej awangardy – będący najważniejszym elementem katalogu. Wykaz 26 
prezentowanych obrazów. Dodatkowo zaproszenie do galerii na wernisaż 
w dniu 2.XII.61 (sobota) godz. 19‒21 rynek st. miasta 2. Stan b. dobry, nie-
znaczne przebarwienia okładki. 1 200. –

10. ŚLESIŃSKA Alina: galeria „krzywe koło” warszawa – sierpień 1960/alina 
ślesińska. – [4] s. tabl., naklejone 3 reprodukcje rzeźb na karton oraz jedna 
oryginalna grafika „Kompozycja”, litografia barwna 20 × 20 cm. Katalog 
24 × 24 cm, w kartonowej okładce z tekstem Aleksandra Wojciechowskiego 
na wewnętrznej stronie. Ślesińska (1922‒1994) uprawiała przede wszystkim 
rzeźbę, ale także malarstwo, rysunek i tkaninę artystyczną. Wykonywała 
również projekty architektoniczne. Stan b. dobry, nieznaczne przebarwie-
nia okładki. 300. –
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11. TARASIN Jan: galeria „krzywe koło” warszawa – wrzesień 1960/jan ta-
rasin. – [4] s. tabl., naklejone 3 reprodukcje obrazów na karton oraz jedna 
oryginalna grafika  „Kompozycja”, litografia barwna 19 × 17 cm. Katalog 
24 × 24 cm, w kartonowej okładce z tekstem Aleksandra Wojciechowskiego 
na wewnętrznych i zewnętrznej stronie. Jan Tarasin (1926 – 2009) – polski 
malarz, grafik, rysownik, fotograf, eseista, profesor ASP w Warszawie. Stan 
b. dobry. 450. –

12. ISKIERSKI Stanisław: Katalog galerji obrazów Pałacu w Łazienkach 
w Warszawie. Warszawa: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Dyrekcja Państwowych Zbiorów Sztuki, 1931. – 60 s., il., 23 
cm, brosz. wyd. Katalog zbiorów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 
w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie liczą-
cy 187 obrazów z dawnej 2500 kolekcji. Zawie-
ra krótką jej historię po 1795 r. Końcowe karty 
zawierają sygnatury kilkudziesięciu malarzy 
występujących w galerii. Stan bardzo dobry.
 50. –

13. KATALOG numizmatów Księgarni Anty-
kwarskiej B. Bolcewicza w Warszawie. Nr. 3. 
Warszawa: Księg. Antykwarska B. Bolcewi-
cza, 1893. – [2], 64, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. 
Katalog monet polskich lub z dawną Polską 
styczność mających będących w sprzedaży 
Księgarni Antykwarskiej przy Pl. Saskim 3 
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w Warszawie. Obejmuje 1473 monety królów 
polskich, 268 monet lennych i mających związek 
z Polską oraz 76 medali. Zażółcenia okł. i uszko-
dzenia krawędzi brosz., poza tym czysty egz., stan 
dobry. 50. –

14. KATALOG rzeźb religijnych Zofji Trzciń-
skiej-Kamińskiej (1890‒1977). Warszawa: „Ver-
bum”, [1933]. – [12] s., [15] k. tabl.: il., 25 cm, brosz. 
wyd. Zbiór prac rzeźbiarki i medalierki związanej 
z Poznaniem i należącej do grupy „Młoda Sztuka” 
i „Rytm”. Tekst w jęz. pol. i franc. Na okł. ilustr. 
Poszczególne prace na pap. kredowym. Drobne 
uszkodzenia okł., zwłaszcza na grzbiecie i odwro-
cie. Wewnątrz na ogół czysty egz. 50. –

15. KLINGER Max (1857‒1920): Malarstwo i ry-
sunek; przełożył Ignacy Drexler (1878‒1930). 
Lwów: nakł. tłumacza, 1908. – 38, [6] s., XVIII k. 
tabl., 25 cm, opr. pł. Zdezaktualizowana pieczątka 
biblioteczna. Pierwsza polska edycja pracy teore-
tycznej niemieckiego symbolisty, malarza, grafika 
i rzeźbiarza, z licznymi reprodukcjami, częściowo 
z ozdobnymi secesyjnymi bibułkami przekład-
kowymi. Otarcia krawędzi okł., poza tym stan 
dobry. 100. –

16. ŁUSKINA Ewa: W obronie piękności kra-
ju. Zdobił i układał Henryk Kunzek. Kraków: 
nakł. Towarzystwa Upiększania Miasta, 1910. – 
[8], 96 s., [1] k. tabl., 86 il., 26 cm, opr. ppł. wyd. 
Z Wydawnictw Towarzystwa Upiększania Mia-
sta Krakowa i Okolicy. Praca zawiera szereg ilu-
stracji zabytków również spoza Małopolski (np. 
dwory w m. Czarnomin, Dębinki, Dorohusk, 
Giżyce, Kurzęca, Mereczowszczyzna, Stara Sie-
niawa, Uher, Witulin i Worotniów). Przybrudze-
nia i otarcia krawędzi okł., wewnątrz stan dobry.
 70. –

17. [MALCZEWSKI Jacek] Jacek Malczewski 
1855‒1929: lipiec – sierpień – wrzesień 1939. Kra-
ków: Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, 1939. – 18, 
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[1] s., [16] s. tabl.: il., 22 cm, brosz. wyd. Katalog monograficznej wystawy 
200 obrazów mistrza pod protektoratem najwyższych władz miejskich, 
kościelnych, wojskowych i akademickich. Przedmowa [Marian Dienstl-
-Dąbrowa (1882‒1957)]. Zaznaczenia ołówkiem, okł. nieco przykurzona, 
stan dobry. 50. –

18. OPIEKA nad zabytkami i ich konserwacja. Warszawa: Min. Sztuki i Kul-
tury, 1920. – 87 s. (w tym 30 s. tabl.), 24 cm, brosz. wyd. w ochronnej opr. 
karton. Podpis własnościowy z 1925 r. Zawiera zagadnienia techniczne 
dotyczące konserwacji poszczególnych rodzajów zabytków sztuki i kul-
tury. Fotografie obejmują zabytki m.in. z następujących miejscowości: 
Kazimierz Dolny, Parczew, Płock, Chojne, Bożew, Brochów, Wiślica, Gró-
dek Jagielloński, Czersk, Serock, Piaseczno, Boby i Wojkowice. Drobne 
odbarwienia okł. kartonowej, podklejenia między okł. Wewnątrz czysty 
egz. Stan dobry. 50. –

19. PIERWSZY salon Związku Pol-
skich Artystów Plastyków Okrę-
gu Warszawskiego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie: 14.IV-
-4.V.1947. Warszawa: Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Zwią-
zek Polskich Artystów Plastyków 
Okręgu warszawskiego, 1947. – 24 
s., [24] k. tabl.: il, 24 cm, brosz. 
wyd. Pierwsza powojenna wysta-
wa ZPAP. Zawiera przeszło 200 
prac stu kilkudziesięciu artystów. 
Projekt awangardowej okł. Boh-
dana Bocianowskiego (1911‒1983). 
Stan bardzo dobry. 40. –

20. PIOTROWSKI Józef (1873‒1939): 
Ochrona zabytków a odbudowa 
kraju. Uwagi ogólne – publika-
cje – rozważenie zadań i czyn-
ności Lwów: skł. gł. Księgarnia Gubrynowicz i Syn, 1916. – 62, [3] s., 
[16] k. tabl.: il., 22 cm, brosz. wyd. Praca ówczesnego referenta ochrony 
zabytków Galicji i Bukowiny w Wiedniu, późniejszego konserwatora dla 
Galicji. Okładziny ze śladami zagięć na krawędziach, grzbiet podklejony. 
Wewnątrz czysty egz. 50. –
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21. [REJCHER Edward (1852-po 1925)] KA-
TALOG zbiorów Edwarda Rejchera. [Wie-
deń: b.w.], 1918. – 19, [1] s., [40] k. tabl.: 
il., 32 × 23 cm, opr. karton wyd. Katalog 
dwustu kilkudziesięciu obrazów z ko-
lekcji przemysłowca Edwarda Rejchera. 
Obejmuje sztukę polską, w tym obrazy 
Teodora Axentowicza, Olgi Boznańskiej, 
Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Ju-
liana Fałata, Aleksandra i Maksymiliana 
Gierymskich, Artura Grottgera, Juliusza 
Kossaka, Jacka Malczewskiego, Jana Ma-
tejki, Józefa Mehoffera, Piotra Michałow-
skiego, Józefa Pankiewicza, Józefa Rapac-
kiego, Henryka Siemiradzkiego, Piotra 
Stachiewicza, Jana Stanisławskiego, Leona 
Wyczółkowskiego i Stanisława Wyspiań-
skiego. Minimalne zagięcia i drobny uby-
tek w ilustr. na okł., poza tym stan bardzo 
dobry. 120. –

22. [REKUCKI Michał (1884‒1971)] Micha-
el Rekucki and his painting. Przedm. M. 
Rafacza. New York: The Ignacy Paderew-
ski Fundation, 1953. – [4], 112 s., il., 28 cm, 
brosz. wyd. Autograf artysty z datą 1953. 
Album twórczości malarza z Podhala, któ-
ry spędził lata 1924‒1959 w USA, gdzie spe-
cjalizował się w malarstwie portretowym 
oraz w pejzażach tatrzańskich. Z przedmo-
wą w języku angielskim i polskim (dodat-
kowo w postaci luźnej składki). We wstępie 
życiorys malarza, ucznia Mehoffera i Weis-
sa. Stan bardzo dobry. 90. –

23. SEMKOWICZ Aleksander (1885‒1954): 
Introligatorstwo. Z krótkim zarysem hi-
storii zdobnictwa opraw i 89 rycinami 
w tekście. Kraków: Wiedza-Zawód-Kul-
tura, 1948. – 190, [1] s., il., 22 cm, brosz. 
wyd. Podstawowy podręcznik introliga-
torstwa, napisany przez jednego z najzna-
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komitszych mistrzów zawodu. Przykurze-
nia i zażółcenia okł. oraz zagięcia i drobne 
uszczerbienia prawej krawędzi, poza tym 
stan dobry. 120. –

24. SOŁOWIEW Nikołaj (1877‒1915): Riedkija 
knigi. Katałog 105. St. Petersbourge: Libra-
irie N. Solovieff, 1910. – [4], 46, [1] s., [20] k. 
tabl.: ilustr., winiety, finaliki, 25 cm, karton 
wyd. Katalog nr 105 rzadkich książek słyn-
nego antykwariatu Nikołaja Wasiljewicza 
Sołowiewa, rosyjskiego kolekcjonera, anty-
kwariusza i wydawcy. Jego seria wydawnicza 
katalogów zaopatrzonych w liczne ilustracje, 
o lepszej jakości papieru w stylowym ukła-
dzie graficznym, nie miała sobie równych 
w Rosji do okresu rewolucji. Wydanie spe-
cjalne numerowane. Wydano w 100 nume-
rowanych egz. (niniejszy nosi nr 76). Liczne 
ilustr., również w tekście, jak i naklejane na 
osobnych tablicach. Obejmuje 572 pozy-
cje, z których wiele to prawdziwe arcydzie-
ła sztuki introligatorskiej. Przybrudzenia 
i zbrązowienia okładzin, grzbiet reperowany 
(uzupełniony), wewnątrz na pierwszych kar-
tach drobne zbrązowienia, poza tym czysty 
egz. Rzadkie. 500. –

25. TANI dom własny. Poradnik dla chcących 
budować. Staraniem Komitetu Wystawy 
Tani Dom Własny. Warszawa: Dom, Osiedle, 
Mieszkanie, 1933. – 46, [2] s., il., plany, 24 cm, 
brosz. wyd. Poradnik z planami i kosztory-
sem. Nieznaczne ślady używania, poza tym 
stan dobry. 50. –

26. TRETER Mieczysław (1883‒1943): Katalog 
wystawy obrazów mistrzów dawnych urzą-
dzonej staraniem Andrzejowej księżny Lu-
bomirskiej na dochód Tow. im. Dzieciątka 
Jezus we Lwowie; zestawił… Lwów: [b.w.], 
1909. – 98 s., [52] k. tabl.: il., 24 cm, brosz. 
wyd. Wystawa cennych obrazów z galerii 
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ówczesnej Galicji m.in. hr. Badenich, ks. Czartoryskich, Aleksandra Czo-
łowskiego, hr. Dzieduszyckich, ks. Jabłonowskich, hr. Lanckorońskich, ks. 
Lubomirskich, hr. Mycielskich, hr. Pinińskich, ks. Sapiehów i hr. Wolań-
skich. Papier kredowy. Druk częściowo w jęz. franc. Zbrązowienia i przy-
brudzenia okł., wewnątrz czysty egz. 100. –

27. WYSTAWA Drukarska urządzona staraniem Towarzystwa „Polska Sztu-
ka Stosowana” w dawnym pałacyku hr. Czapskich w Krakowie, od dnia 
24 grudnia 1904 r. do 10 lutego 1905 r.; [okł. i układ drukarski książki 
wykonał Jan Bukowski (1873‒1943); tekst spisał Jerzy Warchałowski (1874 
– 1939)]. Kraków: Tow. „Polska Sztuka Stosowana”, [1905]. – 66 s., il., 23 

cm, brosz. wyd. Zawiera m.in. Kalendarz na 
rok 1905, reklamy zakładów drukarskich Kra-
kowa, Lwowa i Warszawy oraz wykaz blisko 
500 eksponatów. Rysunki do katalogu w sty-
lu secesyjnym wykonali Teodor Axentowicz, 
Jan Bukowski, Eugeniusz Dąbrowa, Stani-
sław Dębicki, Józef Mehoffer, Antoni Pro-
cajłowicz, Tadeusz Rychter, Jan Stanisławski, 
Edward Trojanowski, Henryk Uziembło, Je-
rzy Warchałowski i Wojciech Weiss. Tytuł okł. 
w secesyjnej kompozycji Jana Bukowskiego: 
„Wystawa drukarska w Krakowie MDCC-
CIV”. Dołączono luzem ulotkę Towarzystwa. 
Drobne zbrązowienia i zagięcia okł., poza tym 
stan bardzo dobry. 120. –

28. WYSTAWA Grupy Art. Mal. p.n. „Ko-
lor”. Od 30.V do 2.VI 1930. Warszawa: Salon 
Sztuki Cz. Garlińskiego, 1930. – [2] s., [9] s. 
tabl., 17 cm, brosz. wyd. Przedmowa Mieczy-
sława Sterlinga (1883-ok. 1945), krytyka sztu-
ki. Zawiera twórczość Elżbiety Hirszberżan-
ki (1899-?), Gizeli Hufnaglówny (1903‒1997) 
i Mery Litauerówny (1900‒1992). Wystawa 
w  ekskluzywnym Salonie Czesława Gar-
lińskiego spotkała się z ciepłym przyjęciem 
krytyki. Artystki należały do grupy SSP i były 
związane z prof. Tadeuszem Pruszkowskim. 
Ich dorobek uległ przeważnie zniszczeniu 
w czasie wojny. Ilustracje na pap. kredowym. 
Stan bardzo dobry. 50. –
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29. ŻAR-Ptica, nr 2: 1921. Berlin: 
Verlag „Russische Kunst”, 
1921.  – [4], 39, [1], 7, [1], [26] 
(inseraty) s., [4] k. tabl. il. 
(w tym kolorowe, naklejane), 
il., w  tym całostronicowe, 
31,5 cm, brosz. wyd. Rosyj-
skojęzyczne pismo literacko-
-artystyczne wydawane na 
emigracji w latach 1921‒1926 
w Berlinie i w Paryżu. Czaso-
pismo ilustrowane, częściowo 
kolorowe (reprodukcje barw-
ne na osobnych tablicach, nie-
kiedy naklejane), drukowane 
na trzech rodzajach papieru, 
w tym na kredowym. Poświę-
cone literaturze i sztuce rosyj-
skiej na emigracji. Każdy nu-
mer zawiera utwory poetyckie i prozą, recenzje, przegląd rosyjskiego życia 
kulturalnego na emigracji, zwłaszcza teatralnego. Redaktor naczelny Georgij 
Łukomskij, historyk i malarz, a kierownik działu literackiego poeta Sasza 
Czorny (Aleksander Glikberg). Pismo przyciągnęło do współpracy najwy-
bitniejszych przedstawicieli rosyjskiej kultury na emigracji. Łącznie wydano 
14 numerów w nakładzie każdorazowo koło 300 egzemplarzy. Poszczególne 
numery posiadały określoną, wiodącą tematykę, której podporządkowano 
zamieszczane utwory i reprodukcje dzieł artystów. Podstawową tematyką 
publikacji była przeszłość i teraźniejszość Rosji, człowiek, przyroda oraz sztu-
ki plastyczne i teatr. Numer drugi poświęcony został tematyce wzajemnych 
relacji człowieka z przyrodą, co znalazło odzwierciedlenie w szacie graficznej 
pisma (np. Wasyl Iwanowicz Szuchajew, „Pejzaż fiński”) i utworach różnych 
autorów (np. Konstantin Balmont i Grigorij Griebienszczikow). Zawiera rów-
nież reprodukcje obrazów Borysa Grigoriewa (1886‒1939) w stylu art. deco. 
Nieduże uszkodzenia grzbietu okł. i drobne ubytki narożników, poza tym 
czysty egz. Stan ogólny dobry. 950. –

30. ŻAR-Ptica, nr 7: 1922. Berlin: Verlag „”Russische Kunst”, 1922.  – [4], 39, 
[1], [24] (inseraty) s., il., w tym całostronicowe, 31,5 cm, brosz. wyd. Numer 
odzwierciedla stosunek redakcji do porewolucyjnej Rosji. W utworach 
z jednej strony została wyrażona nadzieja, że Rosja odrodzi się jeszcze 
jak feniks z popiołów, jak i część tekstów przekonuje czytelników, że Ro-
sja bezpowrotnie zginęła (np. Borys Pilniak w opowiadaniu „Śmierć”). 



Pismo przepojone uczuciem nostalgii autorów do utraconej ojczyzny. 
Okładka z rosyjskim motywem ludowym: gorejący ptak unoszący się nad 
typowym krajobrazem ziemi ojczystej. Wewnątrz miejscami zażółcenia, 
niewielkie uszkodzenia (ubytki) grzbietu i narożników, poza tym stan 
dobry. 950. –
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s t a r e  d r u k i

31. [BERNARDYNI] Jezus, Marya, Franciszek. Podaiemy do wiadomości ła-
skom waszym iż w przyszł… to iest dnia…Swiętey ANNY Wielkiey Korony 
Polskiey Patronki, która się odprawować będzie w Kościele WW. Oycow 
Bernardynow na Stradomiu […].[b.m.,wyd, przed 1800]. – karta 18 × 21 cm, 
z tekstem jednostronnym w ozdobnej bordiurze. 150. –

32. [CHAMBERLAYNE Edward (1616‒1703)]: L’etat present 
de la Grande-Bretagne sous le regne de George I.Ouvra-
ge… où  l’on trouve un etat de l’Irlande nouvellement tra-
duit de l’anglois; une description des etats que la Gran-
de Bretagne possede en Amerique, en Afrique & dans 
la Mediterrane é,… T.1‒3. Amsterdam: chez les Wetste-
ins,1723. – [18], 327 s, [2] k. miedziorytów, mapa rozkładana 
25 × 28 cm, herb; [2], 359 s.; [2], 216, [30] s,17 cm, współopr. 
skóra z epoki, grzbiet pięciopolowy, złocony z szyldzikiem, 
krawędzie złocone. (1) Ex libris Joannis Antonij Comitis 
de Schaffgotsch. etc. (2) pieczątka: Freistandesherrliche 
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Majoratsbibliothek zu Warmbrunn [Cieplice]. Ekslibris sprzed 1742 r., 
jednej z najbogatszych bibliotek na Śląsku.Kompendium wiedzy na temat 
Anglii przełomu XVII i XVIII w. w formie almanachu i przewodnika. 
Portret króla Georga I., herb Wlk. Brytanii i Irlandii, mapa królestwa. 
Drobne otarcia krawędzi, stan badzo dobry. 600. –

33. FONTENELLE Bernard Le Bouyer (1667‒1757): Rozmowy o wielości światów 
przez P. de Fontenelle po francusku napisana z francuskiego na polski ięzyk 
przez X. Eustachiego Dębickiego Schol. Piar. przetłumaczone. Warszawa: 
w drukarni J. K. Mci. y Rzeczy Pospolitey u XX. Scholarum Piarum, 1765. 
– [12], 138 s., 1 k. tabl., 18 cm, brosz.Pierwsze wyd. polskie, znanego pisarza 
i filozofa francuskiego. Rozmowy, to na użytek towarzystwa salonowego, wy-
kład teorii Kopernika i Descartesa. Egzemplarz podniszczony, ślady zacieku, 
duża plama i przebarwienia na kartach tytułowej i wstępu. 350. –
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34. FRANKOWIC Marcin Ignacy 
(†1720): Vita Beatae Cunegundis, Re-
giae Hungariae Principis, ac deinde 
Reginae Poloniae, et Patronae, Polo-
nico Idiomate à Martino Francovicz, 
Custode Sandecensi ex variis Authori-
bus olim collecta, nunc verò in brevius 
compendium redacta, ad Regni nativi 
Hungariae decus et utilitatem latinita-
te donata per Franciscum Petrykovski, 
Abbatem B. M. V. de Paroszló, Custo-
dem et Officialem Sandecensem Pra-
epositum in Veteri Sandecz et Igloviae 
parochum. Cum licentia Superiorum, 
Anno Vitae Christi 1743. Tyrnaviae: 
typis academicis Societatis Jesu, 1744. 
– [26], 162, [7] s., 21 cm, płsk. z epoki, 
grzbiet pięciopolowy złocony i ślepo 
zdobiony. (1) ekslibris L. Dembow-
skiego, herbu Jelita, z notką: „Z księ-
gozbioru… nabyła Natalia Kicka”. 
Leon Dembowski (1789‒1878), polityk, 
senator Król. Pol., członek władz Po-
wstania listopadowego, członek Rady 
Stanu 1861‒1862, autor pamiętników. 
Natalia z Bispingów-Kicka, także au-
torka Pamiętników. Życie Kunegun-
dy, w Polsce zwanej Kingą (1234‒1292), 
zaręczonej w wieku lat 5., ślub w roku 
1247, z  księciem sandomierskim 
(a później krakowskim) Bolesławem, 
który przeszedł do polskiej historii 
jako Bolesław V Wstydliwy. Św. Kinga 
uznawana jest za patronkę górnictwa 
solnego w Polsce. Ślady owada, stan 
dobry. 600. –

35. KONSTYTUCYE Seymu extraordynaryinego w Warszawie Roku MDC-
CLXVII. Dnia piątego Października złożonego y zaczętego, a z Limitacyi 
y prorogacyi w Roku MDCCLXVIII. Dnia piątego Marca, przy rozwiązaniu 
Konfederacyi Generalnych Koronney i Wielkiego Xięstwa Litewskiego za-
kończonego, ex consensu Ordinum totius Reipublicae ustanowione. [Zara-
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zem:] Konstytucye Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Warszawa: w Drukarni 
J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum,[1768]. – 352, [5] s.; 
42, [2] s., 32 cm, opr. biblioteczna, ppł. XX w. Na końcu każdej części wykaz 
uchwał. Końcowe karty pierwszej i drugiej części ze śladem zawilgocenia 
na marginesach. 900. –

36. LESAGE Alain-Rene (1668‒1747): La vie de 
Don Alphonse Blas de Lirias. Fils de Gil Blas de 
Santillane. Amsterdam: Meynard Uytwerf, 1744. – 
[6], 501 s., 8 k.miedziorytów, 2 tabl. genealogiczne, 
14 cm, skóra z epoki, grzbiet pięciopolowy, złocony 
z szyldzikiem. (1) odręcznie: La Comtesse Cune-
gunda [z Brzozowskich] Ostrowska. (2) okrągla 
pieczątka: Chrząstów z herbem Pilawa [po 1843 
Potockich]. Klasyczna powieść łotrzykowska znana 
w Polsce, jako „Przygody Idziego Blasa”. Uszkodzo-
na górna krawędź grzbietu przez owada. Poza 2. k. 
z naderwanym fragmentem marginesu, bez szkody 
dla tekstu, blok w stanie znakomitym. 600. –

37. NEUGEBAUER Salomon (†1615): Historia rerum polonicarum concinnata 
et ad Sigismundum tertium Poloniae, Sueciaeque regem usque deducta. 

Libris decem. Hanoviae [Hanau]: Sumptibus Da-
nielis et Davidis Aubriorum, nec non Clementis 
Schleichii, 1618. – [48], 756, [72] s., 1 miedzioryt 
tekstowy, inicjały w drzeworycie, 25 cm, skóra peł-
na współczesna z fragmentami ocalałego sześcio-
polowego grzbietu z epoki ze złoceniami. Zdezak-
tualizowane stemple. Dzieło dedykowane Janowi 
i Andrzejowi Firlejom. Historia Polski w dzie-
sięciu księgach doprowadzona do śmierci króla 
Stefana Batorego. Do roku 1506 oparte głównie 
na „Kronice” Marcina Kromera. Materiał brany 
z kronik Bernarda Wapowskiego, Marcina Biel-
skiego, Stanisława Orzechowskiego i Reinholda 
Heidensteina. Miedzioryt na odwrociu k. tyt. z wi-
zerunkiem herbu „Lewart” Firlejów. 2 500. –
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38. PEURBACH Georg von (1423‒1461): The-
oricae novae planetarvm Georgij Purbachij, 
germani. Francisci Mavrolyci Computus ecc-
lesiasticus, sive, De ratione anni. Henrici Gla-
reani, Helvetii. De geographia, vel, rudimen-
torum mathematicorum, liber vnus. Omnia 
recognita, ac nouis figuris illustrata. Coloniae 
Agrippinae: In officina Birckmannica, sump-
tibus Arnold Milij, 1591. – [16], 256 s., blisko 
60 figur astronomicznych, [2] tabele rozkład., 
ozdobniki. Wznowienie najbardziej znanej 
pracy austryjackiego matematyka i astro-
noma „Nowa teoria planet”, w opracowaniu 
krytycznym znanych europejskich naukow-
ców. [także:] SACROBOSCO Johannes de 
(ok. 1195‒1256): Sphaera […] emendata. Eliae 
Vineti Santonis scholia in eande Sphaera, ab ipso authora restituta.Quibus 
nunc accessere scholia Heronis. Adiunximus huic libro compendium in 
Sphaeram per Pierium Valerianum Bellunensem, Et Petri Nonii Salaciensis 
Demonstrationem eorum, quae in extreme capita de climatibus Sacro-
boscius scribit, de inaequali clinatu latitudine, eodem Vineto interprete. 
Coloniae: Apud Gosuinum Cholinum,1591. – [12], 83, [1] k., ponad 80 figur 
astronomicznych, ozdobniki. 15,5 cm, współoprawne, pergamin z epoki. 
Oprawa podniszczona, pofałdowana, pozagniatana. Blok dobrze zacho-
wany, czysty, końcowe 4 karty w przestawionej kolejności. Proweniencja 
prywatna: na k. tyt. pierwszego druku (1) wpis zamazany, (2) Heinr. Cöller, 
Stet: Pom. – na odwrociu notatka właściciela. Interesujący klocek opisujący 
wiedzę astronomiczną epoki przedkopernikańskiej. 2 500. –
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39. PRYSTLEY [Priestley Joseph (1733‒1804)]: 
Nauka o napuszczaniu wody powietrzem kwasko-
wem w trzech częściach zamknięta. Z dzieł ory-
ginalnych sławnego Prystleia Towarzysza Zgro-
madzenia Krolewskiego Umieiętności w Londynie 
wyięta. Przydatkiem zaś opisuiącym sposoby 
prostsze naśladowania wod mineralnych, z inne-
mi wiadomościami stąd wynikaiącemi, i do poięt-
ności wszystkich przystosowanemi. Powiększona 
z Figurami na miedzi wyrżniętemi. Kraków: Kosz-
tem i Drukiem Ignac: Grebla Typ: i Bibl: J.K.Mci., 
1787. – [12], 163, [1] s., [1] k. miedz., [6] k. tabel., 18 
cm, ppł. z epoki.Pieczątka: Ex Bibliotheca Ludo-
vici Bierkowski, herb Śrzeniawa. Autor, słynny 
odkrywca tlenu i amoniaku, wynalazca wody so-
dowej. Bardzo ładny egzemplarz. 750. –

40. SACROBOSCO Johannes de (ok.1195‒1256): Sphæra Johannis de Sacro-
-Bosco, decreto illustr. & Potent. D D. Ordinum Hollandiæ & West-Frisiæ, 
in usum Scholarum ejusdem provinciæ, sic recensita,ut & latinitas, & me-
thodus emendata sit, multaque addita, quæ ad hujus doctrinæ illustra-
tionem requirebantur. Operâ & studio Franconis Burgersdicii. Lugduni 
Batavorum [Lejda]: Apud Johannem Elsevirium, 1656. – 117, [2] s., blisko 40 
figur astronomicznych, ozdobniki, 15,5 cm, pergamin z epoki. Wielokrot-
nie wznawiany, przez cztery wieki podstawowy podręcznik poświęcony 
Ziemi i jej miejscu we Wszechświecie, w opracowaniu naukowym Franco 
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Burgersdijk’a (1590‒1629), 
holenderskiego logika, pro-
fesora filozofii. Notatki na 
wyklejkach, niewielka pla-
ma [atrament?] na górnej 
krawędzi bloku od s.35‒85, 
kilka plamek na licu opra-
wy, okładka z  tendencją 
rozchylającą. Ładny egzem-
plarz. 1 500. –

41. SAINT-PIERRE Jacques-Henri Bernardin de (1737‒1814): Chatka indyyska 
w języku francuzkim wydana przez…Przekładnia Tomasza Wolickiego. 
Kraków: w Drukarni Jana Maja, 1794. – 112 s., 18,5 cm, brosz. z epoki. Po-
wieść opisująca życie hindusów w Indiach, przez francuskiego pisarza, 
podróżnika i przyrodnika, przyjaciela i ucznia Jana Jakuba Rousseau, dzie-
lący poglądy mentora na negatywne nastawienie do cywilizacji i apoteozę 
życia na łonie natury. Niewielkie zabrudzenie lica okładki, blok czysty 
w nieobciętych arkuszach. 360. –

42. SAINT-PIERRE Jacques-Henri Bernardin de (1737‒1814): Paweł i Wirgi-
nia przez… napisana. Z francuzkiego przekładnia Tomasza Wolickiego. 
Kraków: w Drukarni Jana Maja,1795. – portret w miedz., [8], 201 s., 17 cm, 
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płsk. z epoki, grzbiet pięciopolowy ślepo zdobiony. Powieści o ogromnej 
popularności, za życia autora doczekała się już około 300 pirackich wydań, 
a nawet Napoleon Bonaparte nie rozstawał się z nią podczas pobytu na 
Elbie. Oprawa podniszczona, otarte krawędzie, brak górnego fragmentu 
grzbietu. 360. –

43. [SEYLER Jerzy Daniel (1686‒1745)]: Leben Stanislai I. Königs von Polen, 
mit nöthigen Anmerckungen und Urkunden erläutert von S… [krypt.]  
Welchem das Leben des Cardinals Michael Radziejowski beygefüget wor-
den. Magdeburg und Leipzig: b. wyd., 1740. – [6], 282, 62 s., 17 cm, płsk. 
z epoki, grzbiet pięciopolowy, złocony z szyldzikiem. Okrągła pieczątka: 
„Ze zbioru [Sczanieckich] z herbem Osoria”. Popularna praca wybitnego 
gdańskiego historyka, rektora gimnazjum elbląskiego. Biografia króla Sta-
nisława Leszczyńskiego i kard. M. Radziejowskiego. Zagięcie grzbietu ze 
śladami owada, końcowe strony ze śladem zawilgocenia na marginesach. 
Ładny egz. 450. –

44. SOLSKI Stanisław (1623‒1701): Geometra Polski To Iest Navka Rysowania, 
Podziałv, Przemieniania, y Rożmierzania Liniy, Angułow, Figur, y Brył peł-
nych. Podany do Drvkv. Przez […] Księga I-III. Kraków: w Drukárni Gerzego 
y Mikołaia Schedlow, I. K. M. Ordynáreynych Typogr:, 1683‒1686. – [28], 288 
s., 3 k. tabl. miedz., il.; [6], 152 s., 9 tabl., il.; [4], 204 s., 14 tabl., il., 29,5 cm, 
współopr. skóra, grzbiet sześciopolowy złoc. ze sztucznymi zwięzami podkre-
ślonymi złotem, lico ze ślepo tłoczoną ozdobną bordiurą, lustro podkreślone 
złoconą ramką, tył ślepo tłoczony, wyklejki barwione ręcznie, podkreślone 
ozdobną, złotą ramką przy łączeniu ze skórą. Oprawa sygnowana: Oprawiał 
M.[ikołaj] Górski Introligator we Lwowie 1911 – naklejka skórzana tłocz. 
złotem, wklejona w górny narożnik wewnątrz przedniej okładziny. Dzieło 
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dedykowane: Naíaśnieyszemv y Niezwy-
ciężonemv Janowi III. Królowi Polskiemv 
Zyczliwy Prognostyk pewnego nád Turczy-
nem zwyćięstwá. w Roku M.DC.LXXXIII. 
Pierwsza Księga (obejmująca teorje geome-
trji) ma 6 głównych działów nazwanych 
Zabawami, które przedzielają się na części, 
a te na rozdziały. Zabawa I zawiera nazwi-
ska i definicje geometryczne, II O rysowaniu 
linji, III O kreśleniu kątów i ich dzieleniu 
na części i stopnie, IV O rysowaniu figur, 
V O przemienianiu figur, jednej w drugą, 
VI składa się z 12 Części z których pierw-
sze siedm planimetrią a pięć dalsze części 
stereometrją zamykają. II Księga. – Zawie-
ra ona Geometryą praktyczną, z tytułem: 
Geometry Polskiego, Księga II zawierająca 
zabaw 5. VII W której uczy rozmierzania wszelkich odległości, wysokości 
i głębokości, bez arytmetyki i bez zwyczajnych kosztownych i trudnych do 
zrobienia instrumentów. – VIII W której mierzy obwód każdej figury pła-
skiej, bez synusów, tangensów i sekansów. – IX W której wynajduje pole figur 
płaskich. – X W której granice, grunty, miasta, fortece, obozy, budynki etc. na 
mapy przenosi zaraz na gruncie, bez igiełki magnesowej, i one z abrysów na 
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gruncie stawia. – XI Dzieli place i figury wszelkie na części równe i nierówne: 
także wydziela grunty na łany, pół łanki i cwierći, w statucie koronnym opi-
sane. Trzecia Księga p. t.: Geometry Polskiego Księga III zawierająca ostatnie 
zabawy Geometry: XII, XIII i IV wespół z Suplementem zabawy VII poprze-
dzającej w księdze wtórej, i z nauką osobliwą używania Tablicy mierniczej, 
bez przestawiania karty na igiełkę w centrum Tablicy stoiącey. – Zabawa 
XII podaje modelusze figur pełnych, mierzy ich objętość powierzchowną 
i pełność; one przemienia jedne w drugą, dzieli na części i na płaszczyźnie 
rozciąga, – Zabawa XIII Zegary słoneczne prędko i snadno stawia, i daje 
sposób poznania południa i godzin inszych bez kompasu i zegaru, znale-
zienia linii… wysokości… nocnych godzin bez zegarów, itp. – XIV Zabawa 
arytmetyczne reguły wierszem polskim krótko przypomina… – Supplement 
zabawy VII ułatwia wymierzanie kwadratu i kwadransu… opisuje instru-
ment abrysowy, rysowanie map granicznych, wymierzanie odległości, tablicę 
mierniczną, astrolabium, planimetrum, etc. Figur 
w tekście jest 625; nadto tablic z figurami 25 (w ks. 
I trzy, w ks. II 9, w księdze III 13 i osobno dodana 
1). Stanisław Solski, jezuita, znakomity matema-
tyk i mechanik, całe życie poświęcił na budowę 
machiny o ruchu nieustannym (perpetuum mo-
bile), wynalazł i skonstruował pewne przyrządy 
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ułatwiające pracę geodety. Był także autorem Architekta polskiego, niestety 
pozostawił jedynie tom wstępny poświęcony mechanice. Egzemplarz w sta-
nie znakomitym, jedynie niewielkie otarcia grzbietu. 15 000. –

45. [STATUT Wielkiego Księstwa Litewskiego. Teraz zaś Trzeci raz z przy-
łożeniem Constituciy tak Koronie, iako y W.X.L służących zaraz pod Ar-
tykułami położonych, Textv Samego Statvtv Niczym Nieodmieniaiąc Do 
Drvkv Podany.] (K. tyt. pisana ręcznie): Prawa i Statuta W.X. Litewskie-
go. – Dany na Seymie Warszawskim 1581, i Potwierdzone 1588 roku. przez 
J.M. Króla Zygmunta III na Koronacyi w Krakowie. Na której Zygmunt 
III. król polski i W. Książe litewski, według tych praw i statutów naród 
litewski i cudzoziemców w Litwie mieszkających sądzić obiecuje. (także:) 
Trybunał obywatelom Wielkiego Xięstwa Litewskiego na seymie warszaw-
skim dany Roku, Tysiąc Pięćset ośmdziesiątego pierwszego. Warszawa: 
w Drukarni Piotra Elerta, Jego Królewskiej Mości typografa, 1648. – 363, 
[1], 60 s. + [2], 24 s., 30 cm, opr. zwarta z epoki, pełna skóra ślepo tłoczona 
z tytułem ręcznie na papierze napisanym i naklejonym na grzbiecie. Na 
drugiej karcie autograf króla Augusta II Mocnego (1670‒1733) z sentencją 
łacińską z Owidiusza. Na pierwszej karcie wpis rękopiśmienny Szymona 
Kurzenieckiego z konwentu franciszkańskiego w Pińsku, dat. 2 III 1691 r. 
o poprzednich właścicielach księgi: X. Daniela Mogilnickiego, kaznodziei 
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zakonu i Antoniego Kobendy, definitora grodzieńskiego i gwardiana piń-
skiego. Okładka II z drukowaną nalepką XIX w. w jęz. franc.: „Z biblioteki 
Antoine’a Plansona z Dobromila” (lektor języka franc. w Liceum Krze-
mienieckim do 1835 r.). Wpis tego ostatniego na odwrocie k. 2 wyjaśnia, 
że Antoni Karol Planson pozyskał Statut litewski w Pińsku w r. 1861 od ks. 
kanonika Moszyńskiego. Pod nim notatka adwokata przysięgłego Józefa 
Połchowskiego o przejściu księgi na jego własność wraz z zakupem real-
ności (?) w Dobromilu oraz ostatecznym ofiarowaniu go w darze Józefowi 
Dynowskiemu 21 VII 1895 r. Wewnątrz księgi na s. 1 oraz na s. 21 dodatku 
(„Trybunał”) dodatkowe wpisy na marginesach (jeden doklejony) o pocho-
dzeniu książki z biblioteki oo. Franciszkanów w Pińsku. Egzemplarz mocno 
podniszczony, brak karty tytułowej – uzupełnionej ręcznie z odmiennym 
tekstem – i 5 k. wstępu (wprawiony papier z epoki), doklejone marginesy 
ostatnich kart Trybunału. Interesujący egzemplarz ze względu na swoją 
bogatą historię i autograf króla Augusta II Mocnego. 5 000. –
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46. ŚMIGLECKI Mar-
cin (1563‒1618): Logica 
Martini Smiglecii Socie-
tatis Iesu, S. Theologiae 
Doctoris, selectis dispu-
tationibus & quaestioni-
bus illustrata, Et in duos 
Tomos distributa: In qua 
Qvicqvid in Aristoteli-
co Organo Vel Cognitv 
Necessarium, […] Cum 
Indice Rerum copioso. 
Ad Perillustrem ac Ma-
gnificum Dominum, Dm 
Thomam Zamoyscivm, 
&c. Oxonia [Oksford]: 
Excudebat I.L. Impensis 
H. Crypps, E. Forrest, & 

H. Cvrtyene, 1634. – [16], 435, [3], od 435‒761, [34] s., winiety, ozdobniki, 
19 cm, półpergamin XIX w., z 2 szyldami, wyklejki z papieru marmurko-
wego, obcięcia barwione. Pieczątki: Ordynacji Zamoyskiej i Duplikat 
wymieniony tejże. Pierwsze wyd. angielskie monumentalnego dzieła 
najwybitnieszego logika dawnej Polski. Pierwsza i ost. k. z podklejony-
mi ubytkami. Miejscami ślady zawilgocenia sprzed przeoprawienia egz. 
Błędy zecerskie w paginacji, ostatnia k. pierwszego indeksu umieszczona 
za k. tyt. Stan dobry. 1 200. –

47. TOELTIUS Johann Georg 
[Töltin]: Des Welt-berühmten 
Philosophi, Coelvm Reseratvm 
Chymicvm Oder Philosophi-
scher Tractat, Worinne nicht al-
lein die Materien und Handgrif-
fe, Woraus und wie Der Lapis 
Philosophorvm… zu bereiten, 
Sondern auch Wie aus allen vier 
Reichen der Natur… Tincturen 
und Medicamenta… zu verferti-
gen, offenhertzig gezeiget wird, 
Mit Figuren… ausgefertiget Von 
Einen [!] Kenner derselben. [Hrsg. u. übers. von Johann Carl von Friesau, 
J. F. R. C.] Franckfurth und Leipzig: Jungnicols hinterlassene Wittwe in 
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Erffurth, 1737. – frontispis w miedz., [14], 337 s., 20 drzeworytów w tekście, 
winiety, ozdobniki, 17 cm, płsk. z epoki, grzbiet sześciopolowy, złocony 
z szyldzikiem. Pieczątka: Freistandesherrliche Majoratsbibliothek zu 
Warmbrunn [Cieplice]. Pierwsze wydanie. Książka alchemiczna, o ka-
mieniu filozoficznym, napisana ponad sto lat wcześniej i przygotowana do 
druku w Norymberdze, kiedy Towarzystwo Różokrzyżowców wykupiło 
manuskrypt za 6 000 Duplonów, aby zapobiec publikacji. Wielka rzadkość 
na rynku antykwarycznym. Bardzo ładny egzemplarz. 6 000. –

Z KSIĘGOZBIORU HR. ORŁOWSKICH Z MALEJOWIEC NA PODOLU

Książki pochodzące z  biblioteki 
pałacowej (ok. 10 000 woluminów) 
w Malejowcach, w powiecie uszyc-
kim, w guberni podolskiej, ocalałe 
po pożodze rewolucji 1917 r. Los tych 
dzieł był dość znamienny. Wywiezio-
ne wraz z archiwum i częścią galerii 
obrazów przez właściciela Ksawerego 
Franciszka hr. Orłowskigo (1862‒1926) 
do Odessy, zostały ewakuowane fran-
cuskim statkiem do Marsylii i Paryża. 
Następnie znalazły się w posiadłości 

rodzinnej w Argentynie. Wędrówki spowodowały poważne uszkodzenie książek, 
które po dziejowej podróży dookoła świata zostały poddane gruntownej konser-
wacji i oprawie. Na kartach tytułowych książek znajdują się rękopiśmienne wpisy 
Ignacego Lubicz-Orłowskiego (1813‒1895), absolwenta Liceum Krzemienieckie-
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go, syna Adama i Róży z hr. Krasickich 
Orłowskich, właścicieli Malejowiec. No-
szą one daty związane z nabyciem dzieł 
w Warszawie lub ich pozyskaniem do 
biblioteki malejowickiej. Ponadto wpis 
rękopiśmienny jego młodszego brata 
Aleksandra hr. Orłowskiego (1817‒1893), 
właściciela dóbr Jarmolińce.

48. [DYARYUSZ Seymu Ordynary-
inego pod związkiem Konfederacyi ge-
neralney Oboyga Narodow agituiącego 
się.] [Warszawa:w Drukarni J. K. Mci 
y Rzeczypospolitey u XX. Schol. Piar., 
1776]. – 471 s., [12] k.tabel rozkład., 29 
cm, skóra pełna współczesna ze śle-
po tłoczonym na licu herbem Rogala 
pod koroną hrabiowską, oraz tytułem, 
grzbiet pięciopolowy ze sztucznymi 
zwięzami podkreślonymi złotą linią. 
(1) Od Pana Aleksandra Orłowskiego 

do Maleiowiec przysłane 1861, (2) miedzioryt: „Ex Libris 1788 – herb 
Lubicz – 1918, Malejowce/Bibliothecae Orlovscianae”, sygn. Agry, Graf 
[Zakłady Graficzne Agry w Paryżu, XX w.]. Dyaryusz idzie od 29 Augusti 
do 31 Października. Brak k. tytułowej i dedykacji dla Stan. Augusta od 
Sekretarza konfederacji Adama Cieciszowskiego – zapewne przed za-
piską z 1861 r., ponadto jest 12 zamiast 14 tabel, brakuje strony 7/8, oraz 
pomylona przez zecera kolejność numera-
cji s. 52/51. Egzemplarz po fachowej kon-
serwacji, niewielkie ubytki na krawędziach 
uzupełnione. 2 000. –

49. HERBURT Jan (1508‒1576): Statuta Regni 
Poloniae in Ordinem alphabeti digesta. 
A Joanne Herburto de Fvlstin, Tum Succa-
merario Premisliensi et S. R.M. Secretario, 
post vero Castellano Sanocensi, et Capi-
taneo Premisliensi.Propter exemplarium 
inopiam denuo recusa. Cum anexa ad 
marginem citatione veteris folii editionis 
Zamoscianae Anno Domini 1597, impres-
sae. Lublin: Typis S. R. M. Collegii Societatis 
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Jesu, 1756. – [8], 365, [5] s., 31 cm, skó-
ra pełna współczesna ze ślepo tłoczo-
nym na licu herbem Rogala pod ko-
roną hrabiowską, oraz tytułem, grzbiet 
czteropolowy ze sztucznymi zwięzami 
podkreślonymi złotą linią i powtórzo-
nym herbem. Ex libris Ignatii Comi-
tis Orłowski 1856 in Maleiowce. Dzieło 
kilkakrotnie wznawiane, porządkują-
ce terminologię prawną Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów przez Kasztelana 
Sanockiego i Starostę Przemyskiego. 
Egzemplarz po fachowej konserwacji, 
niewielkie ubytki na krawędziach uzu-
pełnione. 3 000. –

50. IHNATOWSKI Ignacy (†1783): 
Dzieło kommissyi graniczney mię-
dzy Ukrainą polską y Nowo-Rossyą, 
przez Jaśnie Wielmożnych Ichmciow 
Panów Karola Skarbka Malczewskiego 
Generała Maiora Woysk Koronnych, 
Partyą Ukraińską y Podolską aktualnie 
kommenderuiącego, y Józefa De Witte 
Szeffa Regimentu Granadyerskiego, od 
Jego Królewskiey Mci y Rzeczypospoli-
tey Polskiey; oraz Jaśnie Wielmożnych 
Ichmciów Panów Michała Potemkina 
Generała Maiora Woysk Ross: y Jakuba 
Bułhakowa Konsyliarza Departamentu 
spraw Cudzoziemskich od Nayiaśniey-
szey Imperatorowey Jmci całey Rossyi 
wyznaczonych, pełnomocych kommis-
sarzów, na mieyscách w sporze będą-
cych dnia 15 lipca roku 1780 w Kryło-
wie, miasteczku rosyiskim rospoczęte, 
a dnia 17 lutego roku następuiącego 1781 
w miasteczku polskim Turyi zakończo-
ne. Przez […]. Warszawa: w drukarni 
J.K.M. nadworney, 1781. – [4], 22; [2], 
99; [2], 60 s. + 8 s., 35 cm, skóra peł-
na współczesna ze ślepo tłoczonym na 
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licu herbem Rogala pod koroną hrabiowską, oraz tytułem, grzbiet pię-
ciopolowy ze sztucznymi zwięzami podkreślonymi złotą linią. Ex libris 
Ignatii Lubicz in Maleiowce et Głuszkowce Orłowski, Varsaviae 1842. 
W Części I jest: Stan Ukrainy, bunty Kozackie, imiona polaków od koza-
ków pobitych. Cz. II Traktaty: w Andruszowie, Moskwie i świeżo Warszaw-
ski w r. 1773. Część III: Plenipotencye Imperatorowej, akt rozgraniczenia, 
opisanie granic po polsku i po rosyjsku. Dodatkowe 8 [z 14] stron stanowi 
początek „Redux” Marchockiego Ignacego Ścibora herbu Ostoja (1755-
1827): Dla urządzenia ziem dziedzicznych ustawa, Minkowce 1796. Au-
tor, Ihnatowski Ignacy, był Wojskim Czerwonogrodzkim i Sekretarzem 
komisji granicznej. Egzemplarz po fachowej konserwacji, z uzupełnianymi 
marginesami, bez wpływu na tekst głównego dzieła. Dodatkowe karty 
z Marchockiego ustawy, bez 6. stron i nieodtworzonym tekstem. Dzieło 
poświęcone działalności komisji polsko-rosyjskiej do odnowienia (rozgra-
niczenia) polskiej Ukrainy od guberni Nowej Rosji autorstwa sekretarza 
tej komisji. Delimitacja tej granicy została ratyfikowana ustawą sejmową 
w 1782 r. (Volumina Legum IX, 4.VII). Wielka rzadkość a jakże trafiona 
w aktualną rzeczywistość. 3 600. –

51. MITZLER Wawrzyniec Kolof 
(1705‒1770): Historiarum Polo-
niae et magni Ducatus Lithu-
aniae scriptorum quotquot ab 
initio reipublicae Polonae ad 
nostra usque tempora extant 
omnium Collectio magna or-
dine chronologica digestaob 
exemplarium raritatem iterum 
typis exscriptorum suppeditan-
te celeberrima bibliotheca Za-
lusciana. edidit, varias annota-
tiones adiecit ac praefatus est 
Laur.Mizlerus de Kolof, Regni 
Poloniae historiographus, in Se-
reniss. Regis Polon, aula consi-
liarius et medicus. Cum indice 
locupletissimo. Tomus primus 
continens Scriptores Topogra-
phicos. Cum Serenissimi Regis 
Poloniarum privilegio. Warsza-
wa: sumptibus typographiae 
Mizlerianae, 1761. – [16], 806, 



[42] s., 35 cm,skóra pełna współczesna ze ślepo tłoczonym na licu her-
bem Rogala pod koroną hrabiowską, oraz tytułem, grzbiet pięciopolowy 
ze sztucznymi zwięzami podkreślonymi złotą linią oraz tytułem i datą. 
Ręczna notatka na karcie po wyklejce: Ignacy L: Orłowski w Warszawie 
1842: Historię Polski po Łacinie, 1761. Egzemplarz po fachowej konserwacji, 
ubytki na krawędziach i w dolnych narożnikach uzupełnione. 2 000. –
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ATLAS STAROŻYTNOŚCI SŁOWIAŃSKICH 
PRZED– I POCHRZEŚCIJAŃSKICH.

52. CHOTOMSKI DIENHEIM PRAWDZIC Ferdynand (1797‒1880): Recueil 
des antiquités slaves. (Atlas). [Francja – Polska lata 40.-50. XIX w.], k. tyt. 
(piórko), k. [55] (piórko, akwarela), 31 × 23,5 cm, luzem. Pieczęcie: „Tow. 
Zach. Szt. Piękn. w Król. Pols.”; „Deutsche Bücherei. Stadthauptmann in 
Warschau” (opaska tymczasowa). Dzieło zostało zainicjowane przez autora 
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podczas 25 letniego pobytu na emigracji we Francji (1831‒1855) i było ścisle 
związane z jego zainteresowaniami archeologiczno-historycznymi. Zda-
niem Ludwika Zembrzuskiego, autora biogramów Chotomskiego (PSB, 
„Lekarz Wojskowy”), wyjątki z „Recueil des antiquités slaves”, miały być 
umieszczone w „Revue des deux mondes” (do dziś jedno z najstarszych 
wydawanych czasopism Europy). Nie potwierdza tego współczesna biblio-
grafia elektroniczna tego pisma (brak w niej również odniesień do tekstów 
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o Słowiańszczyźnie). Jednak uwzględnia ona jedynie teksty pisane, a nie 
ilustracje, o ile były zamieszczane w piśmie. Polski tytuł atlasu, pod którym 
występuje on również w nielicznej literaturze, podał Stanisław Kośmiński 
w biogramach lekarzy polskich (1888) oraz powtórzyła Krystyna Soko-
łowska (Twórczość artystyczna F. Dienheim Chotomskiego ze Szczawina) 
i Słownik Artystów Plastyków. Ten ostatni podaje, jako miejsce powstania 
dzieła Polskę, co mogło być związane z późniejszymi wędrówkami autora 
po kraju wraz ze szkicownikiem. Atlas składa się z 49 numerowanych kart 
tablic o numeracji rzymskiej od 1‒52 (brak numerowanych kart tablic II, 
XI i XXXIII). Obejmują one kolejno: mapę centralnej Europy; godło Polski 
piastowskiej (zob. okładka); cmentarzyska, horodyszcza, kurhany i mogiły 
słowiańskie (4); ceramika (3); biżuteria (2); broń – groty, miecze i tarcze 
(3); figurki, wizerunki i wyobrażenia bóstw oraz świątyń słowiańskich (8); 
plan Wilna i okolic (1387); medaliony i monety (3); kaplice, kościoły, klasz-
tory oraz epitafia, inskrypcje i nagrobki (8); meble (1); postacie historyczne 
i ubiory (5); ubiory i uzbrojenie (8); alfabet słowiański (1). Ponadto 6 tablic 
nienumerowanych przedstawiających wrota katedry gnieźnieńskiej, herby 
związane ze Słowiańszczyzną, tablicę paleograficzną z fragmentami naj-
starszych zabytków słowiańskiego piśmiennictwa; tekst modlitwy „Ojcze 
nasz” oraz dwie z odciskami pieczęci herbowych rycerstwa czesko-moraw-
skiego. Obok tytułu nazwisko autora „F. Chotomski”, które na wszystkich 
tablicach uległo mniejszemu lub większemu zatarciu poprzez wydrapanie. 
Usunięciu również uległa numeracja rzymska dwóch ostatnich tablic z pie-
częciami herbowymi. Ponadto wszystkie tablice w bardzo dobrym stanie. 
Wielka rzadkość odzyskana dla kultury po stu kilkudziesięciu latach od 
śmierci twórcy dzieła. Karta tytułowa (28 × 23 cm), piórkiem ręką autora 
w języku francuskim zawiera tytuł dzieła, pełne nazwisko twórcy wraz 
z herbem, jako częścią nazwiska oraz wyliczająca jego ważniejsze profesje 
i członkostwa towarzystw naukowych w Polsce (Kraków) i Francji. Ferdy-
nand Dienheim-Chotomski należał do niezwykle wszechstronnych postaci 
XIX w. Służył w armii Księstwa Warszawskiego, jak i w powstaniu listopa-
dowym 1830‒31, gdzie dosłużył się stopnia podpułkownika oraz otrzymał 
dwa Krzyże Virtuti Militari. Wreszcie dosłużył się stopnia pułkownika 
w armii włoskiej w okresie walk o zjednoczenie Włoch. Pobyt na emigracji 
we Francji był związany z doktoratem nauk medycznych (1842), działal-
nością polityczną i artystyczną. Ta ostatnia sięga ok. 1826 r., kiedy wziął 
udział w „akcji starożytnictwa i inwentaryzacji zabytków” zainicjowanej 
przez Kazimierza Stronczyńskiego. Dzięki uzdolnieniom do rysunku po-
wstały wówczas nie tylko jego pierwsze szkice architektury, ale wydany 
został album „Opis ptaków Królestwa Polskiego” (1830). Dopiero na emi-
gracji we Francji uczył się malarstwa u Stefana Norblina i zajął się grafiką, 
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malarstwem akwarelowym i olejnym. Już w 1838 r. miał wystawiać w Salo-
nie Paryskim. Tematem jego zainteresowań były zabytki architektury, sław-
ne dzieła czy pejzaże. Według jego rysunków rytowali Aleksander Piliński 
i Antoni Oleszczyński, ilustracje do dzieła Leonarda Chodźki „La Pologne” 
(1839 i 1842). Ponowny pobyt Chotomskiego w Polsce po 1855 (przed wyjaz-
dem do Włoch) wiązał się z malowniczymi wędrówkami krajoznawczymi 
i powstaniem wielu rysunków zabytków architektury. Niniejszy atlas jest 



odbiciem zainteresowań Chotomskiego modną ówcześnie ideą starożyt-
nictwa, jak ujmowano zarówno zabytki archeologiczne średniowiecza, jak 
i późniejsze. Znalazło to pełne odzwierciedlenie w dziele, którego wartość 
dokumentarna i ikonograficzna, wszechstronność artystyczna – technika 
akwareli opanowana w poprawności rysunku i kompozycji. Chotomski 
był także mistrzem miniaturowych pejzaży wykonanych w stalorytach 
i akwafortach. Znaczną część dorobku artysty wykorzystano do wykonania 
drzeworytów dla „Tygodnika Illustrowanego”. Dzieło o słowiańskich za-
bytkach przez lata uchodziło za zaginione, niemal mityczne. Zarówno czas 
jego powstania i długoletnie losy stanowią zagadkę, także wobec sprzecz-
ności informacji w publikacjach, jak i różnorodnego życia autora. Skutkiem 
zrządzenia losu, bogaty dorobek Chotomskiego uległ rozproszeniu, a sam 
artysta zapomniany. 15 000. –
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C Y M E L I A

53. STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI (1732‒1795), król Polski. Dymisja 
od dalszej służby wojskowej Hilarego Kosseckiego, Fajerwerka Korpusu 
Artylerii Koronnej z rangą chorążego, dat. w Warszawie 15 XII 1787. Au-
tograf królewski („Stanisław August Król”) i sekretarza pieczęci wielkiej 
kor. („Ignacy Janiszewski”). Pieczęć wielka koronna odciśnięta przez pa-
pier. Bifolium, 24 × 40 cm. Z odręcznym podpisem ostatniego króla Polski 
Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego sekretarza. Język polski. Hilary 
Kossecki, osiadły w Galicji, syn Mikołaja i Barbary Bieleckiej, służył póź-
niej w Wojsku Księstwa Warszawskiego i otrzymał nominację na rotmi-
strza. Papier czerpany żeberkowy ze znakiem opłaty skarbowej („1 Czer. 
Złoty”) odciśniętym w czarnym tuszu. Na odwrocie notatka z informacją 
o opieczętowaniu dokumentu za kanclerstwa Jacka Małachowskiego, kanc-
lerza koronnego i o wpisaniu dokumentu do akt Metryki Koronnej. Tekst 
częściowo wyblakły, ale łatwy do odczytania. Autografy króla i sekretarza 
wyraźne, mocnym brązowym atramentem. Nieduże zbrązowienia. Drob-
ne ubytki przy lewej krawędzi i przy narożnikach z niewielką szkodą dla 
kilkunastu liter. Druga karta uzupełniona w połowie, zwłaszcza w części 
dolnej (podklejenie kartonem). Odcisk pieczęci częściowo czytelny z ubyt-
kami przy krawędzi i zatarciami w środku i u dołu. Całość po gruntownej 
konserwacji (dołączono fachową dokumentację) w specjalnej teczce kar-
tonowej. 2 000. –
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54. BOGUSŁAWSKI ŚCIBOR Stani-
sław (1787‒1859), kapitan Wojsk Księ-
stwa Warszawskiego (1812‒1813), major 
w powstaniu 1830‒1831, kawaler po-
wstania listopadowego. Odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtu-
ti Militari oraz dziedzic dóbr Włocin, 
Zawadki i Stok w pow. kaliskim i sie-
radzkim. List do dygnitarza pruskiego, 
dat. Warschau 5 V 1823. Autograf („Bo-
gusławski”), s. [2], 23 × 19 cm. Z odręcz-
nym podpisem Stanisława Bogusław-
skiego. Język niemiecki. Pismo prawne 
skierowane do dygnitarza pruskiego 
(prawdopodobnie naczelnego prezesa 
prowincji Wielkie Księstwo Poznańskie) dotyczące sumy roszczeń finan-
sowych Skarbu pruskiego w wysokości 9000 reńskich talarów zapisanych 
w księgach wieczystych dóbr Zawadki na terenie Królestwa Polskiego (do 
1807 wchodzących w skład Prus Południowych). Ślady składania, stan 
dobry 200. –

55. JABŁONOWSKI PRUS Stanisław (1799‒1878), potomek książęcego rodu, 
kapitan i szef sztabu dowódcy artylerii w powstaniu listopadowym oraz do-
wódca 2. Baterii Artylerii Konnej w 1831 r., kawaler Virtuti Militari, ziemia-
nin i pionier przemysłu naftowego (założyciel w 1852 r. pierwszej na świecie 
kopalni „oleju skalnego”): „Bon” na obrok dla koni pociągowych dywizjo-
nu baterii 4. Artylerii konnej dla Aleksandra Grochowskiego dziedzica 
dóbr Rydzewo, dat. Rydzewo 23 V 1831. Karta, 18 × 21 cm. Pismo odręczne 
wystawcy z autografem: „Dowódca Diwizionu Batteryi 4tej Artyleryi lek-

kokonney kapitan Stanisław Xiążę 
Jabłonowski”. Kontrasygnata o rze-
telności pokwitowania z autografem 
gen. bryg. Wojska Polskiego Bogu-
sławskiego (1773‒1840), oraz: Tenże: 
Wspomnienia o bateryi pozycyjnej 
artyleryi konnej gwardyi królew-
sko-polskiej. Poznań: J.K. Żupań-
ski, 1860. – [2], 71 s., 25 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka: „Z  Biblioteki 
A.B.G. Rydzewskiej”. Wspomnie-
nia wystawcy kwitu z  powstania 
listopadowego 1830‒1831. Samo po-
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kwitowanie wszyte pomiędzy strony 
(38‒39) książki, która znajdowała się 
w bibliotece dworskiej. Całość stano-
wi pamiątkę historyczną po stacjo-
nowaniu w majątku artylerii konnej, 
która walczyła z gwardiami carskimi 
pod pobliską Ostrołęką. Zbrązowienia, 
grzbiet broszury nadpęknięty, podkle-
jenia, karty w zszytym bloku zwarte. 
Ślad po zalaniu egzemplarza. Stan 
ogólny dobry. 600. –

56. ŁEPKOWSKI Józef (1826‒1894), 
archeolog i historyk, profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego i kierownik 
pierwszej katedry archeologii na zie-
miach polskich. List do nieznanej oso-
by w sprawie winnic w Polsce zakłada-
nych przez królową Bonę w okolicach 
Czerska z zaproszeniem do swojego 
dworku na biesiadę winną, dat. [Kra-
ków] 16 III 1884. Autograf („Łepk.”). 
Pismo odręczne prof. Józefa Łepkow-
skiego. Bifolium, 22 × 14 cm. Ślad po 
złożeniu, stan dobry. 180. –

57. MYCIELSKI Jerzy (1856‒1928), 
historyk sztuki, profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, kolekcjoner dzieł 
sztuki i mecenas sztuk pięknych. Dwa 
listy do Artura bar. Reiskiego z Drze-
wicy koło Opoczna, dat. 14 VIII 1897 
i 27 VII 1902. Autografy („Jerzy”), s. 
[8]; [8], 18 × 11 cm, koperty ofrankowa-
ne (9‒10 × 12 cm). Pismo odręczne hr. 
Jerzego Mycielskiego. Odbiorcą pisma 
był Artur. bar. Reiski (1856‒1928), zie-
mianin, genealog i heraldyk, edytor 
herbarza Adama Bonieckiego. Listy 
dotyczą wzajemnych interesów oraz 
zawierają sporo plotek towarzyskich. 
Ciekawe porównanie dwóch ślubów 
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krakowskich: ks. Radziwiłła z Zegrza 
i hr. Tarnowskiego z Dzikowa, z któ-
rych pierwszemu dostało się kilka 
ujemnych określeń, drugi zaś z po-
wodu nadanej mu specjalnej oprawy 
został pozytywnie wyróżniony. Autor 
poświęca nieco miejsca przyszłemu 
ślubowi siostry Niny za Morstinem 
i niezwykłego uczucia tych dwojga 
(ciekawe porównanie przyszłego hr. 
Morstina z niedoszłym konkurentem Adamem Federowiczem, starostą 
krakowskim). Autor listu wyraża obawę o właściwe miejsce rodu Myciel-
skich w przyszłym herbarzu Bonieckiego, gdyż jak powiada wskutek braku 
materiałów z XV-XVI w, „bardzo podle wyglądać będziemy” i proponuje 
rozwiązanie tego problemu. Ślady składania i otwierania kopert, stan bar-
dzo dobry. 320. –

58. ODYNIEC Antoni Edward (1804‒1885), poeta romantyczny i neoklasy-
cystyczny, pamiętnikarz i tłumacz, za młodu filareta i przyjaciel Adama 
Mickiewicza. Trzy listy do Heleny Lacko z Miechowa, dat. Warszawa 27 
XII 1879, 27 II i 5 XII 1884. Z autografami poety „A.E. Odyniec”, s. [4]; [4]; 
[3], różne formaty (18 × 11 – 21 × 14 cm), dwie zachowane oryg. koperty. 
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Pisma odręczne Antoniego Odyńca do osoby zaprzyjaźnionej, malar-
ki-amatorki z Miechowa, zawierające m.in. opis stanu ducha i zdrowia 
autora i informacje o jego pobycie na leczeniu w Krynicy oraz na jubi-
leuszu Kraszewskiego w Krakowie. Ponadto wieści o realizacji projektu 
wykorzystania widoków Miechowa adresatki w publikacjach „Kłosów”. 
List pierwszy na papierze z tłoczonym monogramem poety „A.E.O.”. 
Ślady składania, stan bardzo dobry. 600. –

59. ODYNIEC Antoni Edward (1804‒1885): 
Kartka pocztowa z życzeniami imieniono-
wymi dla Heleny Lacko z Miechowa, dat. 
Warszawa 2 III 1881. Autograf „A.E. Ody-
niec”. Karta z datownikiem, 9 × 12,5 cm. Pi-
smo odręczne Antoniego Edwarda Odyńca. 
Stan bardzo dobry. 120. –

60. PŁUG (właśc. PIETKIEWICZ) Adam 
(1823‒1903), redaktor „Kłosów” (1875–1890) 
i „Wędrowca” (1894–1899), współpracow-
nik różnych czasopism warszawskich i wi-
leńskich oraz redaktor naczelny (1891–1903) 
„Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustro-
wanej”. List do Heleny Lacko z Miechowa, 
malarki-amatorki, dat. Warszawa 11 IV 1884. 
Papier firmowy z nadrukiem „Redakcya 
Kłosów, Nowy-Świat…”. Autograf „Adam 

Pług”, s. [3], 21 × 13 cm, koperta ze znaczkiem i datownikiem (7,5 × 13,5 cm). 
Pismo odręczne, dotyczy zilustrowania „Kłosów” widokami Miechowa, 
którego rysunki adresatka przysłała Antoniemu Edwardowi Odyńcowi. 
Znaczna część pisma poświęcona jest technice rysowania na papierze che-
micznym, dołączonym do przesyłki wraz z kredką i objaśnieniem przygo-
towania rysunku dla potrzeb drzeworytnika. Ślady składania i rozerwania 
koperty, stan bardzo dobry. 160. –

61. PUGET Stanisław (1845‒1907), ksiądz, kanonik honorowy i wizytator krakow-
skich szkół miejskich (szykanowany przez kardynała Jana Puzynę, co znalazło 
mocne odzwierciedlenie w „Wyzwoleniu” St. Wyspiańskiego). List do Artura 
bar. Reisky’ego z majątku Drzewica koło Opoczna, dat. Wiśniowa 22 XII 1890. 
Autograf „X.St. Puszet”, s. [4], 17,8 × 11,5 cm. Pismo odręczne proboszcza barona 
Stanisława Pugeta. Język polski. Ciepły list do przyjaciela. Koperta adreso-
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wana do odbiorcy w języku francuskim 
ze znaczkiem austriackiej poczty skaso-
wanej w Wiśniowej (lekko rozerwana na 
odwrocie). Stan dobry, oraz: Klepsydra: 
„Za duszę ś.p. ks. Wojciecha Stanisława 
Maryana de Pouget Puszeta… zmar-
łego dnia 6 sierpnia 1907 r. w Dukli… 
Grono nauczycieli Gimn. III. Kraków: 
W.L. Anczyc i Sp., 1907, 17,5 × 11,5 cm. 
Stan bardzo dobry, oraz: Obrazek fu-
neralny: Ksiądz Stanisław Puszet, ur. 
w Dębianach 25 sierpnia 1841 r… Foto-
grafia zmarłego, s. [2], 11,8 × 7,5 cm. Stan  
bardzo dobry. 300. –

62. STASZIC Stanisław Wawrzyniec 
(1755‒1826), filozof, geograf, geolog i po-
dróżnik, ówczesny zastępca ministra 
oświaty Królestwa Polskiego, później-
szy minister stanu Królestwa Polskiego. 
Pismo urzędowe do prowincjała XX. Pi-
jarów w sprawie przyznania funduszy na 
odnowienie kolegium i szkół pijarskich 
w Radomiu, dat. Warszawa 28 VIII 1819. 
Autografy („Staszic”; „Głuszyński”). 
Pieczęć expedycyi KRWRiOP. Bifolium, 
k. [2], 33 × 21 cm. Z odręcznymi podpisa-
mi radcy stanu Stanisława Staszica, jako 
zastępcy ministra prezydującego w Ko-
misji Rządowej Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz (Pawła) 
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Głuszyńskiego (1783‒1845) w cha-
rakterze sekretarza. W tekście po-
dano dokładną sumę i sposób jej 
pozyskania. Obecnie w gmachu 
kolegium popijarskiego, niegdyś 
szkoły o wysokim poziomie edu-
kacyjnym, mieści się Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. Adres i nu-
mer pisma, również na odwrocie 
z tuszową pieczęcią i śladami lako-
wania. Zażółcenia, ślady składania 
i otwierania listu z uszkodzoną pie-
częcią, stan dobry. 600. –

63. BEŁZA Stanisław (1849‒1929), ad-
wokat, pisarz, podróżnik i dzia-
łacz kulturalny na Górnym Śląsku. 
Kartka do Drukarni W.L. Anczy-
ca w  Krakowie w  sprawie przy-
gotowania karty tytułowej i spisu 
rzeczy w związku z koniecznością 
przedstawienia całej publikacji w cenzurze, dat. Warszawa 11 XII 1902. 
Autograf („St.B.”), 9 × 15 cm. Pismo odręczne Stanisława Bełzy. Naklejka 
adresowo-firmowa tegoż (biało-czerwona). Kartka w fototypii (popier-
sie Adama Mickiewicza). Pieczęcie pocztowe Warszawy i Krakowa oraz 
znaczki rosyjskie. Stan bardzo dobry. 100. –
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64. FOGG Mieczysław, właśc. Fogiel 
(1901‒1990), piosenkarz śpiewający 
barytonem lirycznym od 1928 r. (od 
1972 po śmierci Maurice’a Chevaliera 
najstarszy piosenkarz świata), znany 
z charakterystycznych przebojów (np. 
„Jesienne róże”; „Mały biały domek”; 
„Pierwszy siwy włos”; „Tango milon-
ga”). Zbiór materiałów drukowanych, 
fotograficznych i rękopiśmiennych po 
piosenkarzu, lata 30.-70. XX w., fot. [11], 
k. [86], różne formaty. Zdjęcia prze-
ważnie z lat 80. XX w., z pobytu w USA 
(m.in. z impresario Romanem Balickim 
i Janem Pietrzakiem) i we Włoszech na 
Monte Cassino oraz z nagrań w Pol-
skim Radio. Różne formaty (głównie 
9 × 12 cm). Materiały drukowane za-
wierają: zbiór trzech nut z okresu mię-
dzywojennego z różnymi podobizna-
mi piosenkarza na tytułach: „Brak Ci 
będzie mej miłości”; „Niebieska niedź-
wiedzica”; „Przebrzmiała pieśń” oraz 
2 reklamy (m.in. z występów „Chóru 
Dana” w sezonie 1936/37); dwa plaka-
ty i dwa programy z występów powo-
jennych (w tym dwa z USA z 1964 r.). 
Rękopisy obejmują: 1) List odręczny 
Mieczysława Fogga do bliżej niezna-
nego kontrahenta z 11 VIII 1947 w imie-
niu firmy „Fogg-Record” (działającej 
w Polsce Ludowej do 1950) odsłaniają-
cy m.in. kulisy działalności firmy pry-
watnej w warunkach „bitwy o handel”; 
2) Sprawa Mieczysława Fogga z Ca-
simirem Koszarskim z nowojorskiej 
firmy Polmark, winnego piosenkarzo-
wi znaczną sumę finansową z tytułu 
kontraktu (list z 1973 z fotokopiami ra-
chunków z 1949 r.); 3) Autograf Feliksa 
Konarskiego, „Ref-rena” (1907‒1991), 
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kompozytora pieśni „Czerwone maki na 
Monte Cassino” dla Mieczysława Fogga, 
dat. Chicago 1973; 4) Zbiór 30 partytur 
znanych piosenek polskich, w tym prze-
bojów Mieczysława Fogga, śpiewanych 
w latach 60.-70. XX w. na koncertach. 
Zapis muzyczny drukowany, powiela-
ny, bądź przeważnie rękopiśmienny na 
papierze nutowym, pismem odręcznym 
Mieczysława Fogga na 56 kartach w róż-
nym formacie (luźne składki przeważ-
nie 35 × 25 cm). Do niektórych dołączono 
maszynopisy z tekstem na przebitkach 
(na jednym z nich pieczęcie lokalnej cen-
zury z 1962 r. zatwierdzających piosenkę 
do wykonania); 5) Luźne notatki, prze-
ważnie z podróży do USA. Partytury 
ze znacznymi śladami używania przez 
autora, rękopis z 1947 z zagnieceniami 
i zaplamieniami. Stan pozostałych ma-

teriałów na ogół dobry. Całość materiałów pochodzi ze spuścizny po Ru-
dolfie Gołębiowskim (1919‒2000), aktorze, kolekcjonerze pamiątek życia 
muzycznego i teatralnego okresu międzywojennego. 1 000. –

65. KOZIKOWSKI Edward (1891‒1980), 
poeta i prozaik, członek grupy poetyckiej 
„Czartak”, ówczesny kierownik literacki 
Teatru Dolnośląskiego w Jeleniej Górze 
i późniejszy redaktor literacki miesięcz-
nika „Śląsk”. Dwa listy do Leopolda 
Lewina w związku z  sytuacją własną 
i miejscowego środowiska literackiego, 
dat. Jelenia Góra 9 X 1949 i 13 XI 1949. 
Autografy („Edward Kozikowski”), s. [4]; 
[4], 21 × 15 cm. Pismo odręczne Edwar-
da Kozikowskiego. Korespondencja 
dotyczy trudnej sytuacji egzystencjal-
nej środowiska literackiego na Dolnym 
Śląsku (głodowe honoraria, nieregular-
ne płatności, w tym zaleganie Związku 
Literatów Polskich z wypłatą honora-
riów za odczyty) oraz braku oficjalnej 
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nominacji nadawcy pisma na 
stanowisko kierownika lite-
rackiego miejscowego teatru 
(prośba o „naciśnięcie w tej 
sprawie”). W  tekście poja-
wia się nazwisko pisarza Jana 
Koprowskiego (1916‒2004) 
Odbiorcą pisma był Leopold 
Lewin (1910‒1995), poeta i tłu-
macz, ówczesny sekretarz generalny Związku Literatów Polskich. Zażół-
cenia i ślady składania, stan bardzo dobry. 100. –

66. STRYJEŃSKA Zofia (1891‒1976), malarka, graficzka, ilustratorka i sceno-
graf w stylu art déco, jedna z najbardziej znanych polskich artystek dwu-
dziestolecia międzywojennego. Pokwitowanie odbioru 100 złotych za dwie 
plansze kolorowe pt. „Taniec żydowski” i „Taniec góralski”, dat. Warszawa 
19 V 1933. Karta 15 × 23 cm. Pismo odręczne Zofii Stryjeńskiej z autografem 
i datą wpisaną częściowo na znaczkach opłaty stemplowej. Ślady drobnych 
zagnieceń na krawędziach. Stan ogólny dobry. 150. –

67. WORCELL Henryk, właśc. Tadeusz Kurtyka (1909‒1982), prozaik i publi-
cysta, autor „Zaklętych rewirów”, ówczesny osadnik na Dolnym Śląsku. List 
do Leopolda Lewina, sekretarza generalnego Związku Literatów Polskich, 

dat. Skrzynka [koło Lądku Zdroju] 
20 XI 1949. Autograf („H.Worcell”), 
s. [5], 28 × 21 cm. Pismo odręczne 
Henryka Worcella. Dotyczy kon-
fliktu pisarza z gromadą wsi oraz 
przebiegu zdarzeń związanych z po-
zbawieniem go członkostwa PZPR 
przez miejscowe koło partyjne, jego 
walki z patologiami występujący-
mi na wsi (korupcja, złodziejstwo 
itp.) w atmosferze donosicielstwa 
i postępowania prokuratorskiego. 
Obraz konfliktu widziany oczyma 
pisarza, zmuszonego wkrótce do 
opuszczenia gospodarstwa rolnego 
i zamieszkania w sąsiednich Trze-
bieszowicach. Interesujący fragment 
osobistych wspomnień pisarza i jego 
postawy moralnej oraz politycznej 
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zanim został współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. 
W tekście pojawiają się nazwiska Jana Kotta, który odwiedzał wieś, w jego 
sprawie z ramienia literatów lub partii oraz Eugeniusza Szyra, który po-
sługiwał się w propagandzie sprawami przez Worcella poruszonymi. Kilka 
liter lekko rozmazanych, stan bardzo dobry. 300. –

68. NAPOLEONA najwierniejsi – tryptyk. Zespół trzech rycin kolorowanych 
ręcznie akwarelą, z Laurent’a de L’Ardeche: Histoire de L’Empereur Na-
poleon, Paris 1840. – centralnie Le Prince J. Poniatowski, commandant en 
chef les troupes polonaises. Gwardia Cesarska; z lewej: Szwoleżer 1 pułku 
Gwardii Cesarskiej, po prawej: Szwoleżer 2 pułku Gwardii Cesarskiej. 
Ryc. ca. 21 × 14, 5 sygn. Bellangé Hippolyte (1800‒1866), Lacoste, aîné, Lo-
uis Conil (1774-po 1841) i Vernier w passe-partout i ozdobnych ramkach 
za szkłem. 900. –

69. [LWÓW] KONSTYTUCJA 3 Maja. [Lwów: Apolinary Stokowski, 1891]. 
Oprac. Seweryn Bieszczad (1852‒1923). Tableau ilustrowane, 43 × 54 cm. Ta-
blica drukowana poświęcona 100 rocznicy Konstytucji 3 Maja we Lwowie. 
Wydana staraniem seniora Rady Miasta Lwowa Apolinarego Stokowskie-
go (1816/1817‒1901), dawnego spiskowca i austriackiego więźnia stanu oraz 
uczestnika Wiosny Ludów, długoletniego działacza społecznego i samorzą-
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dowego we Lwowie. Dedykowana Adamowi Krykiewiczowi, urzędnikowi 
miejskiemu. W części centralnej tablica z tekstem „Konstytucya 3 Maja 
1791 r. (w streszczeniu), w której po środku tabliczka rocznicowa poświęco-
na jej twórcom. W narożnikach streszczenia, cztery medale z nazwiskami: 
Stanisław Staszic, Kazimierz Nestor Sapieha, Jan Dekert i Stanisław Mo-
kronowski. Tablica otoczona prostokątem, z herbami Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów w ozdobnej tarczy pod królewską koroną (u góry) oraz 

ozdobną tarczą na której dwie dłonie 
z napisem: „Zgoda buduje – niezgoda 
rujnuje”; po bokach popiersia w wień-
cach laurowych bohaterów majowej 
jutrzenki i powstania 1794 r. (Tadeusz 
Kościuszko, Henryk Dąbrowski, Karol 
Kniaziewicz, Jakub Jasiński, X. Józef 
Poniatowski, Antoni Madaliński, Jan 
Kiliński, Tadeusz Czacki, Julian Niem-
cewicz, Józef Wybicki, Hugo Kołłątaj, 
Ignacy Potocki, Stanisław Małachow-
ski i Andrzej Zamoyski). U dołu table-
au napis: „Takich Polska miała synów, 
takich wodzów sprawa święta”. Po bo-
kach ramki dwa ozdobne wizerunki: 
„szlachcica z kosynierem” i „rolnika 
z kowalem”. Centralny ślad po złoże-
niu, stan bardzo dobry. 250. –
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70. [RADZIWIŁŁ] SINNETT A.(l-
fred)-P.(ercy) (1840‒1921): Le Monde 
occulte, hypnotisme transcendant en 
Orient. Traduit de l’anglais… par F.-
K. Gaboriau. Paris: G. Carrè. – [6], 
XXV. [1], 366, [2] s., 19 cm, opr. pł. 
z  epoki z  szyldzikiem. Supereks-
libris Konstantego ks. Radziwiłła 
tłocz. złotem na licu (1850‒1920) 
z Połoneczki. Właściciel książki na-
leżał do najbogatszych ludzi ówcze-
snego Paryża i Europy, co zawdzię-
czał małżeństwu z Louise Antoinette 
Blanc, córką właściciela ziemskiego 
i założyciela kasyna gry w Monte 
Carlo. Sławny również dzięki swo-
jej ekstrawagancji i  rozrzutności, 
stał się prototypem proustowskiego 

księcia Gilberta de Guermantes, jeśli chodzi o późno ujawniony homosek-
sualizm bohatera powieści „W poszukiwaniu straconego czasu”. Dzieło 
„Świat tajemny. Wiedza transcedentalna na Wschodzie” zostało napisane 
przez prezesa Towarzystwa Teozoficznego, związanego przez lata z India-
mi. Zawiera bogaty materiał związany z Wielkim Bractwem wtajemni-
czonych oraz opis niezwykłych zjawisk metafizycznych, jakie w obecności 
autora i świadków były wywoływane przez słynną okultystkę i medium 
spirytystyczne Helenę Bławatską. Wewnątrz zbrązowienia i drobne otarcia 
szyldzika, stan dobry. 350. –

PLAKATY

71. PLAKAT kontrrewolucyjny: Na pomoszcz panam! Poslednie rezerwy 
marszała Fosza [Ferdynanda Focha]. Litografia 56 × 47 cm, Moskwa: Go-
sudarstwiennoje Izdatelstwo, 1920. Egzemplarz po konserwacji, zdublowa-
ny, uzupełniony na krawędziach. Deni (Denisow) Wiktor Nikołajewicz 
(1893‒1946), grafik, karykaturzysta, członek Stowarzyszenia Niezależnych, 
zorganizował i brał udział w pierwszej wystawie plakatów politycznych, od 
1920 w Moskwie w wydaniu jednego z pierwszych magazynów radzieckiej 
satyry politycznej „CWA”; udział w edycji „Okno Wzrostu satyry”; bajki dla 
gazety „Prawda” i  „Izwiestia”, satyryczny magazyn „Krokodyl”. 8 000. –
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72. PLAKAT wojna polsko-sowiecka 1920, propaganda komunistyczna. 
„Niech żyje Polska Socjalistyczna Republika Rad! Wolna Polska, Pol-
ska Ludu Roboczego”. Kijów, Polskie Wydawnictwo Komunistyczne, 
2-ga Radziecka drukarnia, Wrzesień 1920 r. Druk [litografia?] 96 × 71 cm, 

drobne podklejenia od spodu 
na złożeniach i krawędziach, 
stan dobry. 9 000. –

patrz IV str. okładki
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73. PLAKAT reklama dla komunistycznej gazety „Volksblatt” z czasów 
Republiki Weimarskiej. Lest das Volksblatt die Kommunistische Tage-
szeitung. Litografia 90 × 60 cm, sygn. na kamieniu Peri 1924. Arkusz ze 
śladami złożenia, na odwrociu podklejany, uzupełniane ubytki na krawę-
dziach. Peri, Peter Laszlo [właśc. Ladislas Weisz] (1899‒1967), rzeźbiarz 
i grafik, ur. na Węgrzech uczył się w Budapeszcie rzeźby. W 1919 zostaje 
członkiem grupy radykalnych artystów MA związanej z Laszlo Moholy-
-Nagy’em. W tym samym czasie przenosi się do Niemiec, wiążąc się z kon-
struktywizmem i artystami z kręgu czasopisma „Der Sturm”. Wstępuje do 
Niemieckiej Partii Komunistycznej, studiuje architekturę, działa w Kon-
gresie sztuki w Düseldorfie, podróżuje do ZSSR i Paryża. W 1933 ucieka do 
Angli, gdzie osiada na stałe i realizuje prace rzeźbiarskie, architektoniczne 
i grafikę. Jego wczesne prace, rysunki i litografie z lat 1918‒24 tworzone 
z innymi członkami grupy MA i konstruktywistów, mają największe zna-
czenie artystyczne. 8 000. –



55

FOTOGRAFIE

74. GROTTGER Artur (1837‒1867), 
malarz, ilustrator i rysownik. 
Niech żyje Słowiańszczyzna. 
[Lwów: b.w., 1906]. Fotogra-
fia z rysunku, 14,5 × 9 cm, na-
klejona na karton (16 × 11 cm). 
„W zarysie posąg kobiety (Sło-
wiańszczyzna) z rozwiniętym 
sztandarem i frygijską czapką, 
okolony rusztowaniem, na któ-
rym pracują kamieniarze pod 
postacią chłopięcych gnomków 
w różnych okryciach głowy. Je-
den z nich, siedzący po środku 
z ręka na temblaku z konfederat-
ką na głowie. Szczyt rusztowa-
nia ozdobiony pękiem kwiatów 
i ziela, a pod nim tablica z napi-
sem: „Niech żyje Słowiańszczy-
zna! We Wiedniu. 30 maja 1865”. 
Rysunek powstał w 1862 r. dla 
„Słowiańskiego stowarzyszenie 
śpiewaków w Wiedniu”. Drob-
ne przybrudzenia na obrzeżach, 
stan bardzo dobry. 100. –

75. GROTTGER Artur. Obrona 
(szlacheckiego) dworu. [Lwów: 
b.w., 1906]. Fotografia z rysun-
ku, 14,5 × 9,5 cm, naklejona na 
karton z  epoki (16 × 11  cm). 
„Uniesienie rozpaczy w ruchach 
dwóch młodych kobiet, prze-
strach i chowanie się u dwojga 
małych dzieci, kulawy starzec 
i staruszka w rezygnacyi. Dwaj 
gotowi do strzału powstańcy, 
podtrzymują drzwi”. Stan bar-
dzo dobry. 100. –
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76. MACHCZY ŃSKI Konrad 
(1826‒1911), prawnik, publicysta i pi-
sarz. [Warszawa: niesygnowany, 1897]. 
Portret gabinetowy, 14,5 × 10,5 cm), na-
klejony na karton firmowy („Cabinet 
Portrait”) z epoki (16,5 × 10,5 cm). Wi-
zerunek radcy stanu i pomocnika na-
czelnego prokuratora X Departamen-
tu Rządzącego Senatu, wielokrotnego 
członka komisji reformującej prawo 
karne i jego procedurą (m.in. autora 
projektu wersji prawa kryminalnego 
znoszącym karę deportacji na Syberię 
wobec przestępców w Królestwie Pol-
skim). Znany myśliwy i autor facho-
wych artykułów z dziedziny łowiectwa 
oraz prawa łowieckiego. Na odwrocie 
informacja z epoki sygn. „W. Tuchoł-
ka”. W formie powiększonego druku 
prasowego, odmienny od podobizny, 
jaka ukazała się w  dwutygodniku 
„Świat” w dużym zmniejszeniu. Stan 
dobry. 120. –

77. PLATER Emilia (1806‒1831), bo-
haterka Powstania Listopadowego 
1830‒1831, kreowana na polską Joannę 
d’Arc. Portret. [B.m.: niesygnowany, 2 
poł. XIX w.), 7,5 × 9 cm, naklejany na 
karton z epoki (9,6 × 6,2 cm). „Popu-
larny, fantazyjny portret Emilii Pla-
terówny” znany ze zbiorów Leopolda 
Meyeta (zob. „Tygodnik Illustrowa-
ny”, nr 2/1907, s. 28). Wizerunek ten 
krążył w sprzedaży w czasie niewo-
li narodowej. Drobne zbrązowienia 
i przybrudzenia, stan dobry. 100. –
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78. SOLSKI Ludwik, właśc. Sosnowski 
(1855‒1954), aktor, reżyser i dyrektor 
Teatru Miejskiego w  Krakowie (od 
1909 Teatru im. Juliusza Słowackiego). 
[Kraków: niesygnowany, 1905‒1913]. Fo-
tografia gabinetowa, 14 × 9,5 cm, nakle-
jana na karton z epoki (26,5 × 19,5 cm). 
Drobne przybrudzenia na krawędziach, 
stan bardzo dobry. 150. –

79. [ŁÓDŹ] POLICJA Państwowa w Ło-
dzi. Portret zbiorowy. Łódź: Foto „Lon-
don”, [1938‒1939], 17 × 23 cm, naklejana 
na karton firmowy (23 × 30,5 cm). Zdję-
cie 52 policjantów i  wywiadowców, 
przeważnie posterunkowych, starszych 
posterunkowych i aspirantów oraz pra-
cowników cywilnych Policji Państwo-
wej w Łodzi. Wykonane przez Zakład 
Fotograficzny przy ul. Pomorskiej 7 należący u schyłku lat 30. do Marcelego 
i Mariana Gincburgów. Przycięcia ramki na krawędziach z uszkodzoną 
sygnaturą zakładu, stan bardzo dobry. 200. –
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80. [WARSZAWA] – SZPITAL Dzieciątka Jezus w Warszawie 1758‒1901. Ta-
bleau z historycznym wizerunkiem XVIII w. szpitala i nową siedzibą oraz 
fotografiami 82 lekarzy. Rys. A. Borman. Warszawa: Wł. Ryffert i Ska, [ok. 
1910], 48 × 59 cm, naklejane na karton z epoki (50 × 62 cm). W części cen-
tralnej obraz dawnej siedziby „Szpitala Generalnego Dzieciątka Jezus” przy 
ul. Przeskok, Zgoda i Marszałkowska (rozebrany w 1898 r.) z wizerun-
kiem jego założyciela księdza-misjonarza Piotra Gabriela Baudouin (1689 
– 1768). U dołu zabudowania nowego kompleksu szpitala przy ul. Lindleya 
wybudowane w 1901 r. (kompleks liczył w sumie 22 budynki). Całość oto-
czona 82 wizerunkami fotograficznymi personelu lekarskiego i dyrekcji 
szpitala. W tle roślinność kwiatowa oraz w części dolnej kaganek oświaty 
i książki. U góry daty z historii szpitala: „An 1758 Fund”; „An 1901 Trans”. 
Na fotografiach wielu znanych lekarzy pracujących już w nowym gmachu 
szpitala od 1901 r. po pierwsze lata XX w. Wśród nich wielu ordynato-
rów i kierowników oddziałów, jak: Ludwik Anders (1854‒1920), Kazimierz 
Chełchowski (1858‒1917), Adam Chełmoński (1861‒1924), Adam Ciągliński 
(1860‒1933), Stanisław Cykowski (1870-po 1939), Bohdan Korybut-Daszkie-
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wicz (1866‒1921), Teodor Dunin (1854‒1909), Witold Ettinger (1872‒1934), 
Edward Flatau (1868‒1932), Wacław Hanicki (1868‒1913), Marian Jakowski 
(1857‒1921), Stanisław Kamieński (1860‒1913), Adam Karczewski (1860‒1909), 
Konstanty Karwowski (1835‒1918), Franciszek Kijewski (1858‒1919), Mieczy-
sław Korzeniowski (1861‒1908), Władysław Krajewski (1855‒1907), Anasta-
zy Landau (1876‒1957), Antoni Leśniowski (1867‒1940), Jan Markiewicz 
(1871‒1937), Wacław Męczkowski (1862‒1926), Jan Moczulski (1870-po 1940), 
Józef Polak (1857‒1928), Michał Sadowski, Bronisław Sawicki (1860‒1931), 
Józef Skłodowski (1863‒1937), Władysław Staniszewski (1865‒1952), Wła-
dysław Szteyner (1856‒1927), Antoni Śmiechowski (1867‒1944), Jan Świą-
tecki (1866‒1938), Władysław Świątecki (1857‒1917), Ignacy Świętochowski 
(1867‒1951), Edward Tymieniecki (1868‒1940), Edward Uściński (1872-po 
1945), Aleksander Wertheim (1872‒1942), B. Wojtkiewicz (1871-ok. 1942) i Jan 
Woźnicki (18653‒1928). Ponadto kilkudziesięciu lekarzy nie odnotowanych 
w słownikach biograficznych lekarzy XX w. M. Bornstejn, J. Brudziński, 
L. Butkiewicz, B. Chrostowski, S. Gałecki, M. Gantz, W. Garszyński, W. 
Goździcki, A. Grosolik (Grosglik?), B. Grzankowski, M. Halpern, M. Ho-
łub, S. Janowski, K. Jasielewicz, J. Jastrzębski, R. Kaliciński, J. Koelichen, 
Z. Koronkiewicz, T. Korzon, S. Kossobudzki, A. Kuczyński, H. Landau, J. 
Landstejn, E. Laude, W. Lehr, A. Majewski, J. Maliniak, J. Markiewicz, E. 
Rapczyński, K. Rzętkowski, W. Smoniewski, J. Ślaski, A. Śmiechowski, P. 
Troicki, T. Turski, S. Urban, K. Vacqueret, J. Winiarski, S. Zaborowski, A. 
Zieliński, B. Żebrowski i A. Żurakowski. Na tableau występują również 
osoby cywilne związane ze szpitalem. Wśród nich Józef Pius Dziekoński 
(1844‒1927), architekt (z błędnym inicjałem „A”), Władysław hr. Wielopol-
ski (1860‒1928) oraz L. Brzeziński, K. Karpus i D. Rogowski. Na odwro-
cie reklama ram z początku XX w. (J. Adamczyk Fabryka Ram Stylowych 
i Fantazyjnych), w których tablica uprzednio się znajdowała. Ślady niewiel-
kich odklejeń i zadrapań na krawędziach kartonu, powstałe po wyjęciu 
z ram, w części górnej kilka uszkodzeń tableau z minimalnymi szkodami 
dla kilku portretów, stan dobry. 360. –

81. [WARSZAWA] Ministerstwo Spraw Wojskowych. Centralny Zarząd 
Warsztatów i Parków Wojsk Kolejowych. Portret Zbiorowy Pracowników. 
Warszawa: F. Krzemiński, 1921, 16 × 22 cm, passe-partout firmowe, ram-
ka z epoki 28 × 33,5 cm). Obejmuje 20 pracowników wojskowych i cywil-
nych, w tym zarówno oficerów, podoficerów, jak i pracowników cywilnych. 
Szesnaście dedykacji piórem pod zdjęciem. U góry tytuł wpisany ręcz-
nie: „Warszawa, dn. 9 października 1921 r. przy ul Przejazd nr 10. Wśród 
nich m.in.: kpt. Jan Wartoń (1891-?), kpt. Jan Stanisław Medyński (1889-
?); por. Edward Muszyński (1893-?); kpt. Engelbert Grycz (1889-?); Hilary 
Nowakowski (1893-?) i kpt. Piotr Tkaczyk (1884-?). Na odwrocie dedykacja 
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P. Tkaczyka „Maksymilianowi Żerkowi na pamiątkę wspólnej służby po 
27 latach!” [1947] oraz pieczęć „Artystyczna Pracownia Ram…”. Niewielkie 
uszkodzenia ramki (otarcia przy krawędzi, ślady farby na odwrocie), stan 
dobry. 200. –

82. [WARSZAWA] Zburzona kolumna Zygmunta III Wazy na Pl. Zam-
kowym w Warszawie na tle gruzów Zamku Królewskiego. Warszawa: 
Leonard Sempoliński, [ok. 1945]., 17,5 × 23,5 cm. Leonard Sempoliński 
(1902‒1988), fotograf i malarz, członek założyciel Związku Polskich Ar-
tystów Fotografików. „W swojej karierze fotograficznej podejmował różną 
tematykę: tworzył dokumentację fotograficzną wielu miast i ich okolic, 
realizował cykle krajobrazowe, zajmował się fotografią reportażową, eks-
perymentalną i artystyczną. (…) W fotografii był zwolennikiem realizmu, 
stawiając przed nią zadanie odtwarzania świata takim, jakim jest.”. Na 
odwrocie pieczątka autorska i ślady po kleju na obrzeżach, stan bardzo 
dobry. 100. –
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83. [WODZISŁAW ŚLĄSKI] POWITANIE Wojsk Polskich wkraczają-
cych na rynek w Wodzisławiu Śląskim. Zespół 6 fotografii, niedat. [4 
VII 1922], 9 × 14 cm. Zdjęcia przedstawiają Rynek Staromiejski w Wodzi-
sławiu Śląskim w trakcie uroczystego powitania, na którym gromadzą 
się ludzie i wkracza Wojsko Polskie. W tle charakterystyczne kamienice 
miejskie z widocznymi szyldami firm, w oddali wieża kościoła para-
fialnego. W części centralnej rynku znajduje się brama powitalna zbu-
dowana z brył węgla dostarczonego z pobliskiej kopalni „Ema” w Ra-
dlinie. Na bramie napisy z obu stron: „Szczęść Boże” z godłem Polski 
oraz „Śląski górnik ręką twardą, zręczną, krwawą buduje Polskę Wielką”. 



Brama ozdobiona jedliną i ustro-
jona flagami biało-czerwonymi. 
W dalszej części rynku widoczne 
podium z ołtarzem przed uroczy-
stym nabożeństwem. Oryginalne 
odbitki z okresu międzywojenne-
go. Minimalne drobne otarcia na 
krawędziach fotografii. Stan ogól-
ny bardzo dobry. 300. –
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N U T Y

84. KARŁOWICZ Mieczysław (1876‒1909): Sześć pieśni na jeden głos z towa-
rzyszeniem fortepianu. Op. 1. Warszawa: Gebethner i Wolff, [przed 1915]. – 
13 s., il. kolor., 34 cm. Partytura sześciu pieśni na głos i fortepian. Obejmuje 
pieśni do słów kilku autorów: 1. Kazimierz Gliński, Zasmuconej; 2. Juliusz 
Słowacki, Skąd pierwsze gwiazdy…; 3. Maria Konopnicka, Na śniegu; Ka-
zimierz Przerwa-Tetmajer: 4. Zawód; 5. Pamiętam ciche, jasne, złote dnie; 



64

6. Smutną jest dusza moja… Dedykowane na 
k. tyt. Justynie Machwicównie. Na okł. kolor. 
ilustr. z motywem tatrzańskim. Grzbiet nad-
pęknięty, luźne składki, stan dobry. 100. –

85. LEWANDOWSKI Adam (1889‒1951): 
Przeminęło z  wiatrem. Walc angielski; 
muz…; słowa Sewera [Seweryn MENDELSON 
(1912‒1994)]. Warszawa [1948]. Wyd. E. Kutha-
na, s. [3], il., 34 cm. Partytura na głos i forte-
pian. Projekt okł. Witold Kalicki (1915‒1983), 
dat. (19)46. Drobne zagięcia narożników i lekki 
ślad po złożeniu, stan bardzo dobry. 60. –

86. MARKOWSKI Jan (1913‒1980): Marsz 
Mokotowa. Pieśń powstańców Warszawy 
z 1944 r.; muz…; słowa Mirosław Karnisz-Je-
zierski (1922‒1967). Warszawa [1948]. Wyd. J. 
Rynczaka, s. [3], il., 34 cm. Partytura piosenki 
na głos i fortepian. Okładka brązowa projektu 
„Konara” z ilustracją prezentującą powstańca 
warszawskiego z karabinem i granatem na tle 
walczącej Warszawy z Pomnikiem Sapera 
w tle. Na ilustr. u góry orzeł piastowski (ludo-
wy). Zaplamienia u góry i drobne uszczerbki, 
stan dobry. 50. –

87. [SCHÜTZ Alfred (1910‒1999)]: Czerwone 
maki na Monte Cassino. A. Suito [pseud.]; [sło-
wa Feliks Konarski (1907‒1991)]; na fortepian, 
śpiew lub akordeon oprac. Henryk Rutkow-
ski (ur. 1929). [Poznań]: Poznańska Sp. Wyd., 
[ok.47]. – [4] s., il. kolor, 30 cm. Partytura 
z tekstem pieśni. Okł. czerwona z żołnierzami 
idącymi do szturmu w sowieckich hełmach… 
autorstwa Kazimierza Cichoniaka. Wydawcy 
nie rozszyfrowali pseudonimu kompozyto-
ra, ani nie podali autora tekstu oraz zamie-
nili frazę „Jak ci z pod Rokitny z przed lat” 
na „Racławice”. Zagniecenia, przybrudzenia 
i zażółcenia, stan dobry. 50. –
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Przedwojenne szlagiery muzyczne

88. BOGOMAZOW Grigorij: Bubliczki. We-
dług ludowej piosenki rosyjskiej; muz…; 
słowa polskie Andrzeja Własta (1895-ok. 
1943). Warszawa: J. Altschuler, 1928. – 3 s., 
kolor. okł., 34 cm. Partytura piosenki na 
głos i fortepian wykonanej po raz pierwszy 
przez Zulę Pogorzelską w 1928 r. w rewii 
„Klejnoty Warszawy” w Teatrze „Morskie 
Oko”. Drobne zagięcia i zbrązowienia, stan 
dobry. 80. –

89. GOLD Artur (1897‒1942): Czarne oczy. 
Tango; muz…, słowa Harrymana [HE-
MAR Marian (1901‒1972)]. Wyd. 5. War-
szawa: Gebethner i Wolff, 1929. – 3, [1] s., 
nuty, il. kolor., 34 cm. Partytura tanga na 
fortepian ze słowami słynnej przedwojen-
nej piosenki. („Oczy czarne, oczy twe…”). 
Projekt kolor. okł. Marian Walentynowicz 
(1896‒1967), ilustratora znanego ze współ-
pracy z Kornelem Makuszyńskim i pre-
kursora komiksu w Polsce. Minimalne 
zagięcie, stan bardzo dobry. 100. –

90. GOLD Artur (1897‒1942): Daj gazu! Foxtrot; 
muz…; słowa Oldlena [TUWIM Julian 
(1894‒1953)]. Warszawa: J. Altschuler, 1928. 3, 
[1] s., okł. kolor., 33 cm. Partytura piosenki 
na głos i fortepian. Na okł.: „Wielki sukces 
Hanki Ordonównej w teatrze „Qui pro Quo”. 
Projekt okł.: „LŁ”. Uszkodzenia okł., uszczer-
bek lewego narożnika, podpis z epoki. Stan 
ogólny dobry. 80. –
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91. HEYMAN Zygmunt (1905 –), LOMBAR-
DO Carmen (1903‒1971), LOEB John Jacob 
(1910-?): Buu-huu; muz…; słowa polskie An-
drzej Włast. Warszawa: „Fermata”, 1937/38. – 
[4] s., okł. kolor., 35 cm. Foxtrot. Partytura. Na 
okł.: „Największy przebój komedii muzycz… 
Podróż poślubna.”; „Światowy sukces Eugenju-
sza Bodo w „Wielkiej Rewji”. Fot. Eugeniusza 
Bodo (1899‒1943). Drobne przybrudzenia na 
krawędziach, stan dobry. 90. –

92. JULSKI Marceli (1893‒1971): Włóż ten 
krawat od Chojnackiego. Slow-fox; muz…, 
słowa Willy [WŁAST Andrzej]. Warszawa: 
A. Chojnacki, [1930‒1931]. – [4] s., kolor. okł., 
35 cm. Partytura piosenki wykonywanej przez 
S. Karlińską (fotografia) w Teatrze „Morskie 
Oko” na głos i fortepian. Projekt okł. J. Me-
nes. Zawiera jednocześnie reklamę krawatów 
marki „Nicky” firmy A. Chojnackiego przy ul. 
Marszałkowskiej 109. Uszkodzenia na krawę-
dziach okł., czysty egz. 60. –

93. KAGAN Jakub (1896-ok. 1942): Twe smut-
ne oczy. Tango; muz…, słowa A.(ndrzeja) Wła-
sta. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1928. – 3, [1] 
s., okł. dwubarwna, 34 cm. Nadruk: „Tango 
z rewji Perskiego Oka”. Partytura. Projekt okł. 
Marian Walentynowicz (1896‒1967). Ślad po 
złożeniu, stan bardzo dobry. 90. –
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94. KÁLMÁN Imre (1882‒1953): Bajadera. 
Operetka: 3. Każda piękność tańczy 
shimmy; słowa Michaliny Makowiec-
kiej-Rudzińskiej (1895‒1973). Warsza-
wa: B. Rudzki, [ok. 1922]. – 5 s., okł. 
jednobarwna, 33 cm. Shimmy z operet-
ki „Bajaderka”. Partytura pieśni na głos 
i fortepian. Zagięcie lewego narożnika, 
stan bardzo dobry. 70. –

95. LEHÁR Ferenc (1870‒1948): Frasqu-
ita. Walc miłosny; słowa E.(dwarda) A. 
Domańskiego (1895‒1935). Warszawa: 
B. Rudzki, [ok. 1924]. – 3, [1] s., okł. il. 
jednobarwna, 33 cm. Partytura walca 
miłosnego z operetki. Zagięcie dolnego 
narożnika, stan dobry. 70. –

96. LYMAN Abe (1897‒1957), WAGGNER 
George (1894‒1984), ROBINSON J. Rus-
sel (1892‒1963): Mary Lo; muz…, sło-
wa Andrzeja Własta (1895-ok. 1943). 
Warszawa: J. Altschuler, [1928]. – 3, [1] 
s., 34 cm, okł. kolor. Piosenka w wersji 
polskiej i amerykańskiej na fortepian 
z partyturą. Pierwotne słowa druko-
wane z naklejoną nową wersją w epoce 
pt. „Wanda-Lou i Iza-Lou”. Zagniecenia, 
stan dobry. 60. –
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97. NELSON Rudolf (1878‒1960): Gdy zoba-
czysz ciotkę mą… Shimmy-fox; muz…; słowa 
Willy [Andrzej Włast]. Warszawa: J. Altschu-
ler, 1925. – 3, [1], okł. kolor., 34 cm. Szlagier te-
atru „Qui Pro Quo” z programu pod tym sa-
mym tytułem. Partytura. Projekt okł. (Willy) 
Herzig (1894‒1978), Berlin. Drobne zagięcia 
przy krawędzi, stan bardzo dobry. 100. –

98. NELSON Rudolf (1878‒1960): Tamerlan. 
Shimmy; muz…; tekst polski Willy [WŁAST 
Andrzej]. Warszawa: B. Rudzki, [ok.1920]. – 5, 
[1] s., il., 34 cm. Partytura na głos i fortepian. 
Drobne przykurzenia i zagięcia przy krawę-
dziach, stan dobry. 90. –

99. OBERFELD Kazimierz (1903‒1945): Ona 
robi to co ja!; muz…; słowa A.(ndrzeja) WŁA-
STA. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1928. – 2, 
[2] s., okł. kolor., 34 cm. Partytura na głos 
i fortepian. Na okł. tyt.: „Wielki sukces sióstr 
Halama w nowej rewji Teatru „Perskie Oko”. 
Uszkodzenia okł. na krawędziach i wewnątrz. 
Stan ogólny zadawalający. 60. –
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100. PETERSBURSKI Jerzy (1895‒1979): Bez 
twej miłości; muz…; słowa A.(ndrze-
ja) WŁASTA. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1928. – 3, [1], okł. kolor., 33 cm. 
Na okł. podtyt.: „Nowy melodyjny blues 
z Teatru Morskie Oko”. Partytura. Pro-
jekt okł. Jerzego Radlicza (1901‒1938), 
grafika i ilustratora książek dla dzieci. 
Drobne zagięcia, stan bardzo dobry.
 100. –

101. PETERSBURSKI Jerzy (1895‒1979): Bra-
wo! Bis! Foxtrot; muz…i A.(rtura) Golda 
(1897‒1942); słowa A.(ndrzeja) Własta. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1927. – 3, 
[1] s., okł. kolor., 34 cm. Piosenka śpie-
wana przez Tadeusza Olszę (1895‒1975), 
cały zespół „Perskiego Oka” oraz pu-
bliczność. Partytura. Na okł. podtyt.: 
„Ulubiona piosenka z Teatru „Perskie 
Oko”. Projekt kolor. okł. Jan Muchar-
ski (1900‒1981). Drobne zagięcia, stan 
bardzo dobry. 100. –

102. PETERSBURSKI Jerzy (1895‒1979): Ja 
się boję sama spać! (Shimmy-fox); mu-
zyka…, słowa Willy [WŁAST Andrzej]. 
Warszawa: Gebethner i Wolff., 1926. – 3, 
[1] s., nuty, il., 33 cm. Na okł.: „Wielki 
sukces Zuli Pogorzelskiej. – Popularna 
piosenka teatru „Perskie Oko”. Projekt 
kolor. okł. St.(anisław) Dobrzyński 
(1897‒1949), dat. (19)25. Partytura ze sło-
wami słynnego przedwojennego szlagie-
ru wykonywanego przez Zulę Pogorzel-
ską (1898‒1936). Drobne zbrązowienia, 
zagięcia i niewielkie naddarcie, stan 
dobry. 90. –
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103. PETERSBURSKI Jerzy (1895‒1979): Pani 
mi się śniła… Foxtrot; muz… i Artura Golda; 
słowa Andrzeja Własta. Warszawa: Gebeth-
ner i Wolff, 1926. – 3, [1], il. kolor., 34 cm. Na 
okł. podtyt.: „Najnowsza popularna piosenka 
z Teatru „Perskie Oko”. Partytura. Piosen-
kę tę wykonywał Tadeusz Olsza (1895‒1975). 
Projekt kolor. okł. St.(anisław) Dobrzyński 
(1897‒1949). Drobne zagięcia przy krawędzi 
w dolnym narożniku, stan dobry. 90. –

104. RÓŻEWICZ Jan (1884‒1970): Jamais… 
Nigdy… Valse-Boston. Par… Warszawa: Ge-
bethner i Wolff, [192?]. – 3 s., il. dwubarwna, 35 
cm. Walc-boston dedykowany Zofii Święcic-
kiej. Partytura. Niewielkie uszkodzenia kra-
wędzi okł. (naddarcia, zagięcie, minimalne 
zalanie), stan dobry 70. –

105. RÓŻEWICZ Jan (1884‒1970): Pierwszy 
bal. Walc. Edycja II. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1920. – 3, [1] s., il. kolor., 34 cm. Par-
tytura walca na fortepian, op. 51. Dedykowa-
ny Marianowi Mrozowskiemu. Projekt okł. 
M. Wal. [Marian Walentynowicz]. Drobne 
przybrudzenia i zagięcia okł. na krawędziach, 
stan dobry. 90. –
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106. TICHAUER Hans: Shimmy-Man-
ja. (Shimmy); muz…; [słowa Andrzeja 
Własta]. Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1923. – 5 s., il. kolor., 34 s. Partytura. Pro-
jekt kolor. okł. Willy Herzig (1894‒1978), 
duński ilustrator, czynny w Berlinie. 
W kilku miejscach przybrudzenia i za-
gięcia przy krawędzi, stan dobry. 90. –

107. WARS Henryk (1902‒1977): To nie 
dla mnie!; muz…; słowa A.(ndrze-
ja) Własta. „Orfeum”, [ok.1930]. – 3 
s., il. kolor., 35 cm. Partytura na głos 
i  fortepian. Podtyt.: „Wielki sukces 
Lody Halama w rewji Morskiego Oka 
„Cała Warszawa” i fot. Lody Halamy 
(1911‒1996). Projekt okł. (Artur) Ho-
rowicz (1898‒1962). Ślady składania 
i naddarcia w miejscach złożenia oraz 
drobne przybrudzenia na obrzeżach. 
Stan ogólny zadawalający. 60. –

108. WARS Henryk (1902‒1977): Zapomnisz 
o mnie. Nowe tango z Teatru „Morskie 
Oko”; muz…; słowa A.(ndrzeja) Własta. 
Wyd. 3. Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1929. – 3 s., il. kolor., 34 cm. Partytura 
na głos i fortepian. Projekt kolor. okł. 
Marian Walentynowicz. Drobne ślady 
składania, stan bardzo dobry. 100. –



109. WEISS Stephen (1899‒1984): Lou: One 
Step; muz…; słowa Andrzeja Własta. 
Warszawa: Kuncewicz i Hofman, [po 
1920]. – 3 s., il. kolor., 34 cm. Partytura 
na głos i fortepian austriackiej piosenki. 
Drobne zbrązowienia na obrzeżach, stan 
bardzo dobry. 90. –

110. WIEHLER Zygmunt (1890‒1977): Biały 
Boston; muz…; sł. A.(ndrzeja) Własta. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 1927. 3 s., 
il. dwubarwna, 35 cm. Partytura na głos 
i fortepian. Na okł.: „Wielki sukces Teatru 
„Perskie Oko”. Projekt okł. M. Wal-icz [Marian Walentynowicz]. Drobne 
zagięcia i przybrudzenia na obrzeżach, stan bardzo dobry. 90. –


