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w o j s k o w o ś ć

425. ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. 
Poznań: Wyd. „Lotnik”, 1930. – 303, [1], [2] III-
-XLIII (inseraty), [2] s., il., portr., 31 cm, opr. 
pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na licu i grzbiecie. 
Zdezaktualizowana pieczątka własnościowa. 
Bogato ilustrowana księga pamiątkowa z ob-
szernymi rozdziałami dotyczącymi lotnictwa 
wojskowego i cywilnego oraz przemysłu lot-
niczego i sportu lotniczego. Drobne krawędzi 
otarcia opr., złocenia na grzbiecie wyblakłe, 
karta przedtyt. podklejona. Wewnątrz czysty 
egz., stan dobry. 250. –

426. ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu nr. 
VII. Poznań: [b.w.], 1932. – 261 s., il., 33 cm, opr. 
ppł. Nalepka: „Ex libris Władysław Mrowiński”.  
Zbiór opracowań monograficznych poświęco-
nych Powstaniu Wielkopolskiemu i zjednocze-
niu sił zbrojnych b. zaboru pruskiego z armią 
polską. Ponadto zawiera opis szlaków bojowych 
jednostek piechoty i kawalerii wielkopolskich 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej oraz opis województwa poznańskie-
go z uwzględnieniem aspektów wojskowych. Niewielkie ślady używania, 
stan dobry. 250. –

427. ALBUM Legionów Polskich. Z. 
2. Kraków: Centralne Biuro Wydaw-
nictw NKN, 1916. – [1] s., [15] k. tabl.: 
fot., 21 × 29 cm, brosz. wyd. Zawiera 
fotografie m.in. z walk Legionów Pol-
skich na Wołyniu, Polesiu, z Jastkowa 
na Lubelszczyźnie i z ziemi chełmskiej. 
Fotografie autorstwa Tadeusza Langie-
ra (1877-1940), współpracownika Sta-
nisława Ignacego Witkiewicza; Stani-
sława Adolfa Warcholika (1881-1961) 

i Stanisława Siczka. Wydano dwa zeszyty. Drobne zagięcia okł. przy 
krawędziach, wewnątrz stan bardzo dobry. 75. –
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428. [ANDERS Władysław (1892-1970)] GENERAŁ An-
ders: życie i chwała. [W oprac. i pod red. Mariana He-
mara (1901-1972)]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 
1970.– 205, [3] s., liczne fot., 25 cm, opr. pł. wyd. Tytuł 
tłoczony złotem na grzbiecie i licu. Zbiór relacji i wspo-
mnień pisarzy, publicystów oraz wojskowych. Obejmuje 
również wywiady z generałem broni Wojska Polskiego 
i Naczelnego Wodza Polskiego Sił Zbrojnych w latach 
1944-45. Stan bardzo dobry. 120. –

429. BACZKO Henryk (1918-2006): 8 dni na lewym brzegu: (Warszawa 15-22 
września 1944 r.). Warszawa: GZPW Woj. Pol., 1946. – 54 s., [14] s. tabl.: 
fot., 21 cm, opr. ppł., oryg. kolor. okł. brosz. zachowana. Wspomnienia 
oficera politycznego 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty z walk na przy-

czółku czerniakowskim 
podczas Powstania War-
szawskiego. Z przedmo-
wą Piotra Jaroszewicza, 
z-cy dowódcy 1. Armii 
z  czasów walk o  War-
szawę, piętnującą hr. 
„Bora” Komorowskiego 
i hr. Marię Tarnowską 
z  PCK. Naturalne za-
żółcenia, stan bardzo 
dobry. 50. –

430. BANDROWSKI KADEN Juljusz (1885-
1944): Leopold Lis-Kula, pułkownik. Warszawa: 
Główna Księg. Wojskowa, 1937. – 37 s., il., portr., 
17 cm, brosz. wyd., przednie lico ze złoc. Pie-
czątka własnościowa. Popularna biografia płk. 
Leopolda Lis-Kuli (1896-1919), jednego z najbar-
dziej utalentowanych polskich oficerów, poległe-
go w walce z Ukraińcami. Drobne uszkodzenia 
przy krawędzi grzbietu. Stan dobry. 60. –

431. BANDROWSKI KADEN Juljusz (1885-
1944): Piłsudczycy. Wyd. nowe. Warszawa: Głów-
na Księg. Wojskowa, 1936.– 277, [2] s., 21 cm, opr. 
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ppł. Kultowa książka poświęcona Józefowi Piłsudskiego 
i jego oficerom z I Brygady Legionów Polskich. Zbeletry-
zowane wspomnienia późniejszego czołowego pisarza 
II Rzeczypospolitej. Nieznaczne ślady używania, stan 
dobry. 90. –

432. BEŁCIKOWSKA Alicja (1898-1940): Polska Organi-
zacja Wojskowa w pieśni i w poezji; melodie oprac. Wła-
dysław Walentynowicz (1902-1999). Warszawa: Gł. Księg. 
Wojsk., 1939. – 194 s., err., 26 cm, brosz. wyd. z tłocz. sre-
brem na licu odznaką POW. Zarys dziejów POW i szkic 
historyczno-literacki o utworach poetyckich i muzycz-
nych związanych z konspiracyjną organizacją. Zbiór 74 
pieśni i wierszy poświęconych organizacji, powstałych od 
1916 r. z przypisami naukowymi oraz biogramami auto-
rów utworów. Drobne przykurzenia grzbietu, stan bardzo 
dobry. Ładny egz. 90. –

433. BOCHEŃSKI Zbigniew (1901-1976): Polskie szy-
szaki wczesnośredniowieczne. Kraków: Polska Akadem-
ja Umiejętności, 1930. – 21 [3], 4 k. tabl.: il., 26 cm, opr. 
ppł. Prace Komisji Antropologii i Prehistorii Polskiej 
Akademii Umiejętnosci, nr 3. Opisy wykopalisk arche-
ologicznych z V-XV w. na terenie Polski zilustrowane 
przykładami i rysunkami. Na s. 7 późniejszy dopisek 
z 1973 r. prostujący informacje autora. Papier kredowy, 
zagięcia kart. Stan ogólny dobry. 50. –

434. BOHATEROM narodowym w hołdzie. Tym, którzy 
odeszli… [Komitet red.: Edmund Grab-Kamiński i in.]. 
Lwów: Polska Niepodległa, 1936. – 297, [6] s., il., 29 cm, opr. 
wyd. pł. Praca zbiorowa zawierająca bogaty materiał histo-
ryczny, literacki i wspomnieniowy związany z wysiłkiem 
zbrojnym narodu polskiego podczas I wojny światowej. 
Wśród 27 autorów m.in. Tadeusz Ordża-Hałaciński, Kazi-
miera Iłłakowiczówna, Juliusz Kleiner, Jan Kochanowski, 
Jan Parandowski, Zygmunt Reis, Jan Rogowski, Wacław 
Sieroszewski, Marian Tyrowicz, Henryk Zbierzchowski 
i Zygmunt Zygmuntowicz. Dzieło bogato ilustrowane. Za-
wiera również życiorysy i spis poległych oficerów w wal-
kach o Polskę niepodległą w latach 1914-1921. Otarcia opr. 
(złocenia częściowo zachowane), krawędź grzbietu na od-
wrocie nadpęknięta, stan dobry. 200. –
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435. BOLESLAVSKI Richard [BOLESŁAWSKI Ryszard] (1889?-1937): Way 
of the Lancer; in collaboration with Helen Woodward. New York: Garden 
City, 1932. – 316 s., 21 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. na grzbiecie (złotem) 
i licu. „Drogą szwoleżerów” – wydanie oryginalne, nigdy nie przetłuma-
czone na polski. Zbeletryzowane wspomnienia autora ze służby ochotni-
czej w kawalerii Legionu Puławskiej (później w składzie 1 Pułku Ułanów 
Krechowieckich), polskiej autonomicznej jednostce w ramach armii ro-
syjskiej, do czasów rewolucji bolszewickiej. Autor w okresie późniejszym 
zasłynął, jako czołowy reżyser filmowy w Hollywood. Wewnątrz okładek 
mapa szlaku bojowego na Ukrainie z kart książki. Drobne otarcia opr., 
wewnątrz stan bardzo dobry. 150. –

436. BONAPARTE [Napoleon]. Opo-
wieści wiarusów polskich o cesarzu. 
Przedmowę napisał Tadeusz Michał 
Nittman. Lwów – Poznań: Wyd. Pol-
skie, 1923. – [8], 143, [4] s., [10] k. tabl., 
20 cm, opr. pł. Gawędy o dawnym oby-
czaju. Wybór ciekawych pamiętników 
XVIII i XIX stulecia pod red. Stanisła-
wa Wasylewskiego, t. IV. Zbiór anegdot 
o cesarzu z różnych okresów i części 
Polski. Przybrudzenia okł., wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 75. –
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437. BRANDT Henryk (1789-
1868): Pamiętniki oficera pol-
skiego (1808-1812). Przekład z nie-
mieckiego M.G., z przedmową 
prof. Szymona Askenazego. Cz. 
1-3. Warszawa: Biblioteka Dzieł 
Wyborowych, 1904. – 176; 160; 
168 s., 18 cm, opr. pł. wyd. Henryk 
Brandt (1789-1868), późniejszy ge-
nerał pruski, od 1808 podporucz-
nik Legii Nadwiślańskiej Wojsk 
Polskich, uczestnik kampanii 
1812 przeciw Moskwie i kawaler 

krzyża Virtuti Militari. „Pamiętniki jego, pisane z niepospolitym talen-
tem, mają dużą wartość źródłową i świadczą o dużej inteligencji i kulturze 
duchowej autora” (PSB). Drobne otarcia grzbietów, złocenia częściowo wy-
blakłe, stan bardzo dobry. 120. –

438. BUAT [Edmond] (1868-1923): Hindenburg i Ludendorff jako strategicy. 
Z 29 mapami i szkicami. Przeł. i przedmową opatrzył Zygmunt Trylski. 
Toruń: Pomorska Drukarnia Rolnicza, 1925. – [6], 110 s., [16] k. map, 13 
map w tekście, 31 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. 
złotem na grzbiecie i  licu. Studium wojskowe 
przedstawiające kampanie dwóch wodzów nie-
mieckich na różnych frontach I wojny światowej 
(m.in. słynna bitwa pod Grunwaldem [Tannen-
bergiem]) Paula v. Hindenburga i Ericha Luden-
dorffa, ilustrowane mapami na osobnych tablicach 
i w tekście. Zbrązowienia i ślady zalania na okł., 
wewnątrz czysty egz., stan dobry. 150. –

439. CAMON [Hubert] (1855-1942): Napoleoński sys-
tem wojny. Z 47 szkicami w tekście. Z franc. prze-
tłumaczył Fr. Lipiński. Warszawa: Wojsk. Inst. 
Naukowo-Wyd., 1926. – IX, 120 s., 47 szkiców 
w tekście, 24 cm, opr. pł. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie i licu. Syntetyczne studium omawiające 
manewry wojskowe typowe dla Napoleona oraz 
przegląd jego głównych bitew (m.in. Marengo, 
Ulm, Jena, Olsztyn, Iława, Frydland, Wagram 
Możajsk, Lützen, Budziszyn,, Lipsk, Austerlitz, 
Ligny i Waterloo). Stan bardzo dobry. 90. –
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440. CHOCIANOWICZ Wacław (1902-1970): Dzieje 1 
Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskie-
go. Londyn: B. Żołnierze Pułku, ich Rodziny, Przy-
jaciele i Subskrybenci, 1967. – 587, [4] s., il., plany, [3] 
k. tabl., [58] s. tabl. il., 22 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tło-
czony srebrem na licu i grzbiecie. Monografia pułku 
ze szczególnym uwzględnieniem okresu legionowego 
1914-1917 oraz wojny o niepodległość 1919-1921 pió-
ra oficera i dowódcy pułku. Druk Oficyna Poetów 
i Malarzy. Stan bardzo dobry. 150. –

441. CZECZOTT Rafał (1891-1945): Wojna morska na 
Bałtyku 1914-1918. Warszawa: Liga Morska i Kolon-
jalna, 1935. – 278 s., [1] k. mapa, mapki, 22 cm, brosz. 
wyd. Dedykacja z pieczątką Okręgu Stołecznego 
Ligi Morskiej i Kolonjalnej z 1937 r. Historia zma-
gań na Bałtyku w okresie I wojny światowej opar-
ta głównie na źródłach niemieckich i rosyjskich. 
Drobne zagięcia i uszczerbki krawędzi okł., stan 
bardzo dobry. 75. –

442. [CZTERNASTA] 14 Dywizja Piechoty: 1-sza Dywizja Strzelców Wielkopol-
skich w wojnie i pokoju; [z przedm. Franciszka Włada (1888-1939)]. Poznań: 14 
Dywizja, 1936. – [6], 159, [1]; 168 s., il., portrety, 18 szkiców na 4 tabl. rozkład., 
32 cm, opr. pl., przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Monografia 14 Dywizji 

Piechoty Wojska Polskiego składająca 
się z 2 części. Pierwsza obejmuje okres 
od sformowania jednostki w czasie po-
wstania wielkopolskiego, przez odsiecz 
Lwowa w 1919 r po Bitwę Warszawską 
i tragiczne wydarzenia podczas zama-
chu majowego w 1926 roku. Dołączono 
wykaz odznaczonych „Virtuti Militari”. 
W części drugiej pt. „Praca pokojowa” 
zamieszczono życie codzienne jednost-
ki w garnizonie w różnych aspektach. 
Na przedniej okł. brosz. kolorowa re-
produkcja fragmentu bitwy z bolsze-
wikami w  1920 r. autorstwa Jerzego 
Kossaka (1930). Naturalne zażółcenia 
i minimalne ślady używania, stan bar-
dzo dobry. 150. –
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443. CZWARTY Pułk Piechoty 1806-1966. Wyboru ma-
teriału historycznego, pamiętnikarskiego i wspominkar-
skiego dokonał, i wstępem i notatkami biograficznymi 
zaopatrzył Aleksander Idzik. Londyn: Koło Czwartaków, 
[1966]. – 572, I-VIII s., [18] k. tabl., liczne il. i mapy w ra-
mach paginacji, 24 cm, opr. pł. wyd. Tytuł i emblematy 
pułku tłoczone złotem na licu i grzbiecie. Bogato ilustro-
wana monografia. Obejmuje okres Księstwa Warszaw-
skiego, Królestwa Polskiego, Powstania Listopadowego, 
okres legionowy i ostatniej wojny. Wśród autorów m.in. 
B. Gembarzewski, W. Przyborowski, W. Tokarz, Sz. Aske-
nazy, L. Mierosławski, E. Callier, I. Kruszewski, I. Prą-
dzyński, A. Kraushar, B. Roja, W. Pobóg-Malinowski, A. 
Borkiewicz, J. Rómmel i in.). Bogato ilustrowana praca 
zaopatrzona w listy imienne oficerów z różnych okresów 
dziejów. Ostatnia lista z lat 1915-1966 liczy 2801 oficerów 
i żołnierzy. Ładny egz. 200. –

444. DANIEC Wincenty: Nasz ostatni biuletyn wo-
jenny. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. Cz. 2. Lata 
1916-1917, 1918. Z dziennych notatek zebrał… Rzeszów: 
[nakł. aut.], 1931. – 224 s., 24 cm, brosz. wyd. Wspomnie-
nia lekarza rzeszowskiego przedstawiające obraz wojny 
w Galicji. Barwny język, pełen charakterystyki poszcze-
gólnych armii i wchodzących w ich skład narodowości, 
w tym losów jeńców poszczególnych nacji. Luźne składki 
wydawnicze, minimalne uszkodzenia grzbietu, stan bar-
dzo dobry. 75. –

445. DĄBROWSKI Marjan: Z cyklu: Żołnierz 1 Bryga-
dy. Kampanja na Wołyniu (2/IX 1915 r. – 8/X 1916 r.). War-
szawa: Księgarnia Wojskowa, 1919. – 192, VII, [1] s., [14] s. 
tabl. (1 rozkł.), il., mapki, 20 cm, brosz. wyd. Wspomnienia 
z walk I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Zbrązowie-
nia i przybrudzenia na marginesach kart. Grzbiet podkle-
jony, okł. podniszczona, stan dobry. 80. –

446. DEMKÓW Jan (Stanisław) (1892-?): Krótki zarys hi-
storji bydgoskiego (62) pułku piechoty. Bydgoszcz: Dzien-
nik Bydgoski, [1924]. – 51 s., 23 cm, brosz. wyd. Monografia 
pułku piechoty stacjonującego w Bydgoszczy z uwzględ-
nieniem jego udziału w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
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r. Na okł. błędnie nazwisko autora (Demkow). Zbrązowienia i lekki ślad 
po zalaniu w górnej części broszury, stan dobry. 50. –

447. DRAGONI naprzód. [B.m.: b.w. (Bruxelles: La Colonne), ok. 1946]. 
– 64 s., fot., 21 × 30 cm, opr. pł., oryg. okł. brosz. zachowane. Podpis 

własnościowy; na ostat-
niej karcie autografy. Za-
rys historyczny 10 Pułku 
Dragonów, jednostki po-
wstałej na Zachodzie, na-
wiązującej do 10 Brygady 
Kawalerii Zmotoryzowa-
nej. Liczne fotografie i ko-
lorowe emblematy pułku. 
Papier kredowy. Przybru-
dzenia i  przykurzenia, 
stan dobry. 120. –

448. DWADZIEŚCIA pięć lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. [Red. 
Jan Wawrzkiewicz]. Londyn: P.C.A. Publications Limited, 1971. – 259 s., [20] 
s. tabl.: fot., 22 cm, brosz. wyd. Pieczątka: „Ze zbiorów Andrzeja Friszke”. 
Działalność największej organizacji kombatanckiej 
na emigracji, wywodzącej się z Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Z podziałem na poszczególne kraje, 
gdzie osiedlili się byli żołnierze polscy. Przykurzenia 
i zagięcia okł., stan dobry. 60. –

449. DZIESIĘCIOLECIE intendentury Polskiej Siły Zbroj-
nej 1918-1928. Komitet red.: Karol Rudolf i in. Warsza-
wa: Koło Oficerów Intendentów, 1929. – XI, [1], 608 s., [3] 
k. portr., [3] k. tabl. złoż., liczne tabele w tekście, 31 cm, 
opr. pł. wyd. Tytuł tłoczony złotem na grzbiecie i licu. 
Pieczątka: „Biblioteka Kasyna Oficerskiego 14 D.A.K.”. 
Monografia służby kwatermistrzowskiej w pierwszych 
latach niepodległej Polski, ze szczególnym uwzględ-
nieniem walki o niepodległość i wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zawiera spis 1342 oficerów i urzędników inten-
dentury. Druk dwuszpaltowy. Jedna tablica wykresu 
uzupełniona w formie kopii. Otarcia i przybrudzenia 
opr., złocenia częściowo zachowane. Wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 150. –
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450. FAJANS Roman (1903-1976): U progu zwycię-
stwa. Paryż: Biblioteka „Sztandaru Polskiego”, 1945. 
– 94, [2] s., il., 22 cm, brosz. wyd. Zbiór reportaży 
wojennych polskiego dziennikarza (m.in. korespon-
denta Polskiego Radia w Egipcie i przy Lidze Naro-
dów), a w czasie II wojny światowej przy 2 Korpusie 
Polskim i 1 Dywizji Pancernej. Dotyczy ostatnich 
miesięcy walk 1 Dywizji Pancernej we Francji, Ho-
landii i w Niemczech. Niezwykle barwne reportaże. 
Ślady zagięć, naturalnie zażółcenia, egz. czysty i nie-
rozcięty. 75. –

451. FALKOWSKI Juljusz (1815-1892): Wspomnienia 
z roku 1848 i 1849. Z przedmową Tadeusza Grużew-
skiego. Cz. I-III. Warszawa: [b.w.], 1908. – 151; 146, 

[5]; 143 s.; 19 s., opr. pł. wyd. Tytuł 
tłocz. na grzbiecie. Wspomnienia 
żołnierza i literata, pochodzące-
go z rodziny o tradycjach patrio-
tycznych i wojskowych (ojciec 
generał Hipolit Falkowski), ofi-
cera powstania listopadowego, 
w 1848 i 1849 r. pełnomocnika 
komitetów emigracyjnych we 
Lwowie i Krakowie; aktywnego 
polityka okresu Wiosny Ludów. 
Stan bardzo dobry. 120. –

452. GALSTER Karol Lucjan: Księga pamiątkowa artylerii polskiej: 1914-1939. 
Londyn: Koło Oficerów Artylerii Polskiej na Obczyźnie, 1975. – 448 s., il., 

24 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
cie i licu. Obejmuje: zarys rozwoju artylerii polskiej; 
rodowody oddziałów artylerii. Kampania 1918-1920; 
okres międzywojenny; kroniki wojenne oddziałów 
artylerii 1939. Z rysunkami odznak poszczególnych 
pułków artylerii. Stan bardzo dobry. 150. –

453. GARCZYŃSKI Tadeusz: O władzę nad błęki-
tami. Warszawa: Liga Obrony Powietrznej Państwa, 
[1925]. – 152, [2] s., [2] k. tabl. rozkł., liczne il. w tekście 
na osobnych tabl. w ramach paginacji, err., 24 cm, opr. 
pł., przednia okł. brosz. zachowana. Dawne piecząt-
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ki własnościowe. Historia lotnictwa od zarania 
dziejów po czasy współczesne z uwzględnieniem 
lotnictwa wojskowego. Projekt okł. Aleksan-
der Świdwiński (1887-1951), malarz, scenograf 
i karykaturzysta, związany z grupą formistów. 
Grzbiet nieco wypłowiały. Na pierwszych kar-
tach ślady odbarwień na krawędziach po kleju, 
stan dobry. 80. –

454. GĄSIOROWSKI Jerzy: Jak wojuje żołnierz pol-
ski czyli Opowieść o Legionach 1914-1916 r. Piotr-
ków: [b.w.], 1916. – 47 s., [1] k. portr., [5] k. tabl., 
24 cm, brosz. wyd. Popularne propagandowe wy-
dawnictwo o bojach Legionów Polskich. Drobne 
zbrązowienia, stan bardzo dobry. 60. –

455. GELLA Jan (1892-1923): Ruski miesiąc: 1/XI – 
22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopado-
wych we Lwowie. [Lwów]: Komitet Obywateli 
miasta Lwowa, [1919]. – [8], 232 s., [32] s. tabl., 
63 il., [1] k. portr., [2] pl. rozkł. na [3] k. tabl., 
20 cm, opr. płsk. współcz. z 2 tłocz. szyldzi-
kami, przednia oryg. okł. brosz. zachowana. 
Pieczątka: „Z Księgozbioru Marii Dynowskiej”. 
Popularna, bogato ilustrowana kronika obrony 
Lwowa i bohaterskiej postawy ludności mia-
sta przeciw ukraińskiej okupacji. Projekt kolor. 
okł. Władysław Witwicki (1878-1948). Natu-
ralne zażółcenia i drobne przybrudzenia, stan 
bardzo dobry. 150. –

456. GENJUSZ niepodległości. Oprac. kom. red. 
[Marjan Dziędzielewicz, Józef Lachowski, Ste-
fan Rayski; okł. proj. i szereg rys. wyk. St. Tene-
rowicz]. Wyd. 3 książki „Józefowi Piłsudskiemu 
w hołdzie”. Lwów: „Polska Niepodległa”, 1932. 
– 319, [1] s., il., 31 cm, opr. ppł. wyd. Adnota-
cja: „Nagroda ofiarowana przez Radę Grodzką 
B.B.W.R. w Bydgoszczy na konkurs czytelnic-
twa garnizonu bydgoskiego zorganizowane-
go przez P.B.K. dla Tadeusza Kemnitza strz. 
z 62 p.p.”. Pieczątka: „Polski Biały Krzyż”. Praca 
poświęcona Józefowi Piłsudskiemu autorstwa 
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m.in. Juljusza Kaden-Bandrowskiego, Ju-
liana Ejsmonda, Aleksandra Kraushara, 
Stanisława Mackiewicza (Cata), Adama 
Krzyżanowskiego, Józefa Londzina. Otar-
cia grzbietu i krawędzi opr., na odwrocie 
przybrudzenie. Niewielkie odbarwienie 
przy górnej krawędzi kart, czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 200. –

457. GRODECKI STARYKOŃ Konstanty: 
Kolczuga. Warszawa: skł. u autora, 1934. – 
31 s., il., 25 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. 
zachowane. Pieczątka: Bezpłatna Premia 
do „Broni i Barwy”, nr 8. Popularne ujęcie 
historyczne o koszulce pancernej używa-
nej w wojsku Rzeczypospolitej. Projekt okł. 
Mieczysław Wodnicki (1898-?). Drobne za-
gniecenia i otarcia okł., stan dobry. 50. –

458. JEDNODNIÓWKA 4 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w  Cieszynie. W  dniu 
święta pułkowego i poświęcenia chorągwi. 
Warszawa: [b.w.] (Druk. „Polski Zbroj-
nej”, Warszawa). 1924. – 8 s., 30 cm, luźne 
składki wyd. Zarys historii 4 PSP; 4 PSP 
w walkach o Grodno; Historia sztandaru 
4 PSP; Oficerowie i szeregowi 4 PSP polegli 
podczas walk z bolszewikami; Wykaz od-
znaczonych Krzyżami Virtuti i Krzyżami 
Walecznych; wykaz oficerów pułku. Drob-
ne naddarcia krawędzi, stan dobry. Bardzo 
rzadkie. 150. –

459. JEDNODNIÓWKA Korpusu Kadetów No 
3: 1918-1928. [Rawicz: b.w.], 1928. – 24 s., 
il., 31 cm, brosz. wyd. Jednodniówka Kor-
pusu Kadetów w Rawiczu. Zawiera tek-
sty okolicznościowe, dotyczące życia ka-
deckiego (ze statystyką) oraz historyczne 
(m.in. „Polska niepodległa a narodowości 
wschodnie”). Drobne przybrudzenia okł., 
wewnątrz czysty egz. na papierze kredo-
wym. Stan ogólny dobry. 120. –
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460. JEDNODNIÓWKA Szkoły Podchorą-
żych Broni Pancernych Komp. Podchor. 
Rezerwy: sierpień 1939; [Komitet red.: 
Bohdan Zalewski i in.; zdjęcia i oprac. graf. 
Olgierd Wojciechowski]. Warszawa: [b.w.], 
1939. – 30, [2] s., fot., 31 cm, brosz. wyd. Jed-
nodniówka Szkoły Podchorążych Rezerwy 
Broni Pancernej w Nowym Dworze Ma-
zowieckim (Twierdza Modlin) – rocznik 
1938-1939. Drobne uszkodzenia krawędzi 
okł. i niewielki ubytek krawędzi grzbietu 
w części dolnej, stan dobry. 150. –

461. JEDNODNIÓWKA z okazji wręczenia 
chorągwi 31 Pułkowi S.K. przez obywa-
teli pow. łódzkiego w dniu 27 lutego 1927 
roku w Zgierzu. Łódź: Oficerowie i Podofi-
cerowie 31 P.S.K., 1927. – 71 s., [7] k. tabl.: 
fot., 24 cm, brosz. wyd. Zarys historii puł-
ku w formie jednodniówki z listami pole-
głych i zmarłych; odznaczonych i obsadą 
etatową oficerów i podoficerów. Na okł. tyt.: 
„Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały: Pułk 
31 Strzelców Kaniowskich” i stylizowana 
ramka z szarfą, na której widnieje szlak 
bojowy pułku. W części centralnej odzna-
ka pułku. Drobne uszkodzenia narożników, 
stan bardzo dobry. 100. –

462. JUNACKA Szkoła Kadetów 1942-1948. [Red. Eugeniusz Bąkała i in.]. 
Londyn: Koło Junackiej Szkoły Kadetów, 1972. – [2], 145, [1] s., [2] k. tabl.: 
il., 21 × 34 cm, opr. pł. wyd. z tłocz. srebrem na okł. symboliką junackiej 
szkoły i tyt. na grzbiecie. Album stanowi uzupełnienie Księgi Pamiątkowej 

JSK w oparciu o bogaty materiał 
ilustracyjny dotyczący szkolnic-
twa polskiego na Bliskim Wscho-
dzie w czasie II wojny światowej. 
Fotografie pochodzą ze zbiorów 
prywatnych byłych kadetów. Ty-
tuł na grzbiecie: „Album Junac-
kiej Szkoły Kadetów 1942-1948”. 
Stan bardzo dobry. 150. –
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463. JUNACKIE Szkoły Mechaniczne (1942-1947). Wyd. 
pamiątkowe pod red. Adolfa Kołodzieja. [B.m.]: Or-
ganizacja b. Junaków w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, 
Stanach Zjednoczonych, ofiarnych członków Zw. 
JSM, Czesława Łukomskiego oraz redaktora, 1983. 
255, [1] s., fot., 22 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo pa-
miątkowe poświęcone wojskowemu szkolnictwu przy 
Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, we Włoszech 
i na emigracji w latach 1942-1947. Na okł. (kreda) nie-
znaczne ślady używania, stan bardzo dobry. 60. –

464. KALENDARZ Wojskowy na 
rok 1933. (Rocznik siódmy). Oprac. 
przez grono oficerów dyplomowa-
nych pod red. Jana Jastrzębskiego. 
Warszawa: nakł. własnym, 1932. – 
[44], 582, [1], 104 s., [2] k. portr., [1] 
k. śródtytuł, [1] k.: mapka rozkład., 
liczne tab. w tekście, zakładka, err., 
15 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłoczony 
złotem na licu. Wydawnictwo skła-
da się z działu ogólnego (informa-
cje podstawowe oraz o wszelkich 
władzach państwowych), a także 
działu wojskowego (władze i or-
gany wojskowe różnych szczebli, 
bronie, służby, prawo wojskowe, 
wyszkolenie wojskowe, skład oso-

bowy sił zbrojnych, przepisy dyscyplinarne, sądy, ordery i odznaczenia, 
umundurowanie, uposażenie, zaopatrzenie, administracja, konie wojsko-
we, instytucje naukowe i różne). Liczne inseraty oraz indeksy. Otarcia opr. 
i nadpęknięcie przy krawędzi, stan dobry. 100. –

465. KALENDARZYK Ilustrowany na rok 1917. War-
szawa: Koło Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, 1917. 
– [56] s., [12] s. tabl.: fot., 10 cm, brosz. wyd. z tłocz. 
srebrem orłem strzeleckim na licu. W części kalen-
darzowej opisy rocznicowe związane z Legionami 
Polskimi w I wojnie światowej. Tablice z portretami 
obu brygadierów (Józef Piłsudski i Józef Haller) oraz 
biskupa Władysława Bandurskiego, a także frag-
mentami z odcinków frontu I i II Brygady Legionów 
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(Kielce, Konary, Rafajłowa) i pogrzebami słynnych 
legionistów. Na końcu część na notatki. Zbrązowie-
nia i zagięcia na okł., ślad po naklejaniu na odwro-
cie. Wewnątrz drobne zbrązowienia i jedna tablica 
oraz jedna karta podklejone przy krawędzi, czysty 
egz., stan dobry. Wielka rzadkość. 150. –

466. KALINOWSKI Franciszek: Lotnictwo polskie w Wiel-
kiej Brytanii: 1940-1945. Paryż: Instytut Literacki, 1969. 
– 370, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Podpis własnościowy. 
Pieczątka: „SPK”. Biblioteka „Kultury”, t. 182. Rozwój 
Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii w latach 
1940-1945 z uwzględnieniem działalności jednostek bo-
jowych oraz naziemnych. Indeksy i bibliografia. Ślady 
używania na okł., stan dobry. 100. –

467. [KAPITULACJA III Rzeszy] PIDPISANNIA akta 
pro bezzastierieżnu kapitulaciju nimieckich zbroj-
nich sił. w: Zorja. Organ Dnipropietrowskogo Obko-
mu misskomuta obłasnoj Riadi dieputatow trudiasz-
czich KP(b)U: 9 trawnia 1945 r. Spiecjalnyj wypusk. 
Dnipropietrowsk: Obkom KP(b)U. – [1] k., 43 × 22 cm. 
Ślady składania, stan bardzo dobry. Numer okolicz-
nościowy z okazji zakończenia wojny. 100. –

468. KASPRZYCKI Tadeusz (1891-1978): 
Kartki z dziennika oficera I Brygady. 
Warszawa Wojskowy Inst. Nauk.-Wyd., 
1934. – XIV, 543 s., 52 k. tabl.: fot., 21 k. 
tabl.: mapy i szkice, 104 szkice, 23 cm, 
brosz. wyd. Wspomnienia ostatniego 
ministra spraw wojskowych II Rzeczy-
pospolitej z walk I Brygady Legionów 
Polskich z bogatą dokumentacją ikono-
graficzną (zdjęcia, mapy, szkice) oraz bio-
gramami legionistów i indeksami. Stan 
bardzo dobry. Ładny egz. 200. –

469. [KAWALERIA] PRZEGLĄD Ka-
walerii i Broni Pancernej. Kwartalnik 
historyczny. Na pięćdziesięciolecie Od-
rodzenia Jazdy Polskiej 1914-1964. Lon-
dyn: Zrzeszenie Kół Pułkowych Kawa-
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lerii, 1964. – [2], 177-304, [1], liczne il. tekście, 24 cm, 
brosz. wyd. Zawiera teksty autorstwa m.in. Kazimie-
rza Sosnkowskiego, Józefa Smoleńskiego, Mariana W. 
Żebrowskiego i Stanisława Gepnera. Okładka lekko 
przykurzona, stan bardzo dobry. 80. –

470. KOZŁOWSKI Roman (1889-1977): Taczanka na-
przód. Wspomnienia wojenne opowiadane młodzieży. 
Lwów: PWKS, 1933. – 158, [1] s., il., 19 cm, brosz. wyd. 
z obwol. Zbeletryzowane wspomnienia dla młodzie-
ży o walkach 3 baterii I/Dywizjonu Artylerii Konnej 
przeciwko bolszewikom na Wołyniu i Podolu. Okładka 
i rys. autorstwa Stanisława Haykowskiego (1902-1943). 
Drobne uszkodzenia obwoluty przy krawędziach, stan 
dobry, czysty egz. 90. –

471. KOŹMIŃSKI Karol (1888-1967): Józef Sułkowski. 
Warszawa: Gł. Księg. Wojsk., 1935. – 4], 329, [2] s., [10] k. 
tabl.: il., 21 cm, brosz. wyd. ze złoc. na grzbiecie. Wyd. 
1 z ozdobną okł. broszury. Zbeletryzowana biografia 
bohatera Polski i Francji, poległego pod egipskimi pi-
ramidami, adiutanta Napoleona 
Bonaparte. Okł. reperowana na 
odwrocie. Drobne przybrudzenia, 
stan dobry. 90. –

472. KRASICKI August (1873-1946). Dziennik z kampanji 
rosyjskiej… porucznika w Sztabie Komendy Polskich 
Legjonów 1914 – 1916. Lwów: Panteon Polski, 1934. – 
468, [1] s., il., [2] szkice rozkład., 23 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia galicyjskiego ziemianina ze znanego 
historycznie rodu, z okresu służby przy Legionach 
Polskich oraz z wojny z bolszewikami. Drobne zapla-
mienia na okł., stan bardzo dobry. 90. –

473. KRZECZUNOWICZ Kornel (1894-1988): Wspomnie-
nie o generale Tadeuszu Rozwadowskim. Londyn: Prze-
gląd Kawalerii, 1983. – 17 s., il., 25 cm, opr. karton wyd. 
Sylwetka gen. broni Tadeusza Rozwadowskiego (1866-
1928) autorstwa ówczesnego redaktora „Przeglądu Ka-
walerii i Broni Pancernej”. Wydana po latach na koszt 
emigracyjnego pisma kawaleryjskiego, przyczyniła się 
do „kryzysu” w łonie redakcji i przyspieszyła ustąpienie 
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sędziwego pułkownika kawalerii ze stano-
wiska redaktora. Powodem kontrowersji 
miał być zbyt osobisty stosunek autora do 
postaci generała, a nade wszystko rola Józe-
fa Piłsudskiego w jego tragicznym końcu. 
Stan bardzo dobry. 35. –

474. KULCZYCKI Jerzy (1895-1919): 
Dziennik dowódcy kompanji z walk w Ma-
łopolsce Wschodniej i nad Dźwiną w 1919 
roku. Warszawa: Wojsk. Inst. Naukowo-
-Wyd., 1927. – [4], VI, 183, [1] s., il., [3] k. 
map rozkład., [1] k. portr., 24 cm, opr. pł. 
Zdezaktualizowane pieczątki bibliotecz-
ne. Wspomnienia z wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zawiera spisy imienne żołnierzy 
kompanii. Drobne zbrązowienia i otarcia 
okł., stan dobry. 70. –

475. LEGJON. Czasopismo Związku Le-
gjonistów Polskich. R. III: 1931, nr 1-12. 
Redakcja: Bolesław Pochmarski i Włady-
sław Starzak. Warszawa-Kraków: Zarząd 
Główny Związku Legjonistów, 1931. – 36; 
32; 28; 48; 60; 59, [1]; 43, [5] s., liczne il., 30 
cm, opr. pł. wyd. Tytuł i ramka tłocz. złotem 
na licu, oryg. okł. wyd. zachowane. Czaso-
pismo kombatanckie wychodzące w latach 
1929-1933. Zawiera artykuły poświęcone te-
matyce historycznej (np. Wacław Lipiński, 
Józef Piłsudski, jako twórca niepodległości 
państwa polskiego), Józefowi Piłsudskiemu 
(„Jak spędza czas na Maderze Marszałek 
Piłsudski?”), rocznicowej, jak i materiały 
polityczno-propagandowe autorstwa poli-
tyków obozu rządzącego (np. „Zwycięstwo 
idei państwowej nad zuchwałą anarchją”; 
„Dlaczego „Centrolew” przegrał wybory?”). 
Bogaty dział kroniki życia kombatanckiego. 
Okładki wielobarwne. Naturalne zbrązo-
wienia na okł., wewnątrz stan poszczegól-
nych numerów bardzo dobry. 360. –
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476. [LIMANOWA] ROTH v. LIMANOWA Jo-
sef (1859-1927): Die Schlacht von Limanowa 
– Lapanow: Dezember 1914. Innsbruck: Kin-
derfreund, 1928. – 84 s., 1 k. portr., [1] k. tab. 
(rozkładana), [3] k. szkiców (rozkładane), 21 
cm, brosz. wyd. Bitwa pod Limanową – Ła-
panowem opisana przez dowódcę 3. Armii 
generała pułkownika Józefa Barona Rotha v. 
Limanowa, zakończona strategicznym zwy-
cięstwem wojsk austriackich w Galicji nad 
armią rosyjską i zatrzymaniem jej ofensywy. 
Jej znaczenie jest porównywane z bitwą nad 
Marną. Dołączona tabela zawiera wszyst-
kie jednostki uczestniczące w bitwie, w tym 
I Brygadę Legionów Polskich Józefa Piłsud-
skiego. Z dedykacją żony autora książki i jej 
listem pisanym w Wiedniu do swego lekarza 
z 1944 r. Na okł. herb kolor. cesarstwa Austrii. 
Stan bardzo dobry. 200. –

477. LIPIŃSKI Wacław (1896-1949): Wielki Mar-
szałek (1867-1935). [Wyd. 2]. Warszawa: Ge-
bethner i Wolff, 1936. – [4], 225, [6] s., [1] k. 
portr., 19 cm, brosz. wyd. Prywatna przed-
wojenna pieczątka własnościowa. Biografia 
Marszałka autorstwa znanego historyka woj-
skowości. Projekt okł. Tadeusz Piotrowski. 
Ślady używania na okł. (przykurzenia grzbie-
tu i zagięcia krawędzi), stan dobry. 60. –

478. LISIEWICZ Mieczysław (1897-1975): Z pamięt-
nych dni. Wspomnienia adiutanta. Londyn: skł. 
gł. w „Nowej Polsce”, 1944. – 140, [2] s., portr., 
il., kolor. inicjały, 19 cm, opr. pł. wyd. Tytuł 
tłocz. na licu z ozdobnikami oraz na grzbiecie. 
Powieść oparta na biografii gen. Władysława 
Sikorskiego. Obejmuje jego życie do 1923 r. uka-
zane na tle historii Polski i innych historycz-
nych postaci. Okł. i ilustr. wg Janiny Konar-
skiej (1900-1975), żony Antoniego Słonimskiego. 
Papier kredowy. W dolnej części lekki ślad po 
zalaniu, stan bardzo dobry. 60. –
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479. LIGA Obrony Powietrznej Państwa. „Obywa-
tele!…”. [B.m.]: Główna Rada Nadzorcza, Zarząd 
Główny L.O.P.P., Zarządy Komitetów Woje-
wódzkich, (Druk. Rolnicza), [1925-1928]. – [1] k., 
17 × 11 cm. Druk ulotny organizacji, która w okre-
sie późniejszym uległa przekształceniu w dzia-
łającą z większym rozmachem Ligę Obrony Po-
wietrznej i Przeciwgazowej, mającą na celu rozwój 
lotnictwa w Polsce. W tekście mowa o dorobku 
organizacji z wyliczeniem osiągnięć po 1925 r. 
Ślady zagięć, stan bardzo dobry. 60. –

480. ŁOŚ Janusz (1903–1939): Rotmistrz Zandbang. 
Wspomnienie. Bydgoszcz: „Biblioteka Polska”, 
1938. – 163 s., [6] k. portr., 19 cm, brosz. wyd. Bio-
grafia rotmistrza Henryka Zandbanga (1905-1936), 
oficera 7 Pułku Ułanów Lubelskich, zmarłego tra-
gicznie podczas wypadku na służbie wojskowej. 
Dołączono teksty jego opublikowanych prac z za-
kresu wojskowości. Ślady używania na okł., stan 
dobry. 70. –

481. MŁODOŚCI damy ci skrzydła. Warszawa: Wyd. Dowództwo Lotnictwa, 
1937. – 84, [1] s., fot., 23 cm, opr. pł. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Pie-
czątki własnościowe. Materiały zachęcające do ubiegania się o przyjęcie do 

Szkoły Podchorążych Lotnic-
twa. Tekst poprzedzający au-
torstwa Kornela Makuszyń-
skiego. Obejmuje również 
formularze i zbiór wyciągów 
z regulaminów. Stan bardzo 
dobry. 75. –
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482. NA STRAŻNICY i w domu. Ciekawe i poży-
teczne wiadomości dla żołnierza K.O.P. oraz 
jego rodziny; [pod. red. Franciszka Jamka-
-Koperskiego (1895-?). Wyd. 3 uzup. i popr. 
Warszawa: [Wyd. Żołnierzy Korpusu Ochro-
ny Pogranicza], 1938. – 315, [5] s., 231 fot., il., 24 
cm, brosz. wyd. Zbiór materiałów patriotycz-
nych i praktycznych dla żołnierza Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Okł. i układ graf. Ana-
tol Girs i Bolesław Barcz; fot.: m.in.: Henryk 
Poddębski i Witold Pikiel. Drobne przybru-
dzenia na okł. i uszkodzenia narożników. We-
wnątrz gdzieniegdzie drobne brązowe plamki. 
Stan ogólny dobry. 120. –

483. ORDŻA-DAWID Aleksander: Pamiętnik 
wojenny harcerza 1918-1920. Bydgoszcz: To-
warzystwo Literacko-Naukowego im. Jana 
Kasprowicza, 1931. – 303, [8] s., [23] k. tabl.: 
fot., il. 25 cm, opr. pł. współcz. Zdezaktu-
alizowane pieczątki własnościowe. Barw-
nie napisane wspomnienia z okresu służby 
w szeregach 2 Dywizji Piechoty Legiono-
wej podczas wojny polsko-bolszewickiej. 
Zbrązowienia na krawędziach kart, kil-
ka krawędzi ostatnich kart reperowanych 
(podklejone), stan dobry. 150. –

484. ORKAN Władysław [właśc. Szmaciarz-
-Smreczyński] (1875-1930): Drogą Czwar-
taków od Ostrowca na Litwę 1915. Kraków: 
Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1916. 
– 124 s., [17] k. tabl.: fot., il., 21 cm, opr. pł., 
szyldzik sk., pieczątka prywatna. Pamiętnik 
poety z okresu służby w charakterze oficera 
ordynansowego 4 Pułku Piechoty Legionów 
Polskich od lipca do września 1915 r. Ozdob-
niki rys. Leona Czechowskiego. 90. –
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485. OSADA-HILLENBRAND Er-
win: Sitwesy. Warszawa: Gł. Księg. 
Wojsk., 1934. – 90, [2] s., 18 cm, brosz. 
wyd. Pieczątka prywatna. Zbeletryzo-
wane wspomnienia napisane w formie 
anegdotycznej z I Brygady Legionów 
Polskich. Okł.: Atelier Graficzne Girs-
-Barcz. Drobne przybrudzenia i  za-
gięcie okł. przy krawędzi. Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 75. –

486. PAMIETNIK Czwartego Pułku 
Strzelców Armji Generała Hallera. 
Bydgoszcz: Dom św. Józefa dla Synów 

Obrońców Ojczyzny im. gen. Józefa Hallera, 1922. – 31 s., [8] k. tabl.: fot., 
il., portr. 22 cm, opr. pł., oryg okł. brosz. zachowane. Tytuł tłocz. złotem 
na licu. Zarys działalności 4 Pułku Strzel-
ców Polskich, a następnie przemianowa-
nego na 46 Pułk Strzelców Kresowych, 
zaś od 1921 na 5 Pułk Strzelców Podha-
lańskich. Dotyczy głównie walk pułku 
z Ukraińcami w Galicji Wschodniej. Stan 
bardzo dobry. 75. –

487. PAMIĘTNIK III zjazdu b. uczniów szkół 
junackich na Śr. Wschodzie: 2-3 wrze-
śnia 1978, Chicago, Ill. Chicago: „Juna-
cy”, [1978]. – [2], 143 s., fot., 22 × 23 cm, 
opr. zbindowana. Wspomnienia ze szkół 
junackich na Bliskim Wschodzie, gdzie 
uczęszczały dzieci polskie, deportowa-
ne do ZSRR w 1940 r. Zawiera również 
wspomnienia z Rosji sowieckiej 1939-1941, 
w tym obrazy z września 1939 r. (np. oku-
pacja sowiecka w Pińsku). Stan bardzo 
dobry. 100. –
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488. PAMIĘTNIK trzynastoletniej roczni-
cy Okręgu X. Związku Sokołów Polskich 
w Ameryce. Wydany z okazji gremialnej wy-
cieczki na Walny Zlot Sokolstwa Polskiego 
w Ameryce. Brooklyn, N.Y.: Okręg X. Związ-
ku Sokołów, 1924. – 104 s., il., 26  m, brosz. 
wyd. Wydawnictwo pamiątkowe poświęcone 
polskim organizacjom sokolskim w USA i ich 
wkładowi w walce o niepodległość Polski. 
Drobne uszkodzenie dolnej krawędzi okł., 
stan bardzo dobry. 100. –

489. PATELSKI Józef (1805-1887): Wspomnienia 
wojskowe z lat 1823 – 1831. Wydał i przypisami 
opatrzył B[ronisław]. G[embarzewski]. Wil-
no: Stowarz. Nauczycielstwa Polskiego, 1921. 
– 212 s., il., portret, 22 cm, opr. pl. współcz., 
przednia oryg. okł. brosz. zachowana. Pa-
miętnik obejmujący czasy Królestwa Kongre-
sowego oraz okres powstania listopadowego. 
Autor (1805-1887), kapitan Wojsk Polskich, 
uczeń Szkoły Podchorążych oraz uczestnik 
Nocy Listopadowej, walczył pod Grochowem, 
Liwem, Tykocinem, Ostrołęką i w obronie 
Warszawy. Zażółcenia, zbrązowienia, stan 
dobry. 75. –

490. [PIŁSUDSKI Józef] Józef Piłsudski i jego Le-
gjony w muzyce i i pieśn. Monografja zbio-
rowa pod red. Mateusza Glińskiego (1893-
1976). Numer specjalny mies. „Muzyka”, nr 
127-9. [Warszawa]: „Muzyka”, [1935]. – 62, [1] 
s., [4] k. tabl.: il., liczne il. w tekście i nuty, 
25 cm, opr. ppł. wyd. Tytuł tłoczony złotem 
na grzbiecie. Zawiera utwory i opracowania 
autorstwa m.in. Kazimiery Iłłakowiczówny, 
Wacława Kostek-Biernackiego, Stanisława 
Kazuro, Juliusza Schreyera, Juliusza Kaden-
-Bandrowskiego, Bogusława Szula, Zyg-
munta Pomarańskiego, Adama Kowalskie-
go, Bolesława Wieniawa – Długoszowskiego, 
Wacława Graba-Łęckiego, Tadeusza Biernac-
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kiego, Romana Horoszkiewicza, Artura Horowicza 
(ilustr.) i Feliksa Starczewskiego. Monografie Mu-
zyczne, nr 11. Projekt okł. Adam Bowbelski (1903-
1968), grafik, uczeń E. Bartłomiejczyka, późniejszy 
autor plakatów. Na licu tytuł dzieła w złotych po-
dwójnych ramkach. Drobne przybrudzenia okł., 
stan bardzo dobry. 90. –

491. [PIŁSUDSKI Józef (1867-1935)] My Pierwsza Bry-
gada… [B.m.: b.w., ok. 1924]. – [1] k., portr., 23,5 × 14 
cm. Druk ulotny z portretem Józefa Piłsudskiego au-
torstwa Michała Rzepeckiego z 1924 r. oraz słowami 
„najdumniejszej pieśni” „My Pierwsza Brygada…”. 
Ślad po złożeniu i drobne plamki, stan dobry. 90. –

492. POGONOWSKI Jerzy (1897-1980): Bój o Lwów. 
(Z walk Armji Ochotniczej z 1920 roku). Słowem 
wstępnem zaopatrzył Bryg. Czesław Mączyński; re-
produkcje portr. i il. wykonała art. mal. Wanda Ży-
gulska-Pogonowska. Gdańsk: „Lotos”, 1921. – XII, 
99, [1] s., [16] k. tabl.: portr., il., 21 cm, opr. pł. Z walk 
w obronie Lwowa 240 PP Armii Ochotniczej w czasie 
wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Zawiera portre-
ty w ilustr., m.in.: gen. Józefa Hallera, gen. Wacława 

Iwaszkiewicza, gen. Roberta Lamezan-Salins, gen. Władysława Jędrzejew-
skiego, Czesława Mączyńskiego, mjr Romana Abrahama i kpr. Jerzego Po-
gonowskiego. Naturalne zażółcenia papieru, stan dobry. 90. –

493. [POLICJA Państwowa] Rozkaz nr. 704: Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1936 r. wydane w porozumieniu z Mini-
strem Spraw Wojskowych w sprawie zmiany przepisów o umundurowaniu 
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i uzbrojeniu Policji Państwowej. Warszawa: M.S.W., Komenda Główna 
Policji Państwowej, Komendant Główny, 6. lipca 1936 r. – 17 s., XI tabl. 
w ramach paginacji, 30 cm, poszyt. Rozkaz Komendanta Głównego Poli-
cji Państwowej zawierające wzory dystynkcji, czapek, pagonów i odznak 
służbowych policji. Ślady składania, stan dobry. 120. –

494. POLSKA w pierścieniu prób i ognia. Rok 1918-1926. Pamiątkowy zbiór fo-
tografji i dokumentów zebrał i ułożył M.[aciej] Wieliczko. Warszawa: [b.w.] 
Druk. i Introligatornia „Twór”, 1933. – 317 s., tabl. kol. (naklejana), liczne 
fot. i il., 34 cm, opr. wyd. pł. Tytuł tłocz. złotem na 
licu. Album zawiera kilkaset zdjęć wraz z obszer-
nymi opisami dotyczącymi walk o granice państwa 
polskiego w latach 1918-1921, w tym walk z bolsze-
wikami, Ukraińcami i Niemcami oraz z pierw-
szych lat niepodległości do przewrotu majowego 
1926. Bogata ikonografia z kolorową reprodukcją 
„Cudu nad Wisłą” Mariana Grużewskiego (1885-
1963), malarza-okultysty, wykonanego w transie 
hypnotycznym w 3 seansach. Otarcia krawędzi opr. 
i grzbietu., złocenia zachowane, choć nieco wybla-
kłe. Wewnątrz czysty egz. na kredowym papierze. 
Stan ogólny dobry. 500. –
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495. POTRYKUS Bernard (1895-1939?): Wspo-
mnienia Kaszuba spod Verdun; do dr. przy-
got. i  wstępem poprzedził Józef Andrzej 
Teslar. Warszawa: Wojskowy Inst. Nauk.-
-Oświatowy, 1937. – 94 s., 19 cm, opr. ppł. Eks-
libris: „Biblioteka 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego”. 
Pieczątka powojenna. Wspomnienia Kaszuba 
z wojska niemieckiego podczas I wojny świa-
towej. Ślady używania, stan dobry. 50. –

496. [POŻYCZKA Przeciwlotnicza] „Obywatelu. 
Pożyczka Przeciwlotnicza…”. Biała Podlaska: 
Powiatowy Komitet Pożyczki Przeciwlotni-
czej [Druk. „Nadbużańska” Brześć n.B. – 
Twierdza], [1939]. – [1] k., 24 × 15 cm, Odezwa 
w formie druku ulotnego agitująca za rozpi-
saną pożyczką na cele obronne na szczeblu 
gminnym. Drobne zagięcia i podklejenia, 
stan dobry. Rzadki druk ulotny. 100. –

497. PRZEGLĄD Piechoty. Miesięcznik wydawany przez Departament Piecho-
ty. I. Redaktor: Mieczysław Pęczkowski. R. IX: 1936, Z. 1-6. Warszawa: Dep. 
Piech., 1936. – XII, [2], 143, [3]; VIII, 145-287, [1]; [3], 290-430; [3], 432-571, 
[1]; [4], 574-699; [5], 702-851, [1] s., łącznie [20] k. map, pl. i schematów, [4] 
k. portr., [4] s. tabl.: faksymilia, 19 cm, współopr. pł. z epoki. Tytuł tłocz. 
na grzbiecie. Miesięcznik o tematyce wojskowej, ukazujący się w latach 

1928-1939. Zawiera artykuły z zakresu organi-
zacji, wyszkolenia, taktyki, historii (nr 5 w ca-
łości poświęcony walkom I Brygady Legionów 
Polskich – „Ulina Mała 8-11 XI 1914”; „Limanowa 
– Marcinkowice” i „Walka o redutę Piłsudskie-
go w dn. 4 VII 1916”), wychowaniu, uzbrojeniu, 
zaopatrzeniu, piechocie państw obcych oraz 
bogaty dział wiadomości z prasy obcej i recen-
zji. W przygotowaniu pisma brało udział wielu 
wybitnych wojskowych (m.in. Mikołaj Bołtuć, 
Alfons Jakubianiec, Marian Porwit, Bronisław 
Prugar-Ketling, Jan Rzepecki, Bolesław Schwa-
rzenberg-Czerny, Stanisław Sosabowski i Romu-
ald Wolikowski). Przybrudzenia i przykurzenia 
okł. Wewnątrz stan bardzo dobry. 150. –
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498. PRZEŁOM. Jednodniówka poświęcona 
wypadkom 7-11 XI 1918 r. [Red. Leonard 
Zarzycki]. Warszawa: red. „Przełomu”, 
1925. – 24 s., fot., il., 31 cm, brosz. wyd. 
Pieczątka własnościowa. Pamiątkowe 
wydawnictwo poświęcone rozbrojeniu 
Niemców w  Warszawie i  działalności 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Zawiera 
teksty wspomnieniowe i oprac. autorstwa 
Medarda Downarowicza, Jozefa Piłsud-
skiego, Mariana Malinowskiego, Wacła-
wa Sieroszewskiego, Ignacego Boernera, 
Tadeusza Różyckiego, Stanisława Thu-
gutta, K. Siedleckiego i Marii Gieysztor. 
Ślady użytkowania, na okł. drobne przy-
brudzenia i przykurzenia oraz zagięcia. 
Stan dobry. 90. –

499. PUDEŁEK Jan: W drużynie Komendan-
ta. Ze wspomnień żołnierza I Brygady 
i oficera Adiutantury Generalnej Naczel-
nika Państwa (1914-1921); rys. Zygmunta 
Grabowskiego. Warszawa: Komenda Koła 
Żołnierzy VI Baonu I Brygady Legionów 
Polskich, 1938. – 209 s., [10] s. tabl.: fot, il., 
21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z walk 
w Legionach Józefa Piłsudskiego, w sze-
regach armii austriackiej i w adiutantu-
rze Naczelnika Państwa w Belwederze. 
Naturalne zażółcenia papieru, okł. nieco 
przybrudzona, stan dobry. 90. –

500. RARAŃCZA. Zbiór opracowań w 15-le-
cie czynu zbrojnego. [Warszawa]: Re-
prezentacja II Brygady Legjonów Pol-
skich, [1933]. – VI, 298 s., [7] k.il., [6] 
map, 24 cm, opr. pł. tłoczona obustron-
nie z tyt. na grzbiecie. Obejmuje: Stani-
sław Biegański, Sprawa polska jako za-
gadnienie międzynarodowe w okresie 
pokoju brzeskiego; Stefan Wojstomski, 
Sprawa polska w  rokowaniach poko-
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jowych w Brześciu Litewskim; Mieczysław 
Boruta-Spiechowicz, Działania pod Rarań-
czą; Mieczysław Szumański, Rozwój ruchu 
niepodległościowego pod wpływem czynu II 
Brygady; Michał Wierzbicki, Proces w Mar-
maros-Sziget. Otarcia opr. wewnątrz czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 90. –

501. ROCZNIK Woyskowy Królestwa Polskiego 
na rok 1823. Warszawa: w Druk. Woyskowey. 
– [6], 263 s., 17 cm, opr. pł. współcz. Pieczątka: 
„Z Biblioteki P. Moszyńskiego”. Wydawnictwo 
urzędowe, stanowiące informator o korpusie 
oficerskim armii Królestwa Polskiego, wy-
dawane w latach 1817-1830. Wyd. proste bez 
tablic. Miejscami drobne zbrązowienia, stan 
dobry. 300. –

502. ROGOWSKI Jan (1894-1980): W  obronie 
Lwowa. Lwów: A. Krawczyński, 1939. – 144 s., 
fot., il., 24 cm, brosz. wyd. Pieczątka własno-
ściowa. Z dziejów walk obrony Lwowa przed 
Ukraińcami w 1918-1919 r. Niewielkie zagięcia 
i uszkodzenia krawędzi okł. oraz zaplamienia, 
stan dobry. 75. –

503. ROJA Bolesław (1876-1940): Legjoniści w Kar-
patach w 1914-1915 roku. Z przedm. Wacława 
Lipińskiego (1896-1949). Warszawa: Wojsko-
wy Inst. Nauk.-Wyd., 1933. – [8], 447 s., [14] k. 
szkiców (częściowo złoż.), fot., il., portr., err., 
25 cm, opr. pł. Tytuł tłocz. złotem na grzbie-
cie, przednia oryg. okł. brosz. zachowana 
(naklejona). Wspomnienia z walk dowódcy 
IV batalionu 2 Pułku Piechoty II Brygady Le-
gionów Polskich na froncie austriacko-rosyj-
skim w Karpatach. Bogato ilustrowana kroni-
ka ciężkich bojów legionowych. Przykurzenia 
opr. Wewnątrz na pierwszych kartach w gór-
nej części minimalny ślad po zalaniu, czysty 
egz. Stan ogólny dobry. 200. –
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504. ROUGERON C.[amille]: Lotnictwo bombo-
we. Cz. 1: Sprzęt lotnictwa i obrony przeciwlotni-
czej. Przełoż. z franc. z upoważnienia autora [i po-
przedził przedmową] Robert Hirszbandt, major 
pilot. Warszawa: Inst. Techniczny Lotnictwa, 1939. 
– IX, [1], 209 s., tab. w tekście, 22 cm, brosz. wyd. 
Obejmuje m.in.: Walka myśliwca z samolotem 
bombowym. Metody strzelania (w artylerii prze-
ciwlotniczej). Manewry obronne samolotów wobec 
artylerii przeciwlotniczej w różnych fazach walki. 
Samoloty bombowe. Praca miała ukazać się w III 
częściach. Więcej tłumaczenia polskiego nie wy-
dano. Minimalne ślady używania na krawędziach 
okł., czysty egz. 75. –

505. SCHWARCENBERG-CZERNY Jerzy (1892-
1943): Bemaki. Gawędy żołnierskie. [Warszawa]: 
Inst. Wyd. Biblioteka Polska, [ok. 1936]. – 201 s., 
19 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z Legionów Pol-
skich i obrony Lwowa 1918-1919 dowódcy odcin-
ka ul. Bema. Projekt okł. z „lwowskimi dziećmi” 
Stanisław Brzęczkowski (1897-1955). Drobne za-
gięcia na krawędzi okł., stan dobry. 90. –

506. SCHWEIZER Ludwik (1894-1960): Wojna 
bez legendy. Kirkcaldy, Scotland: nakł. autora, 
1943. – 151, [1] s., [1] k. mapa (wklejona), 11 szki-
ców w tekście, 20 cm, opr. pl. współcz., Ekslibris 
Macieja Zimińskiego. Wspomnienia dowódcy 26 
Pułku Ułanów Wojsk Polskich i kawalera Orderu 
Krzyża Virtuti Militari z kampanii wrześniowej 
1939 r. Obejmuje dokładny opis szlaku bojowego 
pułku. Krytyczna analiza działalności gen. Wła-
dysława Andersa, dowódcy Nowogródzkiej Bryga-
dy Kawalerii, w skład której wchodził pułk. Autor 
zawarł w tekście uzasadnione oskarżenia pod ad-
resem dowódcy brygady o kunktatorską działal-
ność w wojnie i unikanie walki. Uszkodzenia okł. 
i grzbietu, podkreślenia w tekście. Rzadki i zapo-
mniany pamiętnik. Liczne marginalia w tekście, 
stan dobry. 80. –
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507. SIKORSKI Władysław (1881-1943): Nad 
Wisłą i Wkrą. Studjum z polsko-rosyjskiej woj-
ny 1920 roku. Lwów: Ossolineum, 1928. – VII, 
275 s.; [atlas] 8 k. szkiców sytuacyjnych, 7 tabl. 
i wykresów, 26 cm, brosz wyd. (atlas w oryg. okł. 
pap.). Pieczątki (m.in. na atlasie: „Księgozbiór 
Andrzeja Borodzicza” z herbem Brodzic. Opis 
działań wojennych Władysława Sikorskiego, 
jako dowódcy 5. Armii i manewru związanego 
z przerzuceniem na tyły wojsk bolszewickich 
nielicznej broni pancernej, co doprowadziło do 
załamania obrony sowieckiej i panicznej uciecz-
ki. Dołączono 25 recenzji prasowych książki lub 
równolegle wydanych książek z wojny polsko-
-bolszewickiej w formie oryginalnych wycinków 
prasowych lub odpisów z epoki (3). Projekt okł. 
prof. Stanisław Batowski (1866-1946). Ślady uży-
wania na okł. (podklejenia brosz. na grzbiecie; 
zagięcia i przybrudzenia okł. atlasu). Wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 120. –

508. SITWA Rysiów, Żbików, Wilków Wileń-
skiej Brygady Żubrów: 1941.15.XI – 1943 15.XI. [Z. 
1]. [Kom. red.: przewodn. Władysław Kamiński 
i in.; oprawa graf.: Ryszard Kopyść]. Tel-Aviv: 
Komitet Redakcyjny „Sitwy”, [1944]. – [2], 111, 
[1] s., [3] k. tabl.: il., 32 cm, brosz. wyd. Podpis 
z epoki. Wydanie pamiątkowe z okazji dwule-
cia istnienia pisma batalionów Brygady Żubrów 
Strzelców Wileńskich. Z uwzględnieniem pobytu 
w ZSRR. Zawiera materiały dotyczące życia 5 Wi-
leńskiej Brygady Piechoty na Bliskim Wschodzie, 
Uszkodzenia okł. przy krawędziach (reperowane), 
zwłaszcza na odwrocie. Wewnątrz stan bardzo 
dobry, na papierze kredowym. 150. –

509. SITWA Wileńskiej Brygady Żubrów. 
Z. II. [Kom. red.: przewodn. Wacław Jacyna 
(1898-1979) i in.]. Rzym: [Komitet Redakcyj-
ny], 1944. – 272 s., liczne il. w tekście, winiety, 
32 cm, opr. ppł. wyd. Podpis z epoki. Bogato 
ilustrowany t. 2 wydawnictwa zbiorowego pi-
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sma Zgrupowania 5 Brygady Wileńskiej 5 Kresowej Dywizji Piechoty II 
Korpusu Polskiego. Zawiera materiały do monografii jednostki bojowej 
z okresu 15 IX 1943 do 15 IX 1944. Papier kredowy. Drobne zażółcenia i od-
barwienia wynikające z jakości papieru oraz ślady używania na okł. Stan 
ogólny dobry. 200. –

510. SITWA Zgrupowania 5 Wileńskiej Brygady Żubrów. T. III. [Komitet Re-
dakcyjny, przewodn. Wacław Jacyna; red. Eugeniusz Królikowski]. Rzym: 
[Komitet Redakcyjny], 1946. – 304 s., liczne il., winiety, 32 cm, opr. pł. z epoki. 
Tytuł tłoczony złotem na grzbiecie i licu. Na przednim licu tłoczony srebrem 
orzełek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, oryg. okł. brosz. zachowane 
(naklejone wewnątrz). Materiały do dziejów bojowych zgrupowania do końca 
wojny i życia codziennego brygady. Reminiscencje z Wilna, materiały rocz-
nicowe i propagandowe. Zawiera spis żołnierzy zgrupowania odznaczonych 
Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi z Mieczami. Ukł. graf. i opr. graf. 

Karol Badura i Zygmunt Ścibor-Kotkowski; okł. 
Piotr Macuk. Papier kredowy. Ostatnia karta pod-
klejona, kilka drobnych podklejeń w tekście, stan 
bardzo dobry. 200. –

511. SITWA Zgrupowania 5 Wileńskiej Bryga-
dy Żubrów. T. III. Rzym: [Komitet Redakcyjny], 
1946. – 304 s., liczne il., winiety, 32 cm, opr. ppł. 
wyd. Z dedykacją dla „Polonii Amerykańskiej” 
i autografem dowódcy Zgrupowania 5 Wileń-
skiej Brygady Piechoty płk. dypl. Wacława Ja-
cyny (1898-1979), późniejszego generała, dat. Italia 
19 V 1946 r. Drobne przybrudzenia na odwrocie 
i nieznaczne nadpęknięcie tylnej krawędzi grzbie-
tu, stan bardzo dobry. 250. –

512. SOŁTYK Roman: Kampania 1809 r. Raport 
o działaniach armii pozostającej pod rozkazami 
ks. J. Poniatowskiego podczas kampanii 1809 r. 
Przekład z francuskiego E. Leszczyńskiej. War-
szawa: Druk. J. Sikorski, 1906. – 207 s., 18 cm, 
opr. pł. wyd. Tyt. tłocz. na grzbiecie. Biblioteka 
Dzieł Wyborowych, nr 413. Wspomnienia ofi-
cera artylerii, późniejszego generała, z kampa-
nii polsko-austriackiej 1809 r. Otarcia grzbietu 
opr., stan dobry. 60. –
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513. SOSABOWSKI Stanisław (1892-1967): Wy-
chowanie żołnierza-obywatela. Podręcznik dla 
dowódców pododdziałów uzgodniony z „In-
strukcją o pracy oświatowo-kulturalnej i wycho-
wawczej w wojsku”. Warszawa: Wojskowy Inst. 
Nauk.-Wyd., 1931. – [8], 337, [2] s., [2] k.: portr., 
[1] k. tabl. złoż., 1 mapa złoż. (kolor.)., 25 cm, opr. 
ppł. Pieczątka: „4 Pułk Artylerji Ciężkiej / 8 Ba-
terja”. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 
dla żołnierza polskiego autorstwa, przyszłego 
dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej. Ślady używania, wewnątrz podkreślenia 
ołówkiem. Stan ogólny dobry. 90. –

514. STARCZEWSKI Edmund Mieczysław: Zło-
wrogi sierpień 1914 r. Kalisz: [b.w.], 1933. – 157, [2] s., 
23 cm, opr. ppł. z epoki. Zbeletryzowany obraz w for-
mie pamiętnika żołnierza niemieckiego opisujący 
dokonania w Kaliszu w pierwszych dniach wojny 
światowej. Książka stanowi „straszliwe oskarżenie 
postępowania żołnierzy niemieckich”, którzy do-
puścili się zbrodni na niewinnym mieście. Drobne 
otarcia opr. i zażółcenia, stan dobry. 75. –

515. STOLARZEWICZ Ludwik (1891-1960): Dzieje 
i czyny Nieśmiertelnego Wodza Narodu. Dotych-
czasowe wydanie p.t. „Pierwszy Żołnierz Polski 
Odrodzonej” Dra Stefana Hinczy. Zupełnie nowe 
wydanie powiększone i poprawione z 40 ozdobnemi 
ilustracjami. Warszawa: Książnica Polska, 1936. – [4], 
625, [3] s., [39] k. tabl., 24 cm, opr. pł. wyd. Bogato 
tłocz. srebrem i złotem na grzbiecie i licu (tytuł, ini-
cjały Marszałka, jego buława i stylizowana godłem 
państwa). Opr. sygn. na odwrocie: „Zakład Introl. 
Piotra Grzywy” [Kraków]. Ostatnia edycja popu-
larnej biografii marszałka Józefa Piłsudskiego, za-
opatrzona w cytaty z jego prac oraz poświęcone mu 
utwory literackie. Okł. projekt. Henryk Starzyński 
(1904-1981). Otarcia krawędzi opr. i drobne nadpęk-
nięcia, wewnątrz podklejenia niektórych tablic ta-
śmą (brak jednej). Złocenia i srebrzenia zachowane. 
Stan ogólny dobry. 200. –
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516. STRZELEC. Organ Związku Strzeleckie-
go. R. XIII, nr 53: 31 XII 1933. Numer specjal-
ny poświęcony piętnastoleciu niepodległości 
i 25-leciu Związku Strzeleckiego. Red. T.(ade-
usz) Żenczykowski. Warszawa: Centr. Instytut 
Wyd. Zw. Strzel., 1933. – 159, [1] s., liczne fot., 
il., portr., 30 cm, opr. pł. z epoki. Tytuł tłocz. 
złotem na grzbiecie. Zdezaktualizowana pie-
czątka własnościowa. Nadzwyczajne roczni-
cowe wydanie organu Związku Strzeleckiego 
(wcześniej Towarzystwa Związku Strzeleckiego) 
wychodzącego w latach 1921-1939 poświęcone-
go zagadnieniom przysposobienia wojskowego 

oraz wychowania fizycznego i obywatelskiego. Ponadto sporo artykułów 
rocznicowych i wspomnieniowych związanych z odzyskaniem niepod-
ległości i dorobkiem pierwszych 15 lat Rzeczypospolitej. Wśród auto-
rów tekstów m.in. Juliusz Kaden-Bandrowski, Eugeniusz Kwiatkowski, 
Wacław Lipiński, Wacław Sieroszewski, Felicjan Sławoj-Składkowski, 
Adam Skwarczyński, Wojciech Stpiczyński i Janusz Żuławski. Ponadto 
kronika organizacyjna związana z działalnością w różnych miastach 
i regionach II Rzeczypospolitej. Nieznaczne ślady używania na okł., 
stan bardzo dobry. 150. –

517. STRZELEC. Organ Związku Strzeleckiego. R. IV (XIV), nr 31: 5 VIII 1934. 
[Numer specjalny w rocznicę 20-lecia wymarszu kadrówki). Red. T.(adeusz) 
Żenczykowski. Warszawa: Centr. Instytut Wyd. Zw. Strzel., 1934. – 207, [1] 
s., liczne fot., il., portr., 29 cm, opr. ppł. z epoki, oryg. okł. brosz. zacho-
wane (naklejone). Numer nadzwyczajny związany z czynem legionowym 
1914-1917 oraz Józefem Piłsudskim. Obejmuje teksty historyków, polityków 

i wojskowych, jak: Henryk Bagiński, Ignacy Boer-
ner, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Adam W. 
Judym-Englert, Aleksander Hauke-Nowak, Roman 
Horoszkiewicz, Tadeusz Kasprzycki, Henryk Krok-
-Paszkowski, Stefan Pomarański, Zygmunt Poma-
rański, Władysław Belina-Prażmowski, Wacław 
Sieroszewski i Ludwik Kmicic-Skrzyński. Liczne 
wspomnienia oraz spis osób, którym Wódz Naczel-
ny nadał odznaki I Kompanji Kadrowej. Okładkę 
projekt. Zygmunt Glinicki (1898-1940). Otarcia 
opr. i niewielkie zaplamienia okł. oraz podklejenie. 
Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 150. –
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518. SZARZYŃSKI-SĘP Stanisław (1910-?): W służbie 
latającego smoka, oraz: FACZYŃSKI Jerzy: Szki-
cownik wojenny: rysunki. Londyn: Gryf, 1957. – 178 
s., [16] s. tabl., [1] k. tabl.: fot., il., 19 cm, opr. pł. wyd. 
Zbiór opowiadań lotniczych i rysunków oficerów 
z 301 i 304 dywizjonów bombowych Polskich Sił Po-
wietrznych. Stan bardzo dobry. 60. –

519. SZEPTYCKI Stanisław (1867-1950): Front li-
tewsko-białoruski 10 marca 1919 – 30 lipca 1920. 
Z mapą i szkicami. Kraków: Krakowska Sp. Wyd., 
1925. – [4], 124 s., 11 k. tabl. zał., 24 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia generała broni oraz dowódcy frontu 
i armii w wojnie z bolszewikami. Brak mapy. Egz. 
podklejony wewnątrz okł. Drobne zbrązowienia, 
stan dobry. 60. –

520. [SZÓSTY] VI Baon Pierwszej Brygady w bitwie pod 
Krzywopłotami: (17-19 listopada 1914); Komisja Histo-
ryczna. Warszawa: Zarząd Koła VI Baonu, 1936. – 39 s., 
mapki kolor., il., 25 cm, brosz. wyd. Opis słynnej bitwy 
I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego z wojskami 
rosyjskimi na terenie Jury Krakowsko-Częstochow-
skiej, upamiętnionej na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie. Zawiera listę strat baonu (42 poległych, 
12 zmarłych z ran i 127 rannych). Zagięcia okł., zbrą-
zowienia i zażółcenia, stan dobry. 60. –

521. SZYSZKO-BOHUSZ Jerzy (1902-1965): Dziesięć lat na 
szlaku Kadrówki. Duch, znaczenie i dzieje żołnierskie-
go sportu marszowego w Polsce. Warszawa: Centralny 
Instytut Wydawniczy Związku Strzeleckiego, 1934. – 
271 s., fot., il., 21 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo Cen-
tralnego Instytutu Wydawniczego Związku Strzelec-
kiego, nr 8. Zbiór materiałów rocznicowych związanych 
z rocznicą wymarszu kadrówki w sierpniu 1914 r. oraz 
zawodami sportowymi poświęconymi temu wydarze-
niu w okresie międzywojnia. Zawiera m.in. teksty: T. 
Kasprzycki, W dziesiątą rocznicę Marszu Szlakiem 
Kadrówki; W. Sieroszewski, Wymarsz I Kompanji Ka-
drowej; K.A. Czyżowski, Rodowód strzelecki. Zagięcia 
i zażółcenia okł., stan dobry. 90. –
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522. ŚWIĘCICKI Marek (1915-1994): Ostatni 
rok wojny. Wrażenia korespondenta wojenne-
go. Glasgow: Książnica Polska, 1946. – 139, [1] 
s., 19 cm, opr. pł. wyd. z oryg. kolor. obwolutą. 
Tytuł tłocz. złotem na licu. Trzynaście repor-
taży korespondenta wojennego z 1945 r., m.in. 
spod Arnhem, z walk 2. Korpusu Polskiego 
(m.in. ze zdobycia Bolonii) i 1. Dywizji Pancer-
nej gen. Maczka oraz z wyzwolenia kobiet pol-
skich, uczestniczek Powstania Warszawskiego 
osadzonych w obozie Oberlangen. Reportaże 
będące „bezpośrednią obserwacją dziennika-
rza, któremu los pozwolił przemierzyć paro-
krotnie Europę w jednym z najtragiczniejszych 
jej okresów”. Drobne zagięcia okł., stan bardzo 
dobry. 75. –

523. TAKA jest wojna. Praca zbiorowa. Warsza-
wa: Wojskowy Inst. Nauk.-Oświat., 1939. – [4], 
250, [1] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Zbiór kilkunastu 
opowiadań, głównie z wojny polsko-bolszewic-
kiej. Projekt okł. „Mor”. Drobne uszkodzenia na 
krawędziach okł., stan dobry, czysty egz. 75. –

524. TRZECIA Dywizja Strzelców Karpac-
kich 1942-1947. TRZECIA Dywizja Strzelców 
Karpackich 1942-1987. T. 1: red. Mieczysław 
Młotek (1893-1986). T. 2: red. Władysław Ma-
ciejczyk. Londyn: Zarząd Główny Zw. Karpat-
czyków, 1978-1991. – XL, 911 s., [4] k. tabl. złoż., 
[104] s. tabl.: fot., il.; XXIII, [1], 683, [1] s., [86] 
s. tabl.: fot., il., 25 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. 
srebrem na grzbiecie; na przednim licu tłocz. 
złotem (t. 1) i srebrem (t. 2) odznaka dywizyjna. 
Tom pierwszy stanowi monografię dywizji od 
stadium formowania i rozbudowy na Bliskim 
Wschodzie po kampanię włoską. Obejmuje wal-
ki dywizji na froncie włoskim, bitwy pod Monte 
Cassino, przełamanie linii Hitlera, zajęcie Rzy-
mu, walki nad Adriatykiem, bitwę pod Ankoną, 
przełamanie linii Gotów, kampanię apenińską 
i operację bolońską. Tom 2 omawia działalność 



219

dywizji (m.in. szkoleniową i oświatową poza 
polem walki), likwidacja dywizji w  okresie 
1945-1948 oraz powojenna działalność Karpat-
czyków. Spis 29 000 nazwisk żołnierzy dywizji 
wraz ze stopniami wojskowymi i datami uro-
dzenia. Ślady przykurzenia na okł. i grzbietach, 
stan bardzo dobry. 250. –

525. TYSZEL Zygmunt Jan (1899-1941): Piłsud-
ski; z przedm. komendanta naczelnego Związku 
Legionistów Polskich ministra Juliusza Ulrycha 
(1888-1959). Warszawa: Okręg Stołeczny Związku 
Legionistów Polskich, 1939. – 328 s., [38] k. tabl.: 
il., portr. (naklejane), 25 cm, opr. pl. współcz. 
ozdobna. Ostatnia wydana przed wojną biografia 
marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa legio-
nisty. Naturalne zbrązowienia na kartach, stan 
bardzo dobry. 150. –

526. UŁANI Karpaccy. Zarys historii pułku 
w red. Jana Bielatowicza (1913-1965); przedm. 
Stanisław Kopański (1895-1976). Londyn: Zwią-
zek Ułanów Karpackich, 1966. – XVI, 500, [1] s., 
[55] s. tabl.: fot., tabele, mapki w tekście, err., 22 
cm, opr. pł. wyd. Tytuł i emblemat dywizji tłocz. 
srebrem na grzbiecie i licu. Monografia Pułku 
Ułanów Karpackich i jego walk od Tobruku po 
Monte Cassino i Bolonię pod redakcją jej żoł-
nierza, literata i poety. Obejmuje różne spisy 
obozowe. Stan bardzo dobry. 150. –

527. W pamiętnym roku wojny. Książka zbio-
rowa dla młodzieży. Warszawa: Tow. Wyd., 
1916. – 177, [2] s., il., 22 cm, opr. ppł. z epoki, 
oryg. okł. brosz. zachowane (naklejone). Zbiór 
kilkunastu opowiadań dla młodzieży o tema-
tyce wojennej m.in. Lucjana Rydla, Władysła-
wa Reymonta, Władysława Orkana, Benedykta 
Hertza, Marii Dąbrowskiej, Jerzego Żuławskie-
go i Stanisława Witkiewicza. Ilustr. Stefana 
Norblina. Drobne ślady otarć, próby pokolo-
rowania rysunku, stan dobry. 75. –
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528. WALICKA ŁADA Janina (ok. 1885-1935): 
„Ułani, ułani malowane dzieci”… (Przyczy-
nek do dziejów Armji Ochotniczej). Z przed-
mową brygadjera Czesława Mączyńskiego. 
Lwów: Sp. Nakł. „Odrodzenie”, 1921. – 45, 
[2] s., [2] k. tabl., 24 cm, opr. pl. z tyt. na licu, 
okł. oryg. brosz. zach. Praca o charakterze 
literacko-wspomnieniowym kaprala II/3 dy-
wizjonu Jazdy Małopolskiej Armii Ochotni-
czej z dziejów walk z konnicą Budionnego 
w VII–VIII 1920 r. w okolicach Lwowa (m.in. 
bój pod Zadwórzem). Egzemplarz szczegól-
ny. Własność K. Bechowskiej, której brat 
jako podchorąży służył w tej Armii. Drobne 
zaplamienia i odbarwienia, głównie na okł., 
stan dobry. 60. –

529. WIELICZKA Zygmunt (1890-1975): Od 
Prosny po Rawicz. Wspomnienia z po-
wstania wielkopolskiego 1918-1919; [sło-
wo wstępne Kazimierz Kaczmarczyk, Juljan 
Stachiewicz]. Poznań: Wojewódzki Instytut 
Wydawniczy, 1931 [właśc. 1930]. – XVI, 424 
s., [16] k. tabl.: fot., portr., 6 k. pl. (w tym 5 
rozkł.), liczne faksymilia, il. i szkice w tek-
ście 25 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem 
na grzbiecie i licu; sygn.: „Księgarnia Wy-
syłkowa i Wydawnicza / Józef Liczbiński 
/ Poznań”. Wydawnictwa Towarzystwa dla 
Badań nad Historią Powstania Wielkopol-
skiego 1918/19, t. 1. Bogato ilustrowana mo-
nografia Powstania Wielkopolskiego w for-
mie wspomnień osobistych jej uczestnika. 
Niewielkie odbarwienia i zaplamienia opr. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. 200. –

530. [WILNO] ROCZNIK Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny Woje-
wództwa Wileńskiego. R. II; pod red. Ste-
fana Burhardta (1899-1991). Wilno: Zarząd 
Wojewódzki Federacji P.Z.O.O., 1938. – 74 s., 
[1] k. tabl.: faksymile, il. (5 linorytów w ra-
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mach paginacji), plan, 31 cm, brosz. wyd. Zawiera m.in.: Kazimierz Rybicki, 
W akcji zbrojnej na Wilno; Stanisław Bobiatyński, Ze wspomnień dowód-
cy wileńskiego pułku strzelców; Tomasz Ratkowski, Bitwa nad Niemnem; 
Bolesław Waligóra, Wyzwolenie Wilna; Stefan Burhardt, Z Żeligowskim na 
Wilno. Całość zindeksowana. Ilustracje Wilna, fotokopia rozkazu marszu 
na Wilno Lucjana Żeligowskiego oraz plan marszu na Wilno. Ilustr. wyko-
nał, okł. i klisze dwubarwne ciął w linoleum Edward 
Kuczyński (1905-1958). Grzbiet podklejony, drobne 
uszczerbki krawędzi paginacji i przybrudzenia, we-
wnątrz stan bardzo dobry. 120. –

531. WOBEC czynu Piłsudskiego. „Od początku woj-
ny sprawa polska nie znajdowała się w takiem na-
prężeniu, jak w chwili obecnej…” [B.m.: b.w., 1916. 
– 8 s., 18 cm, druk ulotny. Pochodzi z okresu po 
29 VII 1916 r., kiedy Józef Piłsudski złożył dymisję 
z dowództwa I Brygady Legionów, co spowodowało 
masowe odchodzenie ze służby legionistów. Oma-
wia politykę Austrii i Niemiec wobec sprawy pol-
skiej. Tytuł w nagłówku. Drukowane jako rękopis. 
Stan bardzo dobry. 45. –

532. Z KSIĘGI szarych dni. 2 B.(ryga-
da) S.(trzelców) K.(arpackich). 3.V.1942 
– 3.V.1945. [Komitet Redakcyjny – Cze-
sław Hanus i in.; kierownictwo ogólne 
– Tomasz Dobrowolski; kierownictwo 
literackie – Józef Żywina; kierownictwo 
techniczne – Zygmunt Ścibor-Kotkow-
ski]. [Rzym: 2 B.S.K., 1945]. – 167, [1] s., [2] 
k. tabl.: portr., [1] k. mapa (luzem), liczne 
fot., il., mapki, faksymilia, fotomonta-
że, err. (luzem), 33 cm, opr. ppł. Piecząt-
ka z epoki. Pamiątkowa jednodniówka 
zawierająca historię jednostki bojowej 
od wyjścia z Rosji poprzez Środkowy 
Wschód, Palestynę, Afrykę Zachodnią 
i Włochy. Fot. ze zbiorów 2 BSK i Sekcji 
Fotograficznej Oddziału Kultury i Prasy 
2 Korpusu. Zawiera listy poległych. Na-
turalne zażółcenia na kartach i otarcia 
opr., stan dobry. 150. –
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533. ZA naszą i waszą wolność. Żołnierzowi pol-
skiemu walczącemu o honor i wolność ojczyzny 
w hołdzie. New York: Polish Information Center, 
1941. – 126, [2] s., fot., 26 cm, opr. pł. wyd. Godło 
Rzeczypospolitej na okł. czerwonej. Książka pro-
pagandowa wydana przez władze polskie na ob-
czyźnie dokumentująca wysiłek zbrojny żołnierza 
polskiego na różnych frontach II wojny światowej. 
Papier kredowy. Stan bardzo dobry. 120. –

534. ZATORSKI Wacław (1898-1970): Czyngis-
-Chan. Wyd. staraniem Sekcji Kawalerii T.W.W.; 
przedm.: Tadeusz Różycki (1887-1953)] Warszawa: 
Gł. Księg. Wojsk., 1939. – 263 s., [6] k. map (roz-
kład.), 25 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. 
Obejmuje: Mongolia na przełomie XII i XIII w.; 
Organizacja państwa mongolskiego; Wojny na 
południu; Wojny na zachodzie; Podbój Chin pół-
nocnych; Okres wielkich wypraw (m.in. najazdy 
mongolskie na Ruś i Europę, w tym Polskę i Wę-
gry). Przybrudzenia i przykurzenia oraz zagięcia na 
krawędziach kart okładki, wewnątrz poza pierwszą 
i ostatnią kartą (zażółcenia) czysty egz., o szerokich 
marginesach, idealny do opr. 100. –

535. ZYGMUNTOWICZ Z.[ygmunt] (1881-
1942): Komendant podziemnej Warszawy. Życie 
chlubne i śmierć zaszczytna dr. Tadeusza Żuliń-
skiego, por. I Brygady Leg. Pol. i Komendanta 
P.O.W. w latach 1914 – 1915 w Warszawie. Lwów: 
Drukarnia Urzędnicza, 1937. – [8], 127 s., [16] s. 
tabl., [2] k. tabl., 26 cm, brosz. wyd. Biografia 
pierwszego Komendanta POW, poległego z ran 
odniesionych w walce na Wołyniu. Przybrudze-
nia okł. i miejscami lekki ślad po zalaniu na 
krawędziach dolnego i górnego marginesu, stan 
dobry. 60. –



536. ZYGMUNTOWICZ Z.[ygmunt] (1881-1942): Stani-
sław Król-Kaszubski, oficer I. Bdy Piłsudskiego powieszo-
ny przez Moskali w dniu 7 lutego 1915 r. w Pilznie. War-
szawa: Wyd. Książek Pożytecznych, [1928]. – 31, [1] s., il., 
23 cm, brosz. wyd. Historia oficera I Brygady Piłsudskiego, 
rosyjskiego poddanego, straconego przez wojskowe władze 
carskie, jako zdrajcę. Projekt okł. St. Tenerowicz. Drobne 
ślady używania, stan bardzo dobry. 45. –

537. ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz (1896-1992): 
4 Batalion Pancerny. Londyn: [nakł. aut.], 1980. – 166 
s., fot., il., 22 cm, brosz. wyd. Pieczątka własnościowa. 
Monografia jednostki pancernej utworzonej 1 VI 1930 r. 
w Brześciu nad Bugiem. Na okł. odbity ślad po tuszu 
stemplowym, stan bardzo dobry. 75. –

538. ŻELAZNY Czesław (1889-?): Międzynarodowy sport 
strzelecki. Warszawa: nakł. autora, 1930. – 400 s., fot., il., 
17 cm, opr. ppł. wyd. Z dedykacją autora. Obejmuje m.in.: 
Zarys historii strzelectwa w Polsce; omówienie zjazdów, 
regulaminów międzynarodowych zawodów strzeleckich 
oraz olimpijskich zawodów strzeleckich z broni długiej 

i małokalibrowej. Spis imienny najlepszych strzelców świata, rekordów świa-
towych i innych zawodów. Mała Bibljoteka. Sport Strzelecki, t. 2. Przybru-
dzenia i przykurzenia okł., wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 75. –

539. ŻMIGRODZKI Stanisław (1872-?): 
Przed i po 6 sierpnia. Wspomnienia 
oficera łączności I Brygady. Warszawa: 
Instytut Badania Najnowszej Histor-
ji Polski, 1935. – 271, [3] s., 1 k. mapa, 
19 k. tabl.: fot., il., fotomontaże, 21 il. 
w tekście, 24 cm, opr. ppł. Zdezaktu-
alizowane pieczątki własnościowe. 
Wspomnienia oficera I Brygady z lat 
1914-1916. Niewielkie otarcia opr., przy-
cięcia niektórych k. tabl. przy krawędzi 
marginesu, stan dobry. 80. –


