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H I S T O R I A

540. ALBUM Królów Polskich według 
pędzla Jana Matejki (1838-1893): Czterdzie-
ści barwnych portretów z dodaniem krótkie-
go opisu życia i działalności odnośnych mo-
narchów, opartego na najnowszych źródłach. 
Przedmowa (i oprac.) Jan Kwiatkowski. Mi-
kołów – Warszawa: Karol Miarka, 1910. – k. 
tyt. (ilustr.), [86] s., [40] k. tabl. ilustr. (kolor.), 
rys. i ozdobne inicjały w tekście, 31 cm, opr. 
pł. wyd. Tytuł tłocz. na licu z godłem Polski, 
koroną królewską i widokiem Krakowa, pod-
kreślone złotem. Obejmuje barwne wizerun-
ki władców Polski w owalu wg Jana Matejki 
naklejone na zielony karton z herbami Pol-
ski i Litwy w narożnikach. Przy każdej ilustr. 
dołączono dwie strony z opisem panowania 

władcy (ostatni król opisany na 6 stronach). Chronologiczny spis 39 władców 
Polski (plus Dąbrówka). Projekt ilustr. k. tyt. Walery Eljasz Radzikowski. 
Czerwono-srebrne wyklejki z herbami Polski (orzeł bez korony) i Litwy. Blok 
albumu oryg. związany sznurkiem. Niewielkie otarcia okł., brak 2 kart z her-
bami, na k. przedmowy częściowo usunięty podpis własnościowy, wewnątrz 
stan bardzo dobry. 250. –

541. ALBUM sterników nawy Państwa Polskiego w pierwszym dziesięcio-
leciu niepodległości; z przedm. Henryka Mościckiego (1881-1952); pod 
red. T. Mścisławskiego przy współudziale 
Wł. Włodkowskiego. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Swast”, 1929. – 303, [1] s., portr., 35 cm, opr. 
pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na licu. Introliga-
tor M. Wołłowicz i M. Malus (W-wa, Widok 
12). Zawiera biogramy 123 przywódców, pre-
mierów, ministrów i wiceministrów Rzeczy-
pospolitej Polskiej wraz z ich portretami oraz 
faksymilami podpisów. Okł. projekt. Tadeusz 
Burtatowski. Na papierze kredowym. Drobne 
przybrudzenia i zaplamienia na krawędziach 
opr. oraz między okł., stan dobry. 200. –
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542. ALBUM zjednoczenia. Pa-
miątka piętnastolecia odzyska-
nia niepodległości. Warszawa: 
skł. gł. Tow. Wyd. „Rubikon”, 
1934. – 200 s., liczne il. w ramach 
paginacji, 17 × 25 cm, opr. pł. wyd. 
tłocz. złotem na licu. Zawiera bli-
sko 200 fotografii z dziejów walk 
o niepodległość i scalenie ziem 
polskich (1919-1922) z różnych 
frontów i części ziem polskich. 
Fotografie dokładnie opisane 

i nierzadko zaskakujące w doborze (np. rozmowy frontowe polsko-bolsze-
wickie w Połocku, pierwsza polska marynarka wojenna nad Ptyczą 1919 czy 
uroczystości sowieckie w Mińsku Litewskim po zajęciu Wilna). Znakomity 
materiał ilustracyjny. Przedmowa: Maciej Wieliczko. Wewnątrz minimalne 
zażółcenia. Drobne otarcia krawędzi opr., stan bardzo dobry. 90. –

543. ASKENAZY Szymon (1866-1935): 
Książę Józef Poniatowski 1763-1813. 
Wyd. jubileuszowe. Poznań: Karol 
Rzepecki, 1913. – [6], 295, [1], CIX, 
[2] s., [1] k. portr., 152 il., 25 cm, opr. 
pł. wyd. Tłocz. wielobarwnie (zieleń, 
złoto i  czerwień) na licu, obcięcia 
kart barwione. Okł. proj. K. Ulatow-
skiego. Biografia Naczelnego Wodza 
Wojsk Księstwa Warszawskiego i na-
poleońskiego marszałka. Na papierze 
kredowym z 152 ilustracjami. Drobne 
otarcia krawędzi grzbietu, stan bardzo 
dobry. 250. –

544. ASKENAZY Szymon (1866-1935): Przymierze polsko-pruskie. Wyd. 3 
przejrz. i dopełnione. Warszawa: E. Wende i Sp., 1918. – 306, [1] s., 24 cm, 
opr. ppł. z epoki. Tyt. tłocz. złotem na grzbiecie. Pieczątki własnościowe. 
Dzieje sojuszu polsko-pruskiego z 1791 r. Drobne otarcia krawędzi. Natu-
ralne zażółcenia papieru, stan dobry. 100. –

545. ASKENAZY Szymon (1866-1935): Szkice i portrety (wydanie pośmiertne). 
Warszawa: Inst. Wyd. „Biblioteka Polska”, 1937. – 402 s., [16] k. portr., 24 
cm, opr. wyd. karton. Szkice z historii Polski (epoka stanisławowska, cza-
sy napoleońskie, Królestwo Kongresowe) oraz szkice biograficzne (m.in. 
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ks. Adam Czartoryski, ks. Józef Poniatowski, 
Ignacy Potocki, gen. Michał Sokolnicki, Leopold 
Kronenberg, Tadeusz Korzon). Niewielkie śla-
dy używania (drobne zagięcia okł.) i miejscami 
podkreślenia w tekście, stan dobry. 100. –

546. BACZYŃSKI Julian: Naród polski pod obcem 
panowaniem. Opowiedział… Poznań: „Praca” 
Sp. z o.o., 1906. – 480 s., 22 cm, opr. ppł. z epo-
ki. Popularnie opowiedziana historia Polski. 
Zawiera: Okres Napoleoński 1795-1815; Od Kon-
gresu Wiedeńskiego do powstania listopadowe-
go; Od powstania listopadowego do rewolucyi 
r. 1846; Od rewolucyi 1846 do powstania stycz-
niowego; Od powstania r. 1863, 1864 do naszych 
czasów. Karta tyt. z minimalnym uszczerbkiem przy krawędzi marginesu 
(podklejona). Niewielkie otarcia opr. Wewnątrz drobne naturalne zbrą-
zowienia, stan dobry. 90. –

547. BARTEL Kazimierz (1882-1941): Niedomagania parlamentaryzmu. 
Wywiad z prezesem Rady Ministrów… ogłoszony w Kurjerze Wileń-
skim z dn. 4 października 1928 r.; [przeprowadził „Testis”]. Warszawa: 
[b.w.], 1928. – 10 s., 22 cm, brosz. wyd. Krytyka systemu parlamentar-
nego w Polsce po zamachu majowym Marszałka Piłsudskiego. Wywiad 
z premierem przeprowadzony przez Kazimierza Okulicza (1890-1981), 
późniejszego posła z Wileńszczyzny, Przybrudzenia okł., wewnątrz czy-
sty egz., stan dobry. 40. –

548. BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852-1930): 
Konstytucya 3 Maja. Kronika dni kwietnio-
wych i majowych w Warszawie w r. 1791. War-
szawa: Redakcya i Administracya (BDW), 1906. 
– 154, [1] s., 18 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. 
złotem na licu, Krawędź okł. i narożniki pod-
kreślone tłocz. podwójnymi ramkami. Barw-
ny opis wydarzeń poprzedzających przyjęcie 
Konstytucji 3 Maja oraz jej uchwalenie. Pra-
ca historyczna wykorzystująca różne źródła, 
która zachowała żywotność. Biblioteka Dzieł 
Wyborowych, nr 437. Złocenia w dużej części 
wyblakłe, stan dobry. 50. –
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549. BOHOMOLEC Franciszek 
(1720-1784): Życie Jerzego Osso-
lińskiego, kanclerza wielkiego 
koronnego,… T. 1-2. Wyd. Kazi-
mierza Józefa Turowskiego, Kra-
ków: Druk. „Czasu”, 1860. – 171, [1]; 
[3], 176-351, [5] s., 21 cm, opr. ppł. 
z pocz. XX w. Tytuł tłocz. złotem 
na grzbiecie. z superekslibrisem 
(herb Nałęcz i inicjały „? S. – P.D.”. 
Oprawa sygn. na przedniej wyklej-
ce: „W.(ojciech) Gigoń, Introliga-
tor, Kraków, Bracka 13”. Na k. tyt. 

pieczątka: „Obszar dworski – Zawadka” i pieczątki na odwrocie k. tyt.: „S.K.” 
z herbem Nałęcz. Biografia polityka epoki króla Władysława IV o charak-
terze oświeceniowej publicystyki dydaktycznej z dodaniem dokumentów 
źródłowych epoki, w tym listów kanclerza. Superekslibris minimalnie uszko-
dzony (obrzeże i inicjał). Zbrązowienia, stan dobry. 250. –

550. BOJE o niepodległość Polski w sztuce plastycznej. Kalendarz Komitetu 
Budowy Muzeum Narodowego w Krakowie na rok 1937. Oprac. i układ 

graf. Alfred Holender-Holiński 
(1893-1967). [Kraków: b.w. (Zakł. 
Graf. „Akropol”), 1936]. – [57] k., 
liczne il., 25 × 17 cm, tektura z na-
drukiem: „Złóż datek na budowę”; 
„Komitet Budowy…” (29 × 20 cm). 
Kalendarz poświęcony bojom 
o niepodległość od 1794 r. do 1918 
r. Obejmuje liczne reprodukcje 
dzieł sztuki będących własnością 
Muzeum Narodowego w Krako-
wie i w Warszawie oraz innych 
państwowych i prywatnych w Pol-
sce. Na pierwszej karcie postacie 
bohaterów narodowych z lat 1794-
1813. Na k. 48 apoteoza Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego wg Artura 
Szyka. Drobne otarcia w górnej 
części tektury na której umiesz-
czono kalendarz (przy zawieszce), 
stan bardzo dobry. 150. –
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551. BORKOWSKI Karol (1802-1865): Pamiętnik historyczny o wyprawie 
partyzanckiej do Polski w roku 1833 przez… oficera artyleryi polskiej. 
Wyd. 2, powiększone. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1863. – VI, [2], 304 s., 
18 cm, opr. pł. z epoki. Tłocz. obustronnie ślepą ramką. Tytuł tłocz. 
złotem na grzbiecie. Wspomnienia uczestnika partyzanckiej wyprawy 
popowstaniowej do Polski. Obejmuje również dokumentację dotyczącą 
wyprawy oraz fragment pamiętników Franciszka Wiesiołowskiego z lat 
1831-1837. Drobne otarcia opr. Wewnątrz naturalne zbrązowienia, stan 
bardzo dobry. 90. –

552. [CIESZKOWSKI Ludwik 
z  Podola]: Pamiętnik aneg-
dotyczny z  czasów Stanisła-
wa Augusta. T. 1-3. Warszawa: 
Redakcya i Admin. (Biblioteki 
Dzieł Wyborowych), 1906. – 119, 
[2]; 119, [2]; 119, [2] s. 18 cm, opr. 
pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie; krawędzie grzbietu 

i narożniki podkreślone, ślepo tłocz. podwójnymi liniami. Zawiera szkice 
dotyczące niektórych postaci z epoki – m.in. Franciszka Salezego, Ignacego, 
Mikołaja Bazylego i Stanisława Szczęsnego Potockich, Ks. Czartoryskich, 
Ks. Adama Ponińskiego, Katarzyny z Potockich Kossakowskiej, Ks. Ka-
rola Radziwiłła czy Tadeusza Kościuszki. Biblioteka Dzieł Wyborowych, 
nr 452-454. Złocenia nieco wyblakłe, stan bardzo dobry. 100. –

553. CZAPSKI HUTTEN Bog-
dan (1851-1937): Sześćdziesiąt lat 
życia politycznego i towarzyskie-
go. T.1-2. Warszawa: F. Hoesick, 
1936. – XI, 652, [1] s., 12 k. tabl.; 
[4], 685, [3] s., 12 k. tabl., 25 cm, 
opr. pł. wyd. z tłocz. herbem ro-
dowym ujętym w Wielkim Krzy-
żu Maltańskim na licu i tyt. na 

grzbiecie. Wspomnienia pruskiego dyplomaty i członka berlińskiej Izby 
Panów, który w czasie I wojny światowej usiłował pozytywnie wpływać na 
bieg sprawy polskiej (m.in. na stanowisku kuratora polskich uczelni w War-
szawie). Opublikowane za życia autora były uważane za przykład „rzadkiej 
prostolinijności i odwagi cywilnej”. Grzbiety spłowiałe i złocenia wyblakłe, 
otarcia opr. Wewnątrz drobne przybrudzenia na pierwszych kartach t. 1, 
gdzieniegdzie zbrązowienia, czysty egz. Stan ogólny dobry. 250. –
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554. CZARNOWSKI J.[an] N.[epomucen] (1822-1894): Ukraina i Zaporoże 
czyli historya Kozaków od pojawienia się ich w dziejach, do czasu ostatecz-
nego przyłączenia do Rossyi według najlepszych źródeł napisana przez… 
T. 1-2. Warszawa: J.A. Breslauer, 1854. – [4], 323, [3]; [4], 306, [2] s., 22 cm, 
współopr. płsk. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Pieczątka własno-
ściowa: „Henryk Wohl” (1836-1907). Właściciel był wykładowcą w szkole 
rabinicznej. W 1863 r. został dyr. Wydziału Skarbu Rządu Narodowego. Po 
upadku powstania cudem uniknął kary śmierci i po 20 letnim zesłaniu po-
wrócił do pracy w warszawskim banku. Obejmuje okres od pojawienia się 
Kozaków aż do 1654 r. Poszczególne rozdziały omawiają ruch kozacki i ich 
hetmanów: od Przecława Lanckorońskiego i Ks. Dymitra Wiśniowieckiego 
po Bohdana Chmielnickiego, a od jego śmierci do upadku Mazepy (1657-
1709 po ostateczny upadek Kozaczyzny. Otarcia opr., złocenia zachowane. 
Pierwsza pieczątka właściciela zatarta. Wewnątrz czysty egz. Stan dobry. 
Rzadkie w komplecie. 600. –

555. CZERWIŃSKI LUBICZ Ignacy: 
Rys dziejów kultury i oświecenia narodu 
polskiego. Od wieku X. do końca wieku 
XVII. W dwóch częściach przez… Prze-
myśl: Druk. J. Gołębiowski, 1816., – X, 
250; [2], VIII, 143, [3] s., 19 cm, opr. pł. 
współcz. Dzieło galicyjskiego prawnika, 
obdarzonego pasją komentatorską, będą-
ce w istocie wykładem dziejów politycz-
nych Polski; dość życzliwie przyjęte przez 
Lelewela (PSB). Drobne zbrązowienia, 
stan dobry. 180. –

556. DEMBIŃSKI Bronisław (1858-1939): 
Polska na przełomie. Z  10 portretami 
w mezzotincie i facsimile autografu „As-
sekuracyi”. Warszawa: H. Altenberg, [1913]. 
– XIV, [2], 575, [1] s., 11 k. tabl., 25 cm, opr. 
pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. 
Monumentalne dzieło dotyczące dziejów 
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Polski od r. 1788 do uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obejmujące polity-
kę mocarstw ościennych i mechanizmy, które doprowadziły do upadku 
polskiej państwowości. Niewielkie otarcia grzbietu, złocenia zachowane. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. 150. –

557. DĘBICKI Ludwik (1843-1908): Portrety i syl-
wetki z dziewiętnastego stulecia. Z illustracyami. 
Serya I. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1905. 
– 492, [1] s., portr., 21 cm, opr. pł. wyd. tłocz. Tytuł 
i seria tłocz. na grzbiecie i licu z elementami deko-
racji roślinnej, obcięcia kart barwione. Obejmuje 
sylwetki biograficzne m.in.: Zygmunta Antonie-
go Helcela (1808-1870), Jerzego ks. Lubomirskiego 
(1817-1872), Ludwika Łętowskiego (1786-1868), Ada-
ma Potockiego (1822-1872), Leona hr. Rzewuskiego 
(1808-1870), braci ks. Romana (1800-1881) i Włady-
sława (1803-1871) Sanguszków oraz Andrzeja hr. 
Zamoyskiego (1800-1874). Niewielkie otarcia opr., 
czysty egz. stan dobry. 75. –

558. DIVÉKY Adrjan (1880-1965): Węgrzy a Polacy w XIX stuleciu. Warszawa: 
Gebethner i Wolff, [1918]. – 211, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Zarys stosun-
ków-polsko węgierskich ze szczególnym uwzględnieniem okresu powstań 
narodowych. Drobne zbrązowienia na okł. Grzbiet podklejony. pł. Stan 
ogólny dobry. 75. –

559. DNI chwały, dni klęski. Obrazy z dziejów ojczystych. Zebrała i ułożyła 
Helena Witkowska (1870-1938). Kraków – Warszawa: M. Arct, 1913. – [6], 
568 s., il., winiety, finaliki, 25 cm, opr. pł. 
wyd., ze złoc. na licu. Obejmuje eseje, 
opowiadania i szkice historyczne naj-
przedniejszych polskich historyków i li-
teratów obejmujące okres od pierwszych 
Piastów do powstania listopadowego 
1830-1831 r. Zawiera ilustracje pg obra-
zów m.in. Walerego Eljasza-Radzikow-
skiego, Wojciecha Kossaka, Jana Matej-
ki i Stanisława Wyspiańskiego. Ozdoby 
graficzne wyk. K. Urbańska. Opr. ze 
śladami otarć i przetarć przy krawędzi. 
Wewnątrz miejscami naturalne zbrązo-
wienia. Stan ogólny dobry. 200. –
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560. [DMOWSKI Roman (1864-1939)]: Jestem Polakiem… Poznań: Zagończyk. 
Miesięcznik Młodzieży Narodowej, [1936/7-1939].  – [1] k., 24 × 16 cm. Pięć aka-
pitów rozwijających definicję, co to znaczy być Polakiem, pochodzących z ma-
nifestu politycznego autora pt. „Myśli nowoczesnego Polaka” 1903 r. (1 – edycja). 
Wydrukowano na tle orła polskiego w koronie, ale bez krzyża (chociaż bez 
gwiazdek dodanych reformą w 1928 r.). Stan bardzo dobry. 60. –

561. DOROSZENKO D.(mitrij) (1882-1951): Naris istorii Ukraini. T. 1-2. War-
szawa: Ukrainski Naukowy Institut, 1932. 26 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowane pieczątki wydawnicze. Zarys historii Ukrainy. T. 1 obejmuje 
okres do poł. XVII w.; T. 2 od poł. XVII w. do rewolucji 1905 r. Tytuł i spis 
treści również w jęz. franc. i pol. Pracì Ukranskogo Naukowogo Institutu, 
t. 9. Przykurzenia i przybrudzenia okł. i zażółcenia na pierwszej okł. Egz. 
nierozcięty. Stan ogólny bardzo dobry. 200. –

562. DUBIECKI Marjan (1838-1926): Rys dziejów 
najnowszych od r. 1813 po 1875. Z krótkim 
rzutem oka na dzieje lat 1876-1878. Wilno: J. 
Zawadzki, 1880. – 452 s., 23 cm, opr. ppł. Ty-
tuł tłocz. na grzbiecie. Podręcznik historii po-
wszechnej autorstwa byłego powstańca stycz-
niowego, represjonowanego po jego upadku. 
Ciekawy sposób ujęcia, zgodny z cenzurą car-
ską, na sprawy polskich powstań. Zewnętrzne 
wyklejki sztucznie marmoryzowane. Zbrązo-
wienia na krawędziach pierwszych kart, s. 381-
382 przybrudzone, stan dobry. 100. –
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563. DZIEJE Polski dla użytku szkół polskich 
w Ameryce. Popr. i uzup. z polecenia Spółki Nakła-
dowej Wydawnictwa Pol., Chicago, Ill.: Sp. Nakł. Wyd. 
Polskiego, [1928]. – 612, [5] s., il., 19 cm, opr. pł. wyd. 
Tytuł tłocz. na grzbiecie i na licu z orłem polskim bez 
korony. Na odwrocie znak wydawnictwa. Sześcioczę-
ściowy podręcznik dziejów Polski od czasów przed-
chrześcijańskich do wskrzeszania państwa polskiego 
po I Wojnie światowej. Z osobnym rozdziałem na te-
mat Polaków w USA. Na okł.: „Nakł. Dziennika Chi-
cagowskiego”. Stan bardzo dobry. 120. –

564. [FELDMAN Wilhelm (1868-1919)] 
PAMIĘCI Wilhelma Feldmana. Kraków: 
[b.w.], 1922 [właśc. 1921]. – [2], 204, [1] s., [3] 
k.: portr. (jeden kolor.), [2] k. faksym. [1 
rozkł.], 21 cm, opr. ppł. Tytuł tłocz. złotem 
na grzbiecie. Księga pamiątkowa o wybit-
nym dziennikarzu i historyku literatury, 
pochodzącym z ortodoksyjnego środowi-
ska żydowskiego, będącego „przeczulonym 
patriotą polskim” (w czasie I wojny świato-
wej był w Legionach Józefa Piłsudskiego). 

Wśród autorów m.in.: Jan Baudouin de Courtenay, Aleksander Brückner, 
Antoni Chołoniewski, Józef Grabiec, Władysław Leopold Jaworski, Jan 
Kasprowicz, Stanisław Kot, Stanisław Lam, Bolesław Limanowski, Sta-
nisław Przybyszewski, Karol Hubert Rostworowski, Władysław Sikorski, 
Leopold Staff, Marian Zdziechowski i Stefan Żeromski. Portret rys. St. Wy-
spiańskiego. Ponadto list W. Feldmana z 1918 
r. „Przed czwartym rozbiorem Polski”, do-
tyczący wcielenia Chełmszczyzny do Ukra-
iny, w wyniku pokoju brzeskiego pomiędzy 
Niemcami i Austrią, a Ukrainą. Zob. też. 645. 
Drobne otarcia opr., zwłaszcza krawędzi, we-
wnątrz zaznaczenia ołówkiem na margine-
sach, stan dobry. 75. –

565. GARLIŃSKI Józef (1913-2005): Między Lon-
dynem i Warszawą. Londyn: Gryf Publica-
tions Ltd., 1966. – 160 s., fot., 19 cm, brosz. 
wyd. Z dedykacją autora. Esej historyczny 
historyka i byłego żołnierza Armii Krajo-
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wej poświęcony szczegółom łączności radiowej Komendy Głównej AK, 
udziałowi Armii Krajowej w zdobyciu Wilna oraz losom brytyjskiej misji 
wojskowej w Polsce w XII 1944 – I 1945 r. Drobne zagięcia krawędzi okł., 
stan bardzo dobry. 60. –

566. GAWROŃSKI RAWITA Fr.[anciszek] (1846-1930): Konfiskata ziemi polskiej 
przez Rossyę po roku 1831 i 1863: (Uwagi i materyały do statystyki Ukrainy, 
Podola i Wołynia). Kraków: G. Gebethner Sp., 1917. – 44 s., 24 cm, brosz. wyd. 
Zawiera spisy osobowe i statystyki ziemi polskiej skonfiskowanej polskiej 
szlachcie za udział w powstaniach narodowych. Niewielkie przybrudzenia, 
w tym zażółcenia okł., stan dobry. 60. –

567. GAWROŃSKI RAWITA Fr.[anciszek] (1846-1930): Rok 1863 na Rusi. Ukra-
ina, Wołyń, Podole. Lwów: H. Altenberg, 1903. – XVI, 356, LXXI s., 26 il. 
w tekście, 21 cm, opr. ppł. Dzieje powstania 
styczniowego i ruchu niepodległościowego na 
Kijowszczyźnie, Podolu i Wołyniu autorstwa 
uczestnika tegoż. Praca źródłowa ze spisami 
aresztowanych i skazanych wg archiwalnych 
materiałów. Ze spisami osób represjonowa-
nych. Tom 2 [pierwszy wydany niezależnie 
obejmował Ruś Czerwoną i Wschód]. Otarcia 
opr., stan dobry. 100. –

568. GAWROŃSKI RAWITA Fr.[anciszek] (1846-
1930): Walka o wolność w roku 1863. Lwów: 
Komitet 1863-1913. – 1913. – 145, [2] s., il., 21 
cm, opr. pł. wyd. z tłocz. złotem tyt. i herbem 
Polski, Litwy i Rusi na licu. Zawiera: Wstępny 
rzut oka na okres przed powstaniem; Przed 
powstaniem. Nadzieje. Rzeczywistość. Wy-
buchy nastrojowe. Naród i przewodnicy. Or-
ganizacja; Powstanie. Królestwo, Litwa, Ruś. 
Udział Galicji. Próby pomocy z innych stron; 
Rząd narodowy. Charakter powstania. Poli-
tyka. Następstwa. Praca rocznicowa, nagro-
dzona przez Komitet Wydawniczy we Lwo-
wie, autorstwa historyka, powieściopisarza 
i powstańca styczniowego. Niewielkie otarcia 
grzbietu i wewnątrz minimalne zbrązowienia, 
stan bardzo dobry. 100. –
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569. GERLACH Stanisław 
(1886-?): Z Taszkentu do Krako-
wa. Naokoło świata. Pamiętnik 
ucieczki oficera Polaka z niewoli 
rosyjskiej. Cz. 1-2; [okł. i ozdoby 
wg projektu Wacława Borow-
skiego (1885-1954)]. Warszawa 
– Kraków: Wyd. Koziańskich, 
[1918]. – 335; 270 s., il. (winiety), 
20 cm, brosz. wyd. Wspomnie-
nia Polaka oficera armii austriac-
kiej z  dramatycznej ucieczki, 
pełnej zaskakujących zwrotów, 
z niewoli rosyjskiej z Taszkentu 

przez Syberię do Chin i Japonii, a stamtąd do USA. Niewielkie zbrązowienia 
na okł. i pierwszych kartach, egz. nierozcięty, stan bardzo dobry. 120. –

570. GIERSZYŃSKI Henryk (1848-1930): Krótki 
pogląd na powstanie kościuszkowskie. Paryż: 
[b.w.], 1894. – 23 s., portr., 18 cm, brosz. wyd. 
Broszura historyczna autorstwa działacza emi-
gracyjnego, 15-letniego powstańca styczniowe-
go, bliskiego idei Towarzystwa Demokratycz-
nego Polskiego, później gorliwego propagatora 
idei Józefa Piłsudskiego we Francji. Grzbiet 
lekko nadpęknięty, stan bardzo dobry. 50. –

571. GŁĄBIŃSKI Stanisław (1862-1943): Wspo-
mnienia polityczne. (Cz.1-3). Pelplin: Druk. 
i Księg. Sp. z o. odp., 1939. – 559 s., 24 cm, 
współopr. pł. Tytuł tłoczony złotem na grzbie-
cie. Wspomnienia jednego z czołowych przy-
wódców Stronnictwa Narodowo-Demokra-
tycznego, posła w parlamencie austriackim i polskiego posła i senatora 
oraz wielokrotnego ministra. Wspomnienia doprowadzone do roku 1926. 
Karta tyt. z pierwszej części pt. „Pod zaborem austriackim” (dalsze części 
pt. „Wojna światowa” i „Niepodległe Państwo Polskie 1918-1926” ukazywały 
się w zeszytach). Otarcia i zaplamienia okł. Złocenia na grzbiecie wyblakłe. 
Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 120. –

572. GŁOSY prasy polskiej o udziale sześćdziesięciu szlachciców litewskich 
w uroczystości odsłonięcia pomnika Katarzyny w Wilnie. Lwów: Komitet 
Wydawniczy, 1904. – 60, [3] s., 22 cm, opr. ppł. Dotyczy udziału 60 przed-
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stawicieli szlachty litewskiej w odsłonięciu po-
mnika carycy Katarzyny II na Pl. Katedralnym 
w Wilnie. Na wstępie imienna lista 60 „kata-
ryniarzy” spośród znamienitych rodów pol-
sko-litewskich (m.in. Czetwertyński, Czapski, 
Drucki-Lubecki, Komorowski, Kończa, Ko-
ściałkowski, Korwin-Milewski, Meysztowicz, 
Ogiński, Plater, Przezdziecki, Skirmunt, Tysz-
kiewicz i Wańkowicz). Wszyscy pod wspólnym 
tytułem: „Poleca się pamięci spoliczkowane-
go narodu imiona zaprzańców”. Drobne zbrą-
zowienia na k. tyt., stan dobry. 75. –

573. GODLEWSKI Józef (1892-1968): Na przełomie 
epok. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna, 
1978. – XV, [1], 463, [1] s., portr., 21,5 cm, brosz. 
wyd. Barwne wspomnienia pochodzącego ze 
Żmudzi ziemianina z powiatu słonimskiego 
i senatora RP z lat 1895-1940. Obrazy z życia 
ziemiańskiego na Wileńszczyźnie i Nowogród-
czyźnie i polska polityka kresowa. Szczególnie 
interesująco opisany został przymusowy pobyt 
autora na Litwie Kowieńskiej 1939-1940 przed 
wyjazdem do Francji. Sporo interesujących in-
formacji o rodach ziemiańskich na Litwie. Stan 
bardzo dobry. 75. –

574. GOLLENHOFER Józef (1886-1909): Polityczna 
strona działalności Maurycego Mochnackie-
go (1803-1830). Próba zarysu. Kraków: Kółko 
historyków U. U. J. w Krakowie, 1910. – [8], 
103 s., 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne (m.in.: „Gabinet Partyjny 
Centralne Szkoły PPR”). Studium historyczne 
przedwcześnie zmarłego historyka polskiego 
poświęcone Maurycemu Mochnackiemu (1803-
1830) i jego działalności do wybuchu powsta-
nia listopadowego (m.in. udziałowi w spiskach 
i sprawie tzw. „spisku koronacyjnego” przeciw 
carowi Mikołajowi I koronowanemu w 1829 r. 
na króla Polski). 60. –
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575. GRABSKI Władysław (1874-1938): Idea Polski. 
Warszawa: skł. gł. Dom Książki Polskiej, 1935. – 
189, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Testament politycz-
ny, zawierający zbiór przemyśleń, nawiązujących 
do historii Polski i własnej działalności politycz-
nej ojca reformy walutowej Polski międzywojen-
nej. Zagięcia okł. przy krawędzi, wewnątrz stan 
bardzo dobry. 60. –

576. GRAU-WANDMAYER Aleksander (1873-?): Zmierzch Austrii. Z za kulis 
dyplomacji austro-węgierskiej monarchii. Lwów: skł. gł. Księgarnia „Książ-
ka”, 1939. – 156, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Wspomnienia dyplomaty Austro-
-Węgier z lat 1905-1918 z pracy konsularnej w Warszawie, USA i Berlinie. 
Wartko napisany pamiętnik, pełen spraw polskich i interesujących prze-
myśleń autora, a jednocześnie obraz odchodzącej epoki cesarskiej Europy. 
Z przedmową Kazimierza Hartleba (1886-1951). Grzbiet minimalnie pod-
klejony, stan dobry, czysty egz. 60. –

577. [GRUNWALD] BARTOSZEWICZ Ka-
zimierz (1852-1930): Księga pamiątkowa ob-
chodu pięćsetnej rocznicy zwycięstwa pod 
Grunwaldem w dniu 15, 16 i 17 lipca 1910 r. 
w Krakowie z dodaniem Albumu literacko-
-artystycznego poświęconego wielkiej rocz-
nicy dziejowej. Zebrał i ułożył… Kraków: Fr. 
Terakowski, 1911. – L, 156 s., [12] s. tabl., [4] 
k. tabl. ( 1 kolor.), il. 27 cm, opr. pł. wyd. Ty-
tuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu. Koloro-
wa kompozycja patriotyczna wg obrazu Pio-
tra Stachiewicza tłocz. na przednim licu. Na 
odwrocie sygn. Zakładu Introligatorskiego 
Franciszka Terakowskiego w Krakowie. Bo-
gato ilustrowany album obchodów rocznicy 
zwycięstwa nad teutońskim zakonem połą-
czonej z odsłonięciem Pomnika Grunwaldz-

kiego w Krakowie. Zawiera również szkice historyczne poświęcone bitwie pió-
ra historyków polskich (m.in. Tadeusza Korzona, Karola Szajnochy, Antoniego 
Prochaski i samego autora), teksty historyczne (m.in. Jana Długosza, Macieja 
Stryjkowskiego, Stanisława ze Skalbmierza i Jana Ursyna Niemcewicza) oraz 
rocznicowe (m.in. Władysława Bandurskiego i Marii Konopnickiej). Papier 
częściowo kredowy. Drobne uszkodzenie narożnika na s. 129-130, niewielkie 
przybrudzenia okł., stan dobry, czysty egz. 200. –
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5 7 8 .  [ G R U N WA L D ] 
BRATKOWSKI Jan (1888-
1929): Album jubileuszowe 
Grunwald. Szkic historycz-
ny oprac. Jasław z Bratko-
wa [pseud.]. Poznań: Księ-
garnia Nakł. Zdzisława 
Rzepeckiego i Ski, 1910. – 
[4], 344 s., [10] k. tabl. ko-
lor. (1 rozkład.), [1] k. mapa 
złoż. (litografia: 48 × 47 
cm), 261 il., 20 × 29 cm, opr. 

pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na licu z herbami Polski i Zakonu Krzyżackiego 
oraz kolor. ilustr. z obrazu Jana Matejki ze sceną śmierci wielkiego mistrza 
Ulricha v. Jungingen. Bogato ilustrowane dzieje stosunków polsko-krzy-
żackich z trzema rozdziałami poświęconymi „wielkiej wojnie” z zakonem 
i bitwie pod Grunwaldem. Obejmują okres od czasów średniowieczne-
go państwa pruskiego po sprowadzenie Zakonu NMP i ostateczny jego 
upadek po czasy władztwa Hohenzollernów nad samodzielnymi Prusami 
Książęcymi (do 1795 r.). Wyklejka wydawnicza z wyobrażeniem władców 
Polski i Litwy. Otarcia opr., głównie grzbietu. Wewnątrz uzup. trójbarwna 
ilustr. po s. 80 oraz minimalne naturalne zbrązowienia na krawędziach. 
Mapa zamków i ziem krzyżackich podklejona przy krawędzi skoczem, stan 
ogólny dobry. 200. –

579. GUMPLOWICZ Maksymilian (1864-1897): Bi-
schof Balduin Gallus von Kruszwica. Polens er-
ster leteinischer Chronist. Wien: in Commission 
bei F. Tempsky, 1895. – [4], 36 s. Odb.: Sitzungs-
berichte der Kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, Philosophisch-historische Glasse. Bd. 132 
Abh. 9. (także:) Tegoż: Zur Geschichte Polens im 
Mittelalter. Zwei kritische Untersuchungen über 
die Chronik des Balduin Gallus; von…; aus dem 
Nachlass der Verfassers hrsg. [von Ludwig Gum-
plowicz]. Innsbruck: Wagner, 1898. – V, [3], 261 s., 
[1] k.: portr., 25 cm, współopr. płsk. z epoki, sze-
ściopolowy z dwoma szyldzikami, krawędzie i narożniki podkreślone śle-
po tłocz. równoległymi liniami. Opr. sygn.: P. Repetowska. Introligator 
w Krakowie. Superekslibris: „M.S.” tłocz. złotem w dolnej części grzbietu. 
Śmiałe, a dziś już zapomniane i zarzucone teorie autora. Według pozycji 
pierwszej „biskup kruszwicki Baldwin Gall to zaginiony rycerz krzyżo-
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wiec Baldwin II książę Hainaut, który celowo upozorował swoje zaginięcie 
i stał się benedyktyńskim mnichem Gallem Anonimem, któremu Bolesław 
Krzywousty zlecił na podstawie przekazów napisanie kronik początku 
państwa Piastów”. Druga pozycja dotyczy współrządów w Polsce piastow-
skiej (1102-1107) Zbigniewa z Bolesławem III Krzywoustym oraz rywalizacji 
w Polsce obrządków słowiańskiego i rzymskiego w latach 1104-1124. Wy-
klejki marmoryzowane. Niewielkie otarcia krawędzi grzbietu oraz górnej 
i dolnej części opr., stan dobry. 500. –

580. HANDELSMAN Marceli (1882-1945): Rezy-
denci napoleońscy w Warszawie 1807 – 1813. Kra-
ków: Akademia Umiejętności, 1915. – VIII, 349 s., 
[5] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Studium historyczne 
dotyczące francuskiej dyplomacji wobec Księstwa 
Warszawskiego w okresie napoleońskim. Zawiera 
sylwetki poszczególnych rezydentów. Dołączono 
dokumenty archiwalne. Drobne przykurzenia okł. 
i zagięcia narożników. Wewnątrz czysty egz., do-
bry do opr. 120. –

581. HARTLEB Kazimierz (1886-1951): Piotr Gam-
rat w świetle nieznanego życiorysu. Lwów: Tow. 
Naukowe, 1938. – [2], 188, [1] s., [8] k. tabl.: il., 26 
cm, brosz. wyd. Analiza historyczna życiorysu Pio-

tra Gamrata (1487-1545), arcybiskupa gnieźnieńskiego rzekomo autorstwa 
Filipa Padniewskiego (1510-1572), biskupa krakowskiego i podkanclerzego 
koronnego. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział 2, t. 21, 
z. 2 Przybrudzenia okł. i zagięcia krawędzi, wewnątrz czysty i nierozcięty 
egz. w bardzo dobrym stanie. 75. –

582. HEDEMANN Otton (1887-1937): Testamenty 
brasławsko-dziśnieńskie XVII-XVIII wieku jako 
źródło historyczne. Wilno: skł. gł. Księg. św. Woj-
ciecha, 1935. – 34, [2] s., 26 cm, brosz. wyd. Omó-
wienie testamentów rodu litewskich (m.in. Bujnic-
kich, Despot-Zenowiczów, Hłasków, Hylzenów, 
Horodeńskich, Jakowickich, Jeśmanów, Korsaków, 
Korzeniewskich, Łopacińskich, Mirskich, Oskier-
ków, Podbipiętów, Szybajłów, Szyrynów i Żabów). 
Nieznaczne ślady używania na okł., wewnątrz stan 
bardzo dobry. 45. –
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583. HOŁÓWKO Tadeusz (1889-1931): Przez dwa fron-
ty Ze wspomnień emisarjusza politycznego z 1918 roku 
Z Warszawy do Kijowa. Warszawa Dom Książki Pol-
skiej 1931 VIII, 274, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. Piecząt-
ka: „Biblioteka Las Świtalów”. Pasjonujący tom wspo-
mnień bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego 
w szeregach Polskiej Organizacji Wojskowej z podró-
ży w charakterze emisariusza z Warszawy do Kijowa 
i z Kijowa przed kolejną wyprawą do Moskwy pośród 
frontu niemieckiego, ukraińskiego i bolszewickiego. 
Okładka przykurzona (wyblakła), wewnątrz zażółcenia 
na krawędziach, stan dobry. 80. –

584. IŁOWAJSKI D.(mitrij Iwanowicz) (1832-1920): 
Sejm grodzieński roku 1793. Ostatni Sejm Rzeczy-
pospolitéj Polskiéj; tłum. dzieła wyd. w ruskim jęz. 
przez… M. Iwanowski. Poznań: J.K. Żupański, 1872. 
– IV, 350 s., 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne (m.in.: „Gabinet Partyjny Central-
ne Szkoły PPR”). Praca rosyjskiego historyka oparta 
m.in. na rosyjskich (archiwum dyplomatyczne) i pol-
skich źródłach epoki. Zawiera poglądy autora na upa-
dek Polski (m.in. rola Żydów na ziemiach polskich), 
a  jednocześnie wskazująca na króla i dygnitarzy, 
którzy „zaniechali własny honor, godność, sumie-
nie i święte obowiązki obywatela”. Egz. ze śladami 
użytkowania (m.in. przybrudzone pierwsze i ostatnie 
karty), stan dobry. 100. –

585. JEZIERSKI [właśc.: KRÜGER] Edmund (1881-
1935): Stefan Batory. Warszawa: St. Cukrowski, 1934. 
– 311 s., [15] k. tabl.: il., 25 cm, opr. pł. wyd. Tytuł 
tłocz. srebrem na grzbiecie i licu wraz z popiersiem 
królewskim. Znaki własnościowe. Zbeletryzowa-
na biografia króla Stefana Batorego. Ilustrowali H. 
Nowina-Czerny i Xawery Koźmiński. Otarcia opr., 
głównie grzbietu (srebrzenia wyblakłe i częściowo 
wytarte), stan dobry. 120. –

586. JĘDRZEJEWICZ Janusz (1885-1951): W służbie 
idei. Fragmenty pamiętnika i pism. Londyn: Oficyna 
Poetów i Malarzy, 1972. – 355, [1] s., [10] k. tabl.: fot., il., 
25 cm, okł. karton wyd. Wspomnienia byłego premiera 
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Rzeczypospolitej, m.in. z walk o niepodległość, okresu II 
Rzeczypospolitej i o Marszałku Józefie Piłsudskim. Stan 
bardzo dobry. 100. –

587. KARAMZIN Mikołaj Michajłowicz (1776-1826): 
Istorja gosudarstwa rossijskago: Carstwowanie Wasilija 
Joannowicza Szujskago. S.-Pietierburg: A.S. Suworn 1885. 
– [4], 282 s., 15 cm, opr. ppł. Pieczątka biblioteczna z epoki. 
Panowanie cara Wasyla IV Szujskiego w Rosji 1606-1610, 
zmarłego w polskiej niewoli w 1612 r. Otarcia opr., stan 
dobry. 150. –

588. KARWASIŃSKA Jadwiga (1900-1986): Sąsiedztwo 
kujawsko-krzyżackie 1235-1343. Warszawa: Tow. Nauko-
we Warszawskie Śniadeckich, 1927. – 226 s., 24 cm, brosz. 
wyd. Rozprawy Historyczne Tow. Nauk. Warszawskiego, 
t. VII, z. 1. Antagonizm polsko-krzyżacki na tle rządów 
Piastów dzielnicowych w księstwie na Kujawach (Brześć 
Kujawski, Inowrocław, Dobrzyń). Monografia naukowa. 
Egz. nierozcięty. Drobne zagniecenia na krawędziach okł., 
stan bardzo dobry. 50. –

589. KATELBACH Tadeusz (1897-1977): U kresu dru-
giego etapu. London: [b.w.], 1942. – 119 s., 21 cm, opr. 
pł. z epoki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Pieczęć: „2 
Szwadron Żandarmerii” [w ramach 2. Warszawskiej Dy-
wizji Pancernej w II Korpusie Polskim we Włoszech]. Pa-
miętniki autorstwa polityka, dziennikarza i urzędnika 
państwowego, stanowiące kronikę z okresu 10 maja – 23 

czerwca 1940 r. Obraz upadku Francji i sytuacji Polaków we Francji w ob-
liczu klęski sojusznika. Interesujący zapis 
epoki. Drobne odbarwienia na okł., wewnątrz 
czysty egz. Stan dobry. 60. –

590. KIENIEWICZ Stefan (1907-1992): Adam Sa-
pieha (1828 – 1903). Lwów: Wyd. Zakł. Narod. 
im. Ossolińskich, 1939. – X, 474 s., [7] k. tabl., 
[1] k. tabl. genealog., 24 cm, opr. ppł. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne: „Gabi-
net Partyjny Centralne Szkoły PPR”. Biografia 
arystokraty, wybitnego polityka galicyjskiego, 
posła na Sejm Krajowy i członka austriackiej 
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Izby Panów – magnata i zarazem „radykała”. Ślady używania na okł. We-
wnątrz czysty egz., stan dobry. 90. –

591. KIPA Emil (1886-1958): Fryderyk Gentz a Polska 1794-1831. Kraków; Warsza-
wa: z zapomogi Kasy im. J. Mianowskiego, 1911. – XV, [1], 166, [1] s., 22 cm, 
opr. ppł., przednia okł. brosz. zachowana (naklejona). Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Monografie w zakresie Dziejów Nowożytnych. Wyd. 
Szymon Askenazy (i aut. przedmowy). Sylwetka pisarza, publicysty i wydaw-
cy periodyków. Ten wpływowy konserwatysta był prawą ręką kanclerza Au-
strii Metternicha i sekretarzem generalnym kongresu wiedeńskiego. Kulisy 
polityki austriackiej wobec sprawy polskiej. Egz. biblioteczny z niewielkimi 
śladami użytkowania na okł., stan bardzo dobry. 80. –

592. KIRCHEISEN Fryde-
ryk M.(ax) (1877-1933): Napo-
leon I. Obraz życia; przekład 
autoryzowany Michała Jani-
ka (1874-1948); Marii Fredro-
-Bonieckiej (1891-1958). T. 1-2. 
Katowice: Pol. Inst. Wydaw-
niczy, 1931. – 327, [1] s., [18] k. 
fot.; 367, [1] s., [27] k. fot., 25 
cm, opr. pł. wyd. ze złocenia-
mi tłocz. na grzbiecie i licu, 
górne obcięcia kart barwione. 
Zdezaktualizowane pieczątki 
w t. 1. Obszerna biografia Na-

poleona I. Tom 1 obejmuje okres od 1769 do 1805 r., t. 2: 1806-1821. Drobne 
otarcia krawędzi grzbietu i niewielkie przybrudzenia, złocenia w pełni za-
chowane. Zbrązowienia na pierwszych kartach i minimalnie nadpęknięta 
krawędź górna w t. 2, czysty egz. Stan ogólny dobry. 500. –

593. KŁOSY ojczyste. Najważniejsze zdarzenia 
z dziejów naszych, wspomnienia i życiorysy 
sławnych Polaków i Polek, legendy i opowie-
ści, obrazki i opisy na tle swojskiem. (Cz. 1): 
Polska za Piastów. Spisał i ułożył [Jarosław Le-
itgeber (1848-1933)] Jan Tworzymir [pseud.]. 
Poznań: J. Leitgeber, 1907. – [4], 143, [1] s., il., 26 
cm, opr. pł. wyd. Tytuł i Orzeł Polski (z koroną 
i krzyżem) tłocz. na licu. Antologia opowiadań 
historycznych z dziejów Polski piastowskiej 
(X-XIV w.). Inne części nie ukazały się. Nie-
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wielkie przybrudzenia okł., wewnątrz zbrązowienia na I okł. oraz drobne 
przykurzenia okł., czysty egz. stan dobry. 120. –

594. KOCHANOWSKI Jan Karol (1869-1944): 
Szkice i drobiazgi historyczne. [Ser. 1]. War-
szawa: Gebethner i Wolff, 1904. – [6], 399, [2] 
s., 18 cm, opr. pł. z epoki, przednia okł. brosz. 
zachowana (naklejona) „Exlibris Stefana Ko-
tarskiego” (1879-1960), kolekcjonera ekslibri-
sów i bibliofila. Autograf tegoż. Na ostatniej 
wewnętrznej stronie okł. specjalnie wydruko-
wana złota myśl właściciela książki. Przedruk 
kilkunastu artykułów historycznych z  lat 
1897-1903 autorstwa późniejszego profesora 
i rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Za-
wiera m.in.: Częstochowa w historyi; Firleje; 
Pierwotna germanizacja Słowian pomorskich 
w świetle historiografii niemieckiej; Karol Szajnocha; Stanisław Łaguna, 
jako historyk; Adolf Pawiński; Traktat kaliski [pokój z Krzyżakami w 1343 
r.]; Kamienieccy. Przykurzenia i przybrudzenia okładki, wewnątrz czysty 
egz., stan dobry. 90. –

595. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880-1952): Kazimierz Pułaski. Życiorys. 
Kraków: Polska Akademja Umiejętności, 1931. – XII, 420 s., 14 k. tabl., il., 
mapy (częściowo rozkł.), 24 cm, opr. pł. Tytuł tłocz. złotem na licu, oryg. 
okł. brosz. zachowane. Biografia bohatera konfederacji barskiej i walk 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podklejenia 
broszury, wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 120. –

596. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880-1952): 
Krwawe dni nad Górną Wartą. Konfedera-
cje sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach 
1768-1772. Łódź: [b.w.], 1930. – [4], 60 s., [2] 
pl. (kolor.) na [4] k., 24 cm, brosz. wyd. Odb.: 
„Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego To-
warzystwa Historycznego” 1929-1930. Konfe-
deracja barska w województwach centralnych 
Rzeczypospolitej. Dołączono mapki z obja-
śnieniami oraz plan bitwy konfederatów pod 
Dobrą z wojskami carskimi w 1770 r. Niewiel-
kie zagięcia narożników, stan dobry. 50. –
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597. KORZON Tadeusz (1839-1918): Ko-
ściuszko. Biografia z dokumentów wy-
snuta przez K [krypt.]. Kraków: Muzeum 
Narodowe w Rapperswylu, 1894. – [2], 
691, [1], IV, [1] (err.) s., [1] k. tabl. gene-
alog. (rozkład.), 7 faksymile, 9 map i pla-
nów (w tym 4 rozkł.), [3] k. tabl. il., 24 
cm, opr. płsk. z epoki. Tytuł tłocz. zło-
tem na licu i pięcio polowym grzbiecie. 
Po obu stronach lica ozdobna ramka, 
tłocz. ślepo, częściowo złoc. na froncie. 
Opr. sygn.: „Warszawska Introligator-
nia, Kijów, Kreszcz. 36”. Pieczęć wła-
snościowa: „Tadeusz Bożydar Podhoro-

deński” (? – 1925) z herbem Korczak. Wydanie 1. Odb.: „Album Muzeum 
Narodowego w Rapperswylu”, t. 4 (zawierał „Rzut oka na dzieje Mu-
zeum Narodowego w Rapperswylu i katalog zbiorów kościuszkowskich 
w tamże Muzeum przechowywanych”). Obszerna i źródłowa biografia 
Tadeusza Kościuszki. Zawiera „Rodowód Kościuszków Siechnowickich” 
stanowiący rozkładaną tabl. genealogiczną (116 × 44 cm). Otarcia krawę-
dzi grzbietu i opr. Złocenia zachowane. Wewnątrz naturalne zażółcenia, 
stan dobry. 360. –

598. KOSMOWSKA Irena Wanda (1856-1932): 
Polska w czasie wszechświatowej wojny. War-
szawa: „Odrodzenie Polski”, [1920]. – 29, [3] 
(inseraty) s., 28 cm, brosz. wyd. Studium 
dotyczące sprawy polskiej w czasie I wojny 
światowej w aspekcie politycznym i ekono-
micznym. Układ dwuszpaltowy. „Biblioteka 
Chwili”, 6. Minimalne przykurzenia krawę-
dzi okł. i zagięcia, naturalne zażółcenia pa-
pieru, stan bardzo dobry. 80. –

599. KOSSAK-SZCZUCKA Zofja (1889-1968): 
Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919. 
Z przedm. St. Estreichera. Wyd. 3. Kraków: Krakowska Sp. Wyd., 1923. 
– X, 387, [1] s., 19 cm, opr. ppł. Podpis własnościowy. Powieść autobio-
graficzna powstała w 1922 r. dotycząca przeżyć autorki w Nowosielicy 
koło Starego Konstantynowa na Ukrainie podczas okupacji niemieckiej, 
pomiędzy dwiema rewolucjami w Rosji i konfliktem zbrojnym polsko-
-ukraińskim. Niewielkie otarcia krawędzi opr., stan dobry. 75. –
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600. KOŹMIAN Kajetan 
(1771-1856): Pamiętniki… obej-
mujące wspomnienia od roku 
1780 do roku 1815. T. 1-6. War-
szawa: Redakcya i Admin. (Bi-
blioteki Dzieł Wyborowych), 
1907. – 143; 125; 142; 144; 144; 
149 s., 18 cm, opr. pł. wyd. Ty-
tuł tłocz. złotem na grzbiecie; 

krawędzie grzbietu i narożniki podkreślone ślepo tłocz. podwójnymi linia-
mi. Wspomnienia spisane przez sławnego poetę obejmujące od 1809 do 1815 
roku. Cenny dokument obyczajów społeczeństwa polskiego w tamtych la-
tach. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 491, 492, 496, 497, 499, 501. Naturalne 
zażółcenia na kartach, złocenia wyblakłe, stan bardzo dobry. 120. –

601. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Polska w czasie trzech rozbiorów 
1772-1799. Studya do historii ducha i obyczaju. Przedmowa prof. Szymona 
Askenazego. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1902-1903. – [4], XVI, 424, [2] 
s., mapa kol. rozkł., 106 il. w tekście; [4], 414, [2] s., 97 il. w tekście; [4], 563, 
[2] s., 89 il. w tekście, 24 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie 
i licu z wizerunkiem autora w złotym medalionie wśród bujnej roślinności 
drzewa, z którego spadły złote jabłka. Metryczka edytora również w złocie. 
Na odwrocie ślepo tłocz. sygn.: „Introligatornia J.F. Puget w Warszawie”. 
Podpis własnościowy. Rozległa i barwna panorama czasów stanisławowskich, 
obejmująca historię, kulturę i obyczaje epoki, bogata w ikonografię (300 ilu-
stracji) i źródła. T. 1 obejmuje lata: 1772 – 1787. T. 2: 1788 – 1791; t. 3: 1791-1799. 
Stan bardzo dobry. Ładny egz. w nienagannym stanie. 1 800. –
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602. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Z roku 1866. Rachunki. Przez B. Bo-
lesławitę [pseud.]. [Rok pierwszy]. Poznań: J.K. Żupański, 1867. – [4], 398 s., 18 
cm, opr. pl. współcz. Tytuł na grzbiecie i licu. Publicystyka polityczna w for-
mie rocznego bilansu życia narodowego wydawana za lata 1866-1869 (Poznań 
1867-1870). Zawiera opis wydarzeń i zjawisk w poszczególnych zaborach (m.in.: 
Polska i Moskwa; Galicja; Polska pruska; Wychodztwo; Dziennikarstwo; Li-
teratura; Sztuka; Henryk hr. Rzewuski). Dzięki śmiałości poglądów pisarza 
uzyskało dużą popularność. Zbrązowienia, zwłaszcza na pierwszych kartach 
i obrzeżach. Karta tyt. podklejona. Stan ogólny dobry. 90. –

603. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Z roku 1867. Rachunki. Przez B. 
Bolesławitę [pseud.]. Rok drugi. Cz. 1. Poznań: J.K. Żupański, 1868. – [4], 
661 s., 19 cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. zachowane. Pieczątka własnościo-
wa Zawiera m.in.: Europa w 1867 r. z charakterystyką stosunków i zdarzeń 
dotyczących poszczególnych państw, w tym Galicji i omówienia kwestii 
wschodniej i Polski. Otarcia opr., zbrązowienia na pierwszych i ostatnich 
kartach, czysty eg. Stan ogólny dobry. 120. –

604. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Z roku 1867. Rachunki. Przez B. 
Bolesławitę [pseud.]. Rok drugi. Cz. II. Poznań: J.K. Żupański, 1868. – [4], 
609, [2] s., 19 cm, ior, ppł. współcz., oryg. okł. brosz. zachowane. Pieczątka 
własnościowa. Kontynuacja poprzedniego cyklu. Część zawiera m.in.: Wy-
chodztwo; Dziennikarstwo; Literatura; Teatr; Sztuka; Mogiły (wspomnienia 
pośmiertne o zmarłych Polakach); Polska na wystawie paryzkiej 1867 r. Nie-
wielkie zbrązowienia, wewnątrz czysty egz., stan dobry. 90. –

605. KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812-1887): Z roku 1868. Rachunki. Przez B. Bole-
sławitę [pseud.]. Rok trzeci. Poznań: J.K. Żupański, 1869. – [4], 1049, [2] s., 19 cm, 
opr. ppł., oryg. okł. brosz. zachowane. Pieczątka własnościowa. Układ podobny 
do poprzednich wydań z obszernym działem nekrologów i rozdziałem poświę-
conym Hipolitowi Cegielskiemu. Niewielkie przybrudzenia opr. Zbrązowienia 
na pierwszych i ostatnich kartach. Stan ogólny dobry. 120. –

606. KRAUSHAR Aleksander 
(1843-1931): Książę Repnin i Pol-
ska w  pierwszem czteroleciu 
panowania Stanisława Augusta 
(1764-1768). Wyd. nowe, przejrz. 
i popr. T. 1-2. Warszawa: Gebe-
thner i Wolff, 1900. – [4], 399, [1], 
VIII s., [1] k. portr., il.; [4], 336, VI, 
[1] s., 26 cm, opr. pł. wyd. z epoki. 
Tytuł tłocz. na licu w ornamenty-



246

ce roślinnej na licu oraz na grzbiecie (różne kolory tomów). Monografia 
pierwszych lat panowania Stanisława Augusta, ukazująca mechanizmy 
ingerencji Rosji poprzez swego ambasadora w wewnętrzne sprawy Polski, 
co doprowadziło do zawiązania Konfederacji Barskiej. Zaplamienia na opr. 
i otarcia krawędzi grzbietu. Karta przedtyt. i tyt. t. 1 reperowana na górnych 
krawędziach (podklejone). Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 360. –

607. KRAUSHAR Aleksander (1843-1931): Miscellanea historyczne. LIV. Senator 
Nowosilcow i cenzura za Królestwa Kongresowego: (1819-1829). (Ze źródeł 
archiwalnych). Kraków: „Przegląd Polski”, 1911. – 155, [1], V s., 23 cm, brosz. 
wyd. Na okł., jako miejsce edycji: Kraków: G. Gebethner i Ska, 1913. Historia 
cenzury w czasach Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania listo-
padowego. Egz. nierozcięty. Okł. przykurzona i przybrudzona. Naturalne 
zażółcenia papieru. Egz. czysty, dobry do opr. 80. –

608. KROŻE. Sprawozdanie naocz-
nego świadka o przebiegu procesu. 
Kraków: Księgarnia Spółki Wydawni-
czej Polskiej, 1895. – [2], 69 s., [1] k. tabl., 
22 cm, opr. pl. współcz. Tytuł tłocz. na 
grzbiecie. Podpis własnościowy Leon-
cjusza Wybranowskiego, ziemianina 
z okolic Jazłowca i posła do Sejmu Kra-
jowego Galicji. Sprawa wydarzeń mają-
cych miejsce w miasteczku na Żmudzi, 

gdzie carscy kozacy dokonali „rzezi” wiernych broniących kościoła pobe-
nedyktyńskiego przed zamienieniem go na cerkiew. Opis wydarzeń na tle 
procesu, głośnych w całej Europie, gdzie uczestników wydarzeń skazano na 
katorgę i więzienia. Zbrązowienia i przybrudzenia na pierwszych kartach 
(ślady atramentu), stan dobry. 60. –

609. KUBALA Ludwik (1838-1918): Wojny duńskie i pokój oliwski 1657-1660; 
z przedm. Ludwika Finkla. Lwów: H. Altenberg, 1922. – XIII, [1], 651, [2] s., 
[1] k. portr., [11] k. tabl.: il., pl. (1rozkł.), 24 cm, opr. płsk. brązowy z epoki. 
Tytuł tłocz. złotem na sześciopolowym ozdobnym grzbiecie. Podpis wła-
snościowy na k. tyt. Biblioteka Historyczna Altenberga.Szkiców Historycz-
nych Serja VI. Obejmuje szkice z czasów panowania Jana Kazimierza (m.in. 
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Pokój w Oliwie w 1660 r.; Ugodę hadziacką w 1658 r.; Traktaty pokojowe 
i wojna z Moskwą 1656-1667; Wojna północna (duńska) 1655-1660). Oryg. 
wyklejki Otarcia krawędzi opr. (złocenia zachowane). Niewielki ubytek pla-
nu oblężenia Torunia w części dolnej, podklejenia 2 ilustr. oraz niewielkie 
zbrązowienia na krawędziach, stan dobry. 250. –

610. KUKIEL Marian (1885-1973): Od Wiednia do 
Maciejowic. Studia i szkice historyczne. Londyn: 
Polska Fundacja Kulturalna, 1965. – 173, [2] s., [1] k. 
portr., 22 cm, brosz. wyd. Zawiera szkice historycz-
no-wojskowe dotyczące Jana III Sobieskiego, jako 
wodza i polskich spraw wojskowych z tego okresu 
(m.in. polskość i niemczyzna w cudzoziemskim au-
toramencie) oraz obszerne rozważania na temat bi-
twy i klęski pod Maciejowicami. Wydano z okazji 
80-lecia jubileuszu autora – generała i historyka. Stan 
bardzo dobry. 75. –

611. KUTRZEBIANKA Helena: Opinie Francuzów o Polakach z czasów 
elekcji Henryka Walezego. Warszawa: [b.w.], 1936. – 54 s., [7] k. portr., 23 
cm, brosz. wyd. z dedykacją autorki. Pieczątka prof. Oskara Haleckiego. 
Osobne odb.: „Przegląd Współczesny”, nr 176: 1936. Zbiór różnych opinii 
o Polakach towarzyszących im w historiografii i publicystyce francu-
skiej XVI w. Wśród nich m.in. czytamy: „Senatorowie oddaliby wszystko 
w ręce swoich krewnych i pozbawiliby szlachtę jej zasług, jeśliby nie była 
ich krewnymi, lub jeśliby pieniędzmi lub innymi niegodnymi środkami, 
jako że korupcja jest na porządku dziennym, nie wkręcali się w ich łaski”; 
„nałóg pijaństwa stanowi ich jedyną rozrywkę i sprawia, że nie myślą 
o innych płochych i niecnotliwych rzeczach…” Drobna plamka na okł. 
i niewielkie zagięcia, stan dobry. 50. –

612. LASOCKI Zygmunt (1867-1948): Polacy w austrjackich obozach bara-
kowych dla uchodźców i internowanych (Wspomnienia z czasów wojny 
światowej byłego posła do parla-
mentu austrjackiego), oraz: Wspo-
mnienia szefa administracji P.K.L. 
i K. Rz. Kraków nakład autora, 
1929-1931. – 311, [1], VII, [1] (err.) s., 
il.; 154, [1] s., 23 cm, współopr. pł. 
współcz. Wspomnienia hr. Lasoc-
kiego, działacza PSL i wpływowe-
go polityka polskiego w Wiedniu. 
Pierwsze dotyczą losów polskich 
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ewakuowanych w czasie wojny i własnej działalności na tym polu w par-
lamencie austriackim. Drugie opisują działalność polityka w pierwszych 
miesiącach po odzyskaniu niepodległości, kiedy piastował funkcję szefa 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie i Komisji Rządzącej dla Ga-
licji i Śląska w 1919 r. Drobne przykurzenia opr., wewnątrz gdzieniegdzie 
naturalne zżółcenia, stan dobry. 120. –

613. LELEWEL Joachim (1786-1861): Rozmaitości. Po-
znań: J.K. Żupański, 1865. – XI, [1], 296 s., [3] k. tabl. 
złoż. (litografie), 23 cm, brosz. wyd. Polska, dzieje 
i rzeczy jej rozpatrywane, t. 19. Zbiór 25 tekstów hi-
storyka w formie artykułów, listów, mów i wyciągów 
z rękopisów (m.in. „Czy Słowian początek od Indyan 
pochodzi”; „Co o mnie mówią arystokraci, demokraci 
i doktrynerzy?”; „Sprawa żydowska w roku 1859”; „Ko-
pernika tudzież innych astronomów polskich w geo-
grafii zasługi”). Tablice w litografii M. Jaroczyńskie-
go z Poznania m.in. z abecadłem gockim i runickim. 
Na okł. rok edycji 1866. Brak 2 k. tabl. Zbrązowienia 
i drobne uszkodzenia okł., zwłaszcza na krawędziach, 
stan dobry. 120. –

614. LENARDOWICZ Mieczysław: Na wyspach 
tortur i śmierci. Pamiętnik z Sołówek. Warszawa: 
Wojskowy Inst. Naukowo-Wyd., 1930. – 78, [1] s., il., 
19 cm, brosz. wyd. Biblioteka Społeczna, nr 4. Wspo-
mnienia Polaka więzionego w mińskim NKWD i ze-
słanego na Wyspy Sołowickie. Zagięcia okł., stan 
dobry. 50. –

615. LEPSZY Kazimierz (1904-1964): Rzeczpospoli-
ta Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589-1592). 
Kraków: PAU, 1939. – X, 428 s., 24 cm, brosz. wyd. 
Praca źródłowa dotycząca przełomowego momen-
tu w dziejach Rzeczypospolitej za panowania Zyg-
munta III Wazy. Egz. nierozciety. Ostatnie katy ze 
śladami zagięć górnych narożników („ośle uszy”). 
Drobne przykurzenia okł. i zagięcia, stan bardzo 
dobry. 100. –

616. LIMANOWSKI Bolesław (1835-1935): Stuletnia 
walka narodu polskiego o niepodległość. Kraków: 
Księgarnia S.A. Krzyżanowskiego, 1916. – 476 s., 19 
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cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na 
grzbiecie i licu z białym orłem w koronie, 
oryg. okł. brosz. zachowana. Dzieje poroz-
biorowe narodu polskiego, książka legendy 
na której wychowywało się całe pokolenie 
zdane jedynie na samokształcenie w tajnych 
związkach szkolnych zaboru pruskiego i ro-
syjskiego. Autor był działaczem niepodle-
głościowym okresu przedpowstaniowego 
i żywą legendą polskiego socjalizmu nie-
podległościowego. Liczne portrety w tek-
ście i patriotyczna okł. brosz., sygn. „M.F.”. 
Drobne zbrązowienia na krawędziach kil-
kunastu kart oraz niewielkie otarcia okł., 
stan dobry. 150. –

617. LIST trzydziestu czterech. Głosy i komen-
tarze w oprac. Juliana Krzeczkowskiego. 
Londyn: Związek Dziennikarzy R.P., 1964. 
– 110, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Sprawa listu 
34 intelektualistów i pisarzy do premiera 
Józefa Cyrankiewicza w obronie kultury 
polskiej zagrożonej cenzurą oraz represje, 
jakie ich spotkały. Zawiera również listę 
155 członków Związku Literatów Polskich 
protestujących przeciw „kampanii oczer-
niającej Polskę Ludową”. Drobne zagięcia 
okł., stan bardzo dobry. 45. –

618. LUKINICH Emeryk: Dzieje Węgier w szki-
cach biograficznych; [tłum. Zygmunt Ko-
ściuszko]. Napisał… Budapest: G. Vajna, 
[1939?]. – 238 s., [16] s. tabl., liczne il. w tek-
ście, 21 cm, opr. pł. Dzieje Węgier w biogra-
mach wybitnych władców, w tym wspól-
nych z Polską (Ludwik Wielki, Władysław 
II i Ludwik II z dynastii Jagiellonów i Stefan 
Batory) czy toczących boje z Polską (Maciej 
Korwin czy Franciszek II Rakoczy). Drobne 
przybrudzenia na narożnikach pierwszych 
kart, stan dobry. 90. –
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619. ŁUKASIEWICZ Juljusz (1892-1951): Polska w Europie w polityce Józefa 
Piłsudskiego. Londyn: „Listy z Londynu”, 1944. – 14, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Polska polityka międzynarodowa 1926-1935 autorstwa ambasadora 
polskiego w Paryżu w latach 1936-1939. Biblioteka Żołnierza i Obywatela. 
Opis wg okł. Przykurzenia i zabrudzenia okł., stan dobry. 30. –

620. ŁUNIŃSKI Edward [właśc.: DEICHES Arnold] (1868-1931): Echa wczo-
rajsze. Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1925. – 342 s., 19 cm, brosz. wyd. 
Publicystyka historyczno-polityczna z dziejów Polski dawnej i współcze-
snej autorowi. Dotyczy również stosunków polsko-żydowskich. Przybru-
dzenia i zagięcia okł., grzbiet podklejony opaską. Wewnątrz czysty egz. 
Stan ogólny dobry. 60. –

6 2 1 .  ŁU N I Ń S K I  E d w a r d 
[właśc.: DEICHES Arnold] 
(1868-1931): Księżna Tarakano-
wa. Opowiadanie na tle dziejów 
polsko-rosyjskich. Z illustracy-
ami i faksymiliami. Lwów: Pol. 
Tow. Nakładowe, 1907. – VIII, 
365, [2] s., [3] k. tabl., 21 cm, opr. 
ppł. Historia kobiety, która pod 
wpływem ks. Karola Radziwił-
ła „Panie Kochanku”, ogłosiła 
się córką carycy Elżbiety i feld-
marszałka Razumowskiego oraz 
pretendentkę do tronu Rosji 
w czasach panowania cesarzo-
wej Katarzyny II. Otarcia opr., 
wewnątrz gdzieniegdzie notatki 
ołówkiem i  kredką na margi-
nesach. Narożniki kilkunastu 
pierwszych kart ze zbrązowie-
niami, stan dobry. 75. –

622. MACHALSKI Edmund: Stanisław Małachowski marszałek Sejmu Czte-
roletniego. Poznań: z zasiłku Funduszu Naukowego Senatu Uniw. Pozn., 
1936. – [4], 179, [1] s., [6] k. tabl., 24 cm, opr. ppł., przednia oryg. okł. brosz. 
zachowana. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne (m.in.: „Gabinet 
Partyjny Centralne Szkoły PPR”). Życiorysy Zasłużonych Polaków XVIII 
i XIX w. Biografia Stanisława Małachowskiego (1736-1809). Drobne zbrą-
zowienia i ślady używania, stan dobry. 60. –
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623. MACKIEWICZ Stanisław (Cat) (1896-
1966): Referendum. Londyn: [nakł. autora], 
lipiec 1946. – 15 s., 19 cm, brosz. wyd. Podpis 
własnościowy. Analiza referendum w Polsce 
pisana w emigracyjnym Londynie. Stosunek 
do polityki angielskiej wobec Polski pod zna-
miennym tytułem: „Czy Polska Anglię, czy też 
Anglia Polskę wprowadziła do wojny”. Zawiera 
polemikę z poglądami politycznymi Stanisława 
Strońskiego spod znaku Narodowej Demokra-
cji. Stan bardzo dobry. 40. –

624. [MACQUER Filip (1720-1770)]: Dzieje Rzeczypospolitey Rzymskiey, od za-
łożenia Rzymu aż do cesarzow krotko porządkiem lat opisane. Z franc. ję-
zyka na pol. przełoż. Potrzebnemi przypiskami obiaśnione [Jan Chrzciciel 
Albertrandy (1731-1808)]. A w tym nowym wyd. mianowicie co do przypi-
sków popr. przez tegoż który pierwotne tł. przed 40 laty wykonał, z przy-
datkiem potrzebney wiadomości o Klassycznych autorach co w tym prze-
ciągu czasu kwitnęli. T. 1-2. Warszawa: Zawadzka Wdowa, 1806. – XVIII, 
617; [2], 598, [52] s., 18 cm, opr. płsk z epoki, obcięcia kart barwione. Tytuł 
tłocz. na grzbiecie. Zdezaktualizowane pieczątki własnościowe. T. 1 obej-
muje okres od założenia Rzymu 
do końca wieku CI; drugi od w. 
VII do upadku Rzeczypospolitej 
(rzymskiej). Dzieło francuskiego 
prawnika i historyka obejmujące 
okres do upadku republiki rzym-
skiej. Od s. 383-598 t. 2 dodatek 
(„przydatek pożyteczny”) zawie-
rający bio-bibliografię autorów 
klasycznych. Całość zindeksowa-
na. Zbrązowienia, gdzieniegdzie 
ślady po zalaniu, otarcia opr., 
stan dobry. 360. –

625. MALECZYŃSKI Karol (1897-1968): Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy 
w latach 1352 – 1783. Lwów: Towarzystwo Naukowe, 1938. – [4], 239, [1] s., 23 
cm, brosz. wyd. Spis urzędników lwowskiego grodu z czasów Rzeczypospo-
litej szlacheckiej z materiałami źródłowymi dotyczącymi ich powoływania. 
Jedno z pierwszych naukowych zestawień urzędników w historiografii pol-
skiej. Zabytki Dziejowe, T.6. – z. 1. Niewielkie ślady używania (niewielkie 
zagięcia okł. tuż przy krawędziach), stan bardzo dobry. 60. –
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626. MAŁA historja Polski dla szkół polskich 
w Ameryce. Chicago, Ill.: Sp. Nakł. Wyd. Polskie-
go, [ok. 1928]. – 91, [2] s., 18 cm, opr. ppł. Popularna 
historia dla dzieci polskich w szkołach amerykań-
skich. Drobne zażółcenie na krawędziach okł., stan 
bardzo dobry. 45. –

627. MEREŻKOWSKI D.(ymitr) S.(iergiejewicz) 
(1866-1941): Napoleon; [z oryg. przeł. Paweł Hul-
ka-Laskowski]. Warszawa: Trzaska, Evert i Mi-
chalski, [1930]. – 326 s., [31] k. tabl. (naklejane), 25 
cm, opr. pł. Tyt. tłocz. złotem na licu. Dedykacja 

powojenna. Biografia cesarza autorstwa rosyjskiego pisarza emigracyj-
nego. Minimalne zażółcenia, stan bardzo dobry. 150. –

628. MIKLASZEWSKI W.[alenty Łukasz] (1868-1950): Przez topiel. (Okres 
prezydentury St. Wojciechowskiego). Warszawa: [nakł. autora], 1937. – 615 
s., 18 cm, brosz. wyd. Na okł. numer kolejny egz. i pieczęć autora. Kroni-
ka historyczna będąca zapisem wydarzeń na podstawie prasy codziennej 
z własnym komentarzem publicystycznym. Duży zbiór informacji. Zażół-
cenia i drobne przybrudzenia grzbietu, stan dobry. 80. –

629. MOSBACH August (1817-1884): Piotr syn Włodzimirza, sławny dostoj-
nik Polski wieku dwunastego i kronika opowiadająca dzieje Piotrowe. 
Przedstawił… Ostrów: J. Priebatsch, 1865. – [4], 139 s. (oraz): CZERNY 
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(-SCHWARZENBERG) Franciszek (1847-1917): 
Panowanie Jana Olbrachta i Aleksandra Jagielloń-
czyków (1492-1506). Spisał na podstawie źródeł… 
Kraków: nakł. autora, 1871. – VI, [3], 10-140 s. 
(oraz): PILIŃSKI Tadeusz (1836-1867): Bezkróle-
wie po Zygmuncie Auguście i elekcya króla Hen-
ryka. Kraków: [b.w.], 1872. – 112 s. (oraz): HOFF-
MAN Karol Boromeusz (1798-1875): Przyczyny 
podziału monarchii polskiej po Bolesławie Krzy-
woustym w wieku XII. Przez… Kraków: [b.w.], 
1872. – [2], 133, [1], II s., 22 cm, współopr. płsk. 
brązowy z epoki. Pieczątka: „Z Księgozbioru Sta-
nisława Zielińskiego” (1880-1936), historyka (m.in. 
kierownika biblioteki Muzeum Polskiego w Ra-
perswilu). Zbiór czterech źródłowych prac histo-
ryków XIX w. Pierwsza z nich stanowi biografię 

Piotra Włostowica, zwanego później błędnie Duninem (czyli Duńczykiem) 
(ok. 1080-1153), możnowładcy śląskiego z rodu Łabędziów i palatyna Bole-
sława Krzywoustego. Autor dzieła był historykiem znanym z prac doku-
mentujących ścisłe związki Dolnego Śląska z Polską. Druga to dysertacja 
doktorska o polityce wewnętrznej i zagranicznej dwóch mniej znanych 
Jagiellonów. Trzecie w niniejszym zbiorze to polska pośmiertna edycja dy-
sertacji doktorskiej autora (Heidelberg 1861). Przynosi ona wszechstronne 
ujęcie jednego z najistotniejszych momentów z dziejów Polski. Wydana 
pośmiertnie w języku polskim staraniem i z przedmową Stanisława Tar-
nowskiego (tutaj brak, choć w handlu antykwarycznym występują również 
egzemplarze bez niej) „stanowiła przełom w naszej historiografii dziejów 
nowożytnych” stanowiąc wzorowe dzieło naukowe o charakterze źródło-
wo-krytycznym. Ostatnie studium, będące osobnym odbiciem z „Rocznika 
N.M. Tow. Nauk. Krak”, omawia m.in. kryzys państwowości polskiej po 
śmierci Bolesława Krzywoustego oraz przyczyny wyodrębnienia się Ślą-
ska od reszty monarchii. W trzeciej pracy k. tyt. uzupełniona. Niewielkie 
zbrązowienia. Otarcia krawędzi opr. i grzbietu, stan dobry. 360. –

630. MOŚCICKI Henryk (1881-1952): Pod znakiem Orła i Pogoni. Szkice histo-
ryczne. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1915 (druk). – 315, [4] s., [5] k. tabl.: il., 
21 cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu, oryg. okł. brosz. 
zachowane. Pieczęć własnościowa. Zawiera m.in.: Żydzi polscy pod berłem 
Katarzyny II; Niedoszły zamach na Napoleona w Kownie; Domniemana 
córka Napoleona; Ostatni pobyt Mickiewicza w Wilnie; Młodzież wileńska 
i dekabryści; Guwerner Słowackiego; Zniesienie uniwersytetu wileńskiego. 
Stan bardzo dobry. 120. –
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631. NARKIEWICZ JODKO Witold. DYKSZTAJN 
Szymon: Polski socyalizm utopijny na emi-
gracyi (Dwie rozprawy). Kraków: Sp. Nakł. 
„Książka”, [ok. 1904]. – [4], 107 s., 20 cm, opr. 
pł. z naklejonym licem opr. wyd. Obejmuje: 
Witold Jodko-Narkiewicz (1864-1924). Historia 
i system socjalizmu utopijnego wśród emigra-
cji polskiej 1834 – 1846 r.; Szymon Dickstein 
(1858-1884), Dążenia socjalistyczne na emigra-
cji polskiej 1831 roku. Dwie rozprawy histo-
ryczne. Zażółcenia i niewielkie przykurzenia 
okł., stan dobry. 90. –

632. NARUSZEWICZ Adam (1733-
1796): Historia narodu polskiego. 
Wydanie Kazimierza Józefa Turow-
skiego. T. 1-2. Kraków: Wyd. Bi-
blioteki Polskiej, 1859. – XXIX, [3], 
II, 36-387 s., [1] k. mapa; [2], XXII, 
[3], II, [1], 32-331 s., 20 cm, opr. pł. 
z epoki. Tytuł tłocz. na grzbiecie, ob-
cięcia kart prószone. Wydanie dzieł 
Naruszewicza wedle wydania XVIII 
w. Gröllowskiego. Historia Polski do-
prowadzona do roku 1173 od czasów 
starożytnych, stanowiąca pierwszą 
nowoczesną edycję. Zbrązowienia na 
krawędziach kart, otarcia i zaplamie-
nia okł., stan dobry. 300. –

633. NARUSZEWICZ Adam (1733-
1796): Historya narodu polskiego od 
początku chrześcijaństwa. Panowanie 
Piastów. T. IV. Warszawa: w Druk. No 
646 przy Nowolipiu, 1803. – [6], 466 
s., [1] k. tabl. (miedzioryt), 20 cm, opr. 
płsk. z epoki z 2 szyldzikami na grzbie-
cie, obcięcia kart prószone. Pieczątki: 
„Biblioteka Ordyn. Zamoyskiej – 
Duplikat”; „Biblioteka Dłutowska” 
[koło Pabianic Eisertów]. Naklejka na 
grzbiecie: „B.(iblioteka) O.(rdynacji) 
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Z.(amoyskiej)” z herbem Jelita pod koroną hrabiowską. Wybór Pisarzów 
Polskich. Historya; edycya Tadeusza Mostowskiego. Pierwsza naukowa hi-
storia Polski oparta o materiał źródłowy. Miedzioryt punktowy autorstwa 
Jana Ligbera (czynny 1790-1827) z wizerunkiem Wincentego Kadłubka. 
Minimalne zbrązowienia i ślady po owadach, stan bardzo dobry. 360. –

634. NARUSZEWICZ Adam (1733-
1796): Historya narodu polskiego od 
początku chrześcijaństwa. Panowa-
nie Węgrów. T. VII. Warszawa: Edy-
cya Tadeusza Mostowskiego, 1804. – 
419, [5] s., [1] k. tabl. (miedzioryt), 20 
cm, opr. płsk.z epoki z 2 szyldzikami 
na grzbiecie, obcięcia kart prószone. 
Pieczątki: „Biblioteka Ordyn. Za-
moyskiej – Duplikat”; „Biblioteka 
Dłutowska” [koło Pabianic Eisertów]. 
Naklejka na grzbiecie: „B.(iblioteka) 
O.(rdynacji) Z.(amoyskiej)” z herbem 
Jelita pod koroną hrabiowską. Wybór 
Pisarzów Polskich. Historya; edycya 
Tadeusza Mostowskiego. Pierwsza na-
ukowa historia Polski oparta o mate-

riał źródłowy obejmująca czasy panowania w Polsce Ludwika Węgier-
skiego i jego córki Jadwigi. Miedzioryt punktowy autorstwa Jana Ligbera 
z wizerunkiem Mikołaja Kopernika. Drobne zbrązowienia i podkreśle-
nia na pierwszych kartach. Na krawędzi opr. niewielkie ślady po owadzie 
oraz otarcia narożników, stan bardzo dobry. 360. –

635. [NARUTOWICZ] Gabrjel Narutowicz pierwszy Prezydent Rzeczypo-
spolitej. Księga pamiątkowa. Warszawa: Komitet Uczczenia Pierwszego 
Prezydenta Rzeczypospolitej śp. Gabrjela Narutowicza, 1925 (właśc. 1926). 
– X, 594 s., 1 k.: portr., fot., ta-
bele, 28 cm, opr. pł. wyd. Tytuł 
tłocz. złotem na grzbiecie i licu 
w ozdobnej ramce; na odwrocie 
takaż ramka ślepo tłocz. i sygn.: 
„Introligatornia Miejska”. 
Biografia pierwszego Prezy-
denta RP, wspomnienia o nim 
(m.in. polityków, ludzi nauki 
i współpracowników, kronika 
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urzędowania, sprawozdania z pogrzebu oraz głosy opinii publicznej i pra-
sy związane z jego tragicznym zgonem. Drobne otarcia opr., przy górnej 
i dolnej krawędzi grzbietu, stan bardzo dobry. 150. –

636. NASZA walka o szkołę polską 1901-1917. 
Opracowania, wspomnienia, dokumenty 
zebrała Komisja Historyczna pod przewod-
nictwem Bogdana Nawroczynskiego (1882-
1974). T. 1-2. Warszawa: Komitet Obchodu 
25-lecia Walki o Szkołę Polską, 1932-1934. 
– XII, 487 s., 20 k. tabl; IV, 591, [1] s., 10 k. 
tabl., 25 cm, opr. pł. wyd. tłocz. srebrem na 
grzbiecie i licu (t. 1); t. 2: brosz. wyd. z takimi 
samymi nadrukami, jak tłocz. w t. 1 Dedyka-
cja w t. 2 z 1945 r. Zbiór opracowań, pamięt-
ników i materiałów źródłowych dotyczących 
głównie walki z rusyfikacją w Królestwie Pol-
skim i na terenie ziem wschodnich autorstwa 
m.in.: Stanisława Dobrowolskiego, Tadeusza 
Dybczyńskiego, Czesława Jankowskiego, 
Tadeusza Kotarbińskiego, Ludwik Krzywic-
kiego, Izy Moszczeńskiej, Heleny Romer-
-Ochenkowskiej, Helena Orsza-Radlińskiej, 
Witolda Staniszkisa, Stefana Starzyńskiego, 
Adama Stebelskiego, Wacława Gizbert-Stud-
nickiego i Cecylii Śniegockiej. Ponadto kilka 
tekstów dotyczących Galicji i germanizacji 
(sprawa wrześnieńska). Bibliografia i Indeksy 
nazwisk. W t. 1 minimalne otarcia krawędzi 
grzbietu i podklejony narożnik na ostatniej 
karcie, stan bardzo dobry. Zbrązowienia na pierwszych kartach, otar-
cia krawędzi grzbietu oraz minimalny uszczerbek jego górnej krawędzi 
w t. 2, stan dobry, czysty egz. 150. –

637. NATANSON-LESKI Jan (1883-1969): Epoka Stefana Batorego w dziejach 
granicy wschodniej Rzeczypospolitej. Warszawa: Tow. Naukowe, 1930. – 
XVI, 166 s., [1] k. mapa rozkł. (częśc. kolor.), 24 cm, brosz. wyd. Rozprawy 
Historyczne Tow. Naukowego Warszawskiego, T. IX, z. 2. Walka Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej z Moskwą Iwana IV Groźnego na 
północno-wschodnich granicach w latach 1572-1586 (Wielkie Łuki, Psków, 
pokój w Jamie Zapolskiej). Z indeksami osobowymi i geograficznymi. Egz. 
nierozcięty. Minimalne zagniecenia, stan bardzo dobry. 60. –
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638. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758-1841): Dzieje panowania Zygmunta 
III, króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego itd. przez… (wytło-
czono po raz 1-szy w Warszawie drukiem Zawadzkiego i Węckiego […] 
r. 1819). T. 1-3. Wyd. Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków: Wyd. Bi-
blioteki Polskiej, 1860. – LVIII, 281, [1], V; 335, [1], V; 348, VIII, XX,. VIII 
s., 20 cm, opr. ppł. Seria Biblioteka Polska. Seria 5; z. 23-26; 36-43; 45. 
Kontynuacja historii Polski Adama Naruszewicza, obejmująca panowa-
nie Zygmunta III Wazy według chronologii lat. Autor wykorzystał tu 
cenne dokumenty z archiwów magnackich. Dzieło poświęcone okresowi 
świetności Rzeczypospolitej oraz jej szczytowej ekspansji terytorialnej 
kiedy obszar jej ziem powiększył się do blisko miliona km kw. Zawiera 
akcenty antyrosyjskie. Liczne zbrązowienia. 200. –

639. [OGIŃSCY] – KRASSOWSKI Tomasz: 
Dowody ze strony prokuratora massy skar-
bu i kredytorskiey… i całey Administracyi 
za należnością Dóbr Warszawki, Starosiella 
i Mikulina na fundusz dla Kredytorów Pod-
skarbiego Ogińskiego… [B.m.: b.w., 1807], s. 
[5], 34 × 19 cm. Pozew prokuratora w sprawie 
spadku po Helenie z Ogińskich Ogińskiej 
(1700-1792) przeciwko członkom rodziny: 
Franciszkowi (1742-1814) kuchmistrzowi li-
tewskiemu, Michałowi Kleofasowi (1765-1833) 
Ogińskim, sukcesorom Mateusza Ogińskie-
mu tudzież kilkunastu innym dotyczących 
spadku i rozliczenia z dzierżawcami dóbr 
Warszawka i innych w powiecie słuckim li-
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czących kilkanaście tysięcy hektarów. Szczegółowy pozew wyliczający 
działania gospodarcze i prawne zmarłej kasztelanowej wileńskiej w latach 
1775-1792 oraz pretensje poszczególnych osób do spadku. Tytuł w nagłówku. 
Ślady po zalaniu na obrzeżach, stan dobry. 120. –

640. OLIZAR Narcyz (1794-1862): Pa-
miętnik oryginała; do druku przygo-
tował i przedmową opatrzył Henryk 
Piątkowski (1853-1932). Warszawa: 
Biblioteka Dzieł Wyborowych, [1914]. 
– 157; [5], 160-320 s., 19 cm, opr. pł. 
wyd. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie 
i licu. Pamiętniki ziemianina z Wo-
łynia, senatora-kasztelana Królestwa 
Polskiego, powstańca 1831 r. i działa-
cza obozu arystokratycznego Wielkiej 

Emigracji. Zbeletryzowany, pełen werwy i humoru pamiętnik obejmuje 
lata 1814-1825. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 826-827. Niewielkie otarcia 
opr., złoc. w pełni zachowane. Stan ogólny dobry. 80. –

641. PAPÉE Fryderyk (1856-1940): Studia i szkice z czasów Kazimierza Jagiel-
lończyka. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1907. – [6], 327, [1] s., 22 cm, opr. pł. 
wyd. Tytuł tłocz. złotem na licu, ślepe tłocz. podkreślające krawędzie opr. 
Dawne proweniencje prywatne (m.in.: „Adolf Świdwiński”). Zawiera 10 
szkiców historycznych z bibliografią prac autora. Wśród nich m.in.: Zabicie 
Andrzeja Tęczyńskiego i wielki proces szlachecko-mieszczański 1461-63; 
Zabiegi o czeską koronę (1466-1471); Święty Kazimierz; Zatarg podatkowy 
Kazimierza Jagiellończyka z miastem Krakowem 1487 r.; Księgi Kazimie-
rzowskie w metryce koronnej; Listownik 
Piotra z Ostroroga (rękopis petersburski); 
Królewskie córy (5 Jagiellonek, które po-
ślubiły książąt Rzeszy niemieckiej. Do-
łączono oryginalny spis potraw jednego 
z wesel.) Stan bardzo dobry. 100. –

642. PARLAMENT Rzeczypospolitej Polskiej 
1919-1927. Pod red. profesorów Henryka 
Mościckiego i Włodzimierza Dzwonkow-
skiego. Warszawa: L. Złotnicki, 1928. – XII, 
375, [6] s., [16], LXVIII [właśc. XLVIII] s. 
fot., 34 cm, opr. wyd. pł. obustronnie tłocz. 
Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie i licu ze sty-
lizowanym orłem. Na odwrocie ślepo tłocz. 
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ramka i sygn. Zakład Introligatorskiego R. Jahody w Krakowie. Projekt 
okł. F.C. Zawiera informacje o pracy kancelarii sejmu ze zdjęciami jej pra-
cowników oraz krótką historię parlamentaryzmu polskiego, opis poszcze-
gólnych klubów sejmowych i życiorysy ich posłów oraz senatorów. Zdjęcia 
fotograficzne parlamentarzystów polskich i pracowników sejmu autorstwa 
Ryszarda Waltera oraz Zakładu fotograficznego Marjana Fuksa. Otarcia 
opr., górna krawędź grzbietu przedniego lica nadpęknięta (blok opr. zwarty), 
złocenia wyblakłe. Wewnątrz minimalne naturalne zażółcenia, czysty egz., 
stan dobry. 360. –

643. [PASZKOWSKA Maria (1859-1925)] ŻYCIE 
i praca Marji Paszkowskiej. Księga pamiątkowa 
pod red. Leona Wasilewskiego. Warszawa: Komitet 
Uczczenia pamięci M. Paszkowskiej, 1929. – [8], 133, [1] 
s., [5] k. tabl.: fot., portr., 25 cm, opr. ppł. wyd. Wspo-
mnienia o Marii Paszkowskiej, działaczce socjali-
stycznej, która dopomogła w zorganizowaniu ucieczki 
Józefowi Piłsudskiemu. Wśród autorów wspomnień 
m.in.: Ludwik Krzywicki, Józef Grabiec, St. Andrzej 
Radek. Część II (od s. 111) zawiera wspomnienia samej 
Marii Paszkowskiej o Józefie Piłsudskim, Aleksandrze 
Malinowskich oraz z pobytu w Cytadeli Warszaw-
skiej. Stan bardzo dobry. 90. –

644. PERKOWICZ Edward (1886-1964): Żołnierskie veto 
i mus interwencji. Londyn: [b.w.], 1953. – 93 s., 25 cm, 
brosz. wyd. Studium publicystyczne dotyczące dzia-
łalności polskiego rządu emigracyjnego w  latach 
1944-1953 autorstwa generała emigracyjnego i byłe-
go więźnia sowieckiego. Dość interesujący język, jak 
i zaskakujące dość dosadne słownictwo i zwroty. Ma-
szynopis powielany. Tytuł druk. na okł. Drobne zbrą-
zowienia na okł., stan dobry. 75. –

645. PODLESKI Franciszek: Układy pokojowe w Brze-
ściu Litewskim 1918. Żelibory: [b.w.], 1933. – 119, [3] 
s., 20 cm, brosz. wyd. Traktat austriacko-niemiecki 
z Rosją sowiecką w 1918 r. oraz pokój z Ukrainą prze-
widujący oddanie temu nowemu państwu Chełmsz-
czyzny i podział Galicji Wschodniej z Bukowiną sto-
sownie do charakteru narodowościowego. Grzbiet 
podklejony papierem, niewielkie zagięcia krawędzi 
okł., stan dobry. 80. –
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646. POLKOWSKA-MARKOWSKA Wanda (1898-1958): Dzieje Zakonu Do-
brzyńskiego. Przyczynek do kwestji krzyżackiej. Poznań: [b.w.], 1926. – 66 
s., [1] k. mapa złoż., 24 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autorki dla koleżanki ze 
studiów (1927). Odb. z 2-go t. „Roczników Historycznych”. Dzieje jedynego 
zakonu rycerskiego powstałego na ziemiach polskich między 1216 a 1228 r. 
przez biskupa pruskiego Chrystiana dla ochrony Mazowsza i Kujaw przed 
Prusami, wcielonego później do zakonu krzyżackiego (ich część osiadła na 
krótko w Drohiczynie). Niewielkie zagięcia pierwszych kart i przedniej okł. 
przy narożnikach, stan dobry. 50. –

647. [POLSKA – NIEMCY] Do ogółu Pol-
skiej Młodzieży Akademickiej. Koleżan-
ki i Koledzy! „Naczelny Komitet Akade-
micki wzywa Was do przybycia na wielki 
wiec…”. Naczelny Komitet Akademicki. 
[Warszawa 1929]. Druk „Pionier”. – [1] k., 
23 × 15 cm. Wezwanie na wiec protestu-
jący przeciwko rezygnacji przez Polskę 
z „układu likwidacyjnego z Niemcami”, 
który spowodował rezygnację z odszko-
dowań za wywiezione przez Niemców 
urządzenia przemysłu fabrycznego z Kró-
lestwa Polskiego (Łódź), likwidację mie-
nia niemieckiego w Polsce, w tym pierwo-
kupu majątków kolonistów niemieckich. 
Wiec zakończył się krwawymi starciami 
z policją. Zagniecenia przy górnej krawędzi, na odwrocie ślady kredki, 
stan dobry. 60. –

648. POLSKA i Węgry. Stosunki polsko-wę-
gierskie w historii, kulturze i gospodarstwie; 
red. Karol Huszár. Budapeszt; Warszawa: H. 
Forbát, 1936. – 462, [1] s., 82 s. tabl.: fot., il., 32 
cm, opr. pł. wyd. Tytuł tłocz złotem na grzbie-
cie i licu. Na przednim licu złota plakieta z wi-
zerunkami króla Stefana Batorego i marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Zdezaktualizowana 
pieczątka własnościowa. Zbiór kilkudziesię-
ciu zwartych monografii obejmujących różne 
dziedziny życia obydwu narodów na przestrze-
ni dziejów i w okresie współczesnym, autorstwa 
prominentnych przedstawicieli świata polityki 
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i nauki Polski i Węgier. Dzieło bogato ilustrowane w układzie dwuszpalto-
wym. Wyklejka wyd. z herbami obu państw. Niewielkie otarcia grzbietu, 
złocenia zachowane. Grzbiet reperowany (podklejony płótnem na krawę-
dziach). Wewnątrz czysty egz., stan dobry. 200. –

649. POLSKA w pamiętnikach wielkiej woj-
ny 1914-1918. Zebrał i  objaśnił Michał 
Sokolnicki (1880-1967). Warszawa: Bibl-
joteka Polska, 1925. – XII, 678 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Antologia obejmująca wyjątki 
z 19 pamiętników polityków europejskich 
z czasów I wojny światowej, dotyczące spra-
wy polskiej. Tłumaczenia mają charakter 
bezpośredniego świadectwa z dodaniem 
komentarzy objaśniających, dokumentów 
i przypisów. Wśród autorów m.in. Theobald 
Bethmann von Hollweg, kanclerz Rzeszy; 
feldmarszałek Paul von Hindenburg; Erich 
Ludendorff, generalny kwatermistrz armii 
niemieckiej; Erich von Falkenhayn, na-
czelny dowódca armii niemieckiej; Alfred 
von Tirpitz, admirał floty Rzeszy; Maury-
cy Paléologue, ostatni ambasador rosyj-
ski w Paryżu; cesarzowa Rosji Aleksandra 
Teodorówna i Ottokar von Czernin, ostatni 
minister spraw zagranicznych Austro-Wę-
gier. Drobne zażółcenia i podklejenia okł., 
wewnątrz stan bardzo dobry. 150. –

650. POWSTANIE listopadowe 1830-1831. 
Z upoważnienia Obywatelskiego Komitetu 
Obchodu Stulecia Powstania Listopadowego 
we Lwowie, opracował i wydał Komitet Re-
dakcyjny z inicjatywy Józefa Lachowskiego. 
Lwów: Komitet Red., 1931. – 400 s., liczne il. w tekście, 31 cm, opr. pł. wyd. 
z tłocz. i złoc. na grzbiecie i przednim licu (m.in. stylizowany orzeł polski, 
skrzyżowana szabla z karabinem). Bogato ilustrowana księga pamiątkowa 
zawierająca kilkadziesiąt tekstów poświęconych różnym aspektom powsta-
nia, w tym m. in. relacje uczestników, eseje wybitnych historyków polskich 
oraz antologia tekstów literackich z epoki. Tyt. równoległy w jęz. francuskim 
i angielskim. Otarcia grzbietu i opr., złocenia przytarte, wewnątrz gdzienie-
gdzie minimalne zażółcenia, czysty egz., stan dobry. 360. –
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651. ROSSOWSKI Stanisław (1861-1940): Piąty li-
stopada. Rzecz wydana wskutek uchwały miejsco-
wego komitetu obywatelskiego, zapadłej dnia 7. 
listopada 1916 na uroczystem w sali ratuszowej ze-
braniu / Stanisław Rossowski; komitet red.: Fryling 
Zygmunt i in. Lwów: Komitet Obywatelski, 1916. – 55 
s., 21 cm, brosz. wyd. Sprawozdania z historycznego 
dnia 5 XI 1916 r., w którym deklaracja dwóch cesa-
rzy doprowadziła do umiędzynarodowienia sprawy 
polskiej i zapoczątkowała drogę do odzyskania nie-
podległości. Projekt kolor. okł. z orłem jagielloń-
skim autorstwa M.S. Drobne przybrudzenia okł., 
stan dobry. 50. –

652. SANGUSZKOWA Klementyna z Czartory-
skich (1780-1852): Roman Sanguszko zesłaniec na 
Sybir z r. 1831 w świetle pamiętnika matki ks…. oraz 
korespondencji współczesnej. Z niewydanych do-
kumentów tłum. i przypisami opatrzyła K.(arolina) 
Firlej Bielańska (1872-?), słowo wstępne Józefa Po-
tockiego (1862-1922), przedm. Henryka Mościckie-
go (1881-1952). Warszawa: Gebethner i Wolff, 1927. 
– XIII, [3], 209, [2] s., [15] k. tabl., [2] mapki, 28 cm, 
brosz. wyd. Materiały do biografii Romana Stani-
sława Adama Sanguszko (1800-1881), posesora dóbr 
dóbr ziemskich w Sławucie na Wołyniu, który za 
udział w powstaniu listopadowym, pieszo i w kajda-
nach powędrował na Sybir. Po 14 latach odbywania 
kary i utracie słuchu, osiadł w rodzinnym majątku, 
gdzie zgromadził słynne zbiory książek i obrazów 

oraz założył fabrykę sukna i hodował konie arabskie. Egzemplarz nume-
rowany z serii wydanej na luksusowym papierze czerpanym o nr 1-375 
egz. (nosi nr 369). Zawiera 11 rotograwiur i 4 światłodruki barwne oraz 
2 karty map (metryczka wydawców informuje błędnie o liości tablic, które 
liczą łącznie 17 tablic). Herb rodu Sanguszków na okł. i k. tyt. wg projektu 
Ignacego Łopieńskiego. Stan bardzo dobry. 200. –

653. SAPIEHA Leon (1803-1878): Wspomnienia: (z lat od 1803 do 1863 r.); z przedm. 
Stanisława Tarnowskiego; wyd., wstępem i wyjątkami z korespondencyi za-
opatrzył Bronisław Pawłowski: z 6 portretami; [staraniem Pawła Sapiehy]. 
Lwów: H. Altenberg, [1914]. – XLIII, [1], 345 s., 6 k. tabl., 25 cm, opr. pł. wyd. 
ze złoc. na grzbiecie, górne obcięcie k. złoc. Biblioteka Historyczna Alten-
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berga. Pamiętnik właściciela dóbr 
Krasiczyn, uczestnika powstania 
listopadowego w randze kapitana 
artylerii, m.in. w obronie Warsza-
wy, odznaczonego Virtuti Militari; 
oraz działalności gospodarczo-poli-
tycznej w Galicji w latach 1832-1863. 
Barwne wspomnienia uwzględ-
niające stronę obyczajową i pełne 
anegdot. Dołączono listy i przypi-
sy. Niewielkie otarcia grzbietu, stan 
bardzo dobry. 150. –

654. SCHAETZEL Tadeusz (1891-1971): Rosja i Turcja 
na drogach historii. Jerozolima: nakł. autora, 1946. 
– 61, [2] s., mapki, 18 cm, brosz. wyd. Stosunki ro-
syjsko-tureckie na przestrzeni dziejów autorstwa 
polskiego oficera wywiadu i działacza ruchu pro-
metejskiego. Drobne przykurzenia i zagięcia, stan 
dobry. 45. –

655. SEPPELT Fr.[anciszek] Ksaw.[ery], LÖFFLER Klemens: Dzieje papie-
ży od początków kościoła do czasów dzisiejszych. Uzupełnił do rzeczy 

polskich Tadeusz Silnicki. Poznań: Wyd. 
Polskie R. Wegnera, 1936. – VII, [1], 712 
s., [6] k. tabl. kolor z 21 il., 968 il. na tabl. 
w ramach paginacji, 25 cm, opr. pł. wyd. 
ozdobne. Tytuł tłocz. z na licu. Na przed-
nim licu tłocz. złotem herb ówczesnego 
papieża Piusa XI. Monumentalne dzie-
ło o dziejach Stolicy Apostolskiej i  jej 
przywódcach, z katalogiem, wizerunka-
mi i herbami papieży w porządku chro-
nologicznym. Minimalne przykurzenia 
i drobne zbrązowienia na wyklejce, stan 
bardzo dobry. 250. –
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656. SEYDA Marjan (1879-
1967): Polska na przełomie dzie-
jów. Fakty i dokumenty. T.1-2. 
Poznań: Księgarnia Św. Woj-
ciecha, 1927-31. – IX, [3], 663; 
VII, 666 s., mapa, 24 cm, brosz. 
wyd. T.1: Od wybuchu wojny 
do zbrojnego wystąpienia Sta-
nów Zjednoczonych. T.2: Od 
zbrojnego wystąpienia Stanów 
Zjednoczonych do końca wojny. 
W tym szkic działalności Komi-

tetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Ważne źródło do dziejów sprawy 
polskiej w I wojnie światowej autorstwa polityka i historyka oraz przedwo-
jennego redaktora „Kuriera Poznańskiego”. Przetłumaczone w 1939 r. przez 
władze niemieckie do użytku wewnętrznego. Drobne odbarwienia na okł. 
t. 1, stan bardzo dobry. Okładka t. 2 zdublowana (podklejona), wewnątrz 
czysty egz., stan dobry. 250. –

657. SIEDLECKI Stanisław (Eustachy) (1877-1939): 
„Futorek” na Ukrainie pod Złotopolem: (Dzieje 
placówki niepodległościowej). Warszawa: Insty-
tut Badania Najnowszej Historii Polski, 1937. – 31, 
[1] s., fot., 24 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora, 
senatora Rzeczypospolitej dla kolegi i towarzysza 
walki z czasów PPS, ostatniego wicemarszałka 
senatu II RP Stefana Dąbkowskiego (1884-1962). 
Wspomnienia autora z młodości w Złotopolu na 
Ukrainie, z domu rodzinnego i pierwszej „kon-
spiracji”. Ciekawy obraz stosunków polsko-ro-
syjskich i polsko-ukraińskich na wschodniej 
Ukrainie. Odb.: „Niepodległość”, 1937, nr 15. 
Zbrązowienia okł., głównie na krawędziach oraz 
zagięcia, wewnątrz czysty egz. 60. –

658. [SIKORSKI Władysław (1881-1943)] GENERAŁ 
Sikorski. W dziesiątą rocznicę śmierci. Londyn: 
Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego, 1954. 
– 84 s., 21 cm, brosz. wyd. Zawiera: Regina Opp-
manowa, Zestawienie chronologiczne życia i dzia-
łalności gen. Sikorskiego; przemówienia i wspo-
mnienia (m.in. gen. Maxime Weygand, Leon Noël, 
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Edward Raczyński, Tadeusz Bór-Komorowski, Stanisław Stroński, Klemens 
Rudnicki, Marian Kukiel i Michał Sokolnicki); sprawozdania z obchodów. 
Druk dwujęzyczny – polsko-angielski. Stan bardzo dobry. 45. –

659. SKAŁKOWSKI Adam M.(ieczysław) (1877-1951): Józef Wybicki. I: 1747-
1795. Poznań: Księgarnia Uniwersytecka, 1927. – 72 s., [1] k. tabl. genealog. 
złoż., portr., 24 cm, brosz. wyd. Życiorysy Zasłużonych Polaków Wieku 
XVIII i XIX. Odb.: Roczniki Historyczne, t. 2. Część pierwsza biografii 
twórcy „Mazurka Dąbrowskiego” (więcej nie wydano!). Zażółcenia na 
okł., stan dobry. 45. –

660. SKŁADKOWSKI SŁAWOJ [Felicjan]: 
Strzępy meldunków. III nakład. Warszawa: 
Inst. Badania Najn. Hist. Polski, 1936. – 573, 
[2] s., [1] k. portr., [5] k. tabl., 24 cm, brosz. 
wyd. Wspomnienia ówczesnego ministra 
spraw wewnętrznych, a następnie wicemini-
stra spraw wojskowych i szefa administracji 
wojska, zawiera opis spotkań autora z mar-
szałkiem Józefem Piłsudskim. Wyjątkowa 
książka w polskiej literaturze pamiętnikar-
skiej, zarówno ze względu na swój koloryt, 
jak i „ekshibicjonistyczną szczerość, opisującą 
w najdrobniejszych szczegółach kulisy funk-
cjonowania obozu sanacyjnego”. Jej publikacja 
po śmieci marszałka Piłsudskiego spowodo-
wała konsternację wśród wielu wpływowych 
elit władzy, zarówno ze względu na sposób 
opisywania osoby Marszałka, jak i „jaskrawo 
wyrażoną czołobitność” autora wobec swego 
zwierzchnika. Minimalne uszkodzenia okł. 
przy krawędzi, naturalne zażółcenia papieru, 
wewnątrz stan bardzo dobry. 150. –

661. SOBIESKI Wacław (1872-1935): Żółkiewski 
na Kremlu. Warszawa: Gebethner i Wolff, 
[1920]. – VIII, 217 s., 21 cm, opr. ppł. z epo-
ki. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Podpis 
własnościowy z epoki. Historia wojny polsko-
-moskiewskiej z lat 1604-1618. Drobne ślady 
używania i naturalne zażółcenia papieru, 
stan dobry. 60. –
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662. SPRAWY polsko-rosyjskie. Londyn: [b.w.], 
1944. – 231 s., 21 cm, brosz. wyd. Zawiera doku-
menty polskich władz podziemnych w Kraju: 1. De-
pesza Krajowej Reprezentacji Politycznej z dnia 8 
stycznia 1944; 2. Depesza Rady Jedności Narodowej 
z dnia 15 stycznia 1944; 3. Deklaracja z dnia 15 mar-
ca 1944. Dotyczą zasad polityki państwa polskiego 
z deklaracją programową stronnictw politycznych 
w oparciu o integralność terytorialną Polski oraz 
określają stosunek do ZSRR. Znaczną część broszu-
ry stanowi artykuł Tytusa Filipowicza (1873-1953), 
dyplomaty i byłego ministra spraw zagranicznych 
RP pt. „Drogami Lenina czy Piotra Wielkiego?”, 
analizujący politykę ZSRR wobec Polski. Biblio-
teka Demokratyczna No. 1. Opis wg okł. Drobne 
odbarwienie na okł., stan bardzo dobry. 40. –

663. STOLARZEWICZ Ludwik (1891-1960): Wło-
darz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki: 
człowiek – uczony. Warszawa: Książnica Polska, 
1937. – 619 s., [64] k. tabl., 68 fot., 24 cm, opr. pł. 
wyd. Tłoczona złotem i srebrem na grzbiecie i licu, 
z wizerunkiem prezydenta RP na tle godła pań-
stwa polskiego. Na odwrocie tłocz. sygn.: „Zakład 
Introl. Piotra Grzywy w Krakowie”. Wewnątrz 
okł. wklejony „Ex libris Ks. A. Pszczoliński”. Bio-
grafia Prezydenta Polski, jako polityka i naukow-
ca. Na odwrocie niewielkie czarne zaplamienia, 
stan bardzo dobry. 200. –

664. STRASBURGER Henryk (1887-1951): Sprawa 
Gdańska. Warszawa: Klub Społ.-Polityczny, 1937. – 
112, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Rozprawa o charakterze 
prawno-politycznym. I. Powstanie sprawy gdańskiej. 
II Prawa i interesy polskie w Gdańsku. III. Gdańsk 
a polska polityka morska. IV. Statut Wolnego Miasta 
a gwarancje międzynarodowe polskiego dostępu do 
morza. V. Spory i porozumienia polsko-gdańskie. 
VI. Porozumienie polsko-niemieckie (Anschluss 
polityczny. Likwidowanie gwarancji Ligi Narodów). 
Drobne zagięcia okł., wewnątrz miejscami delikatne 
zaznaczenia piórem, stan dobry. 45. –
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665. STUDNICKI Władysław (1867-1953): „Polity-
ka polska i odbudowa państwa”. Odpowiedź na 
książkę p. Dmowskiego. Warszawa: sgł. w Księ-
garni Hoesicka, [1925]. – 40 s., 24 cm, brosz. 
wyd. Odb. z „Drogi”, nr 6: 1925. Recenzja pole-
miczna z książką Romana Dmowskiego autor-
stwa polityka obozu aktywistycznego, zwolen-
nika oparcia niepodległości Polski o państwa 
centralne. Dołączono dwa rękopiśmienne od-
pisy z epoki innych recenzji z „Drogi” nr 6/1925 
i z „Myśli Narodowej” 12/1925. Drobne zagięcia 
okł., stan bardzo dobry. 50. –

666. STUDNICKI Władysław (1867-1953): Sys-
tem polityczny Europy a Polska. Warszawa: 
Sgł. Gebethner i Wolff, [1934]. – 323, [1] s., 
25 cm, brosz. wyd. Obejmuje: Niebezpieczne 
położenie Polski (granice z Rosją i Niemca-
mi!) i poszukiwanie sprzymierzeńców; Liga 
Narodów i pakty międzynarodowe; Stosunki 
polsko-francuskie; Stosunki polsko-angiel-
skie; Stosunki polsko-rosyjskie; Stosunki pol-
sko-niemieckie; Polska a środkowa Europa. 
Drobne zaplamienia i zagięcia okł., wewnątrz 
stan dobry. 100. –

667. SZANIECKI OLRYCH Jan (1783-1840): Dola 
i niedola…; [wyd. i wstępem poprzedził Stani-
sław Posner (1868-1930)]. Warszawa: E. Wende 
i S-ka, 1912. – 84 s., 25 cm, brosz. wyd. Pieczątka 
na okł.: „Egzemplarz recenzyjny…”. Odb.: Ga-
zeta Sądowa Warszawska: 1912. Koresponden-
cja adwokata i działacza emigracyjnego oraz 
wydawcy pisma „Polska”, działającego po po-
wstaniu listopadowym w Paryżu, z Joachimem 
Lelewelem z Brukseli. Zawiera 30 listów autora 
z lat 1831-1839 dotyczących spraw polskich, po-
chodzących z Archiwum w Rapperswilu (spalo-
ne w Warszawie w 1944 r.). Drobne uszkodzenia 
okł. i zażółcenia (grzbiet podklejony opaską), 
stan dobry. 60. –
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668. SZUŁDRZYŃSKI Jan (1903-1986): Anglia 
i Polska w polityce europejskiej. Studium histo-
ryczno-polityczne. Jerozolima: Sekcja Wyd. 3. 
Korpusu, 1945. – 283, [1] s., portr., 18 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Historia stosunków politycznych polsko-angiel-
skich od XVI w. do 1918 (1927). Zażółcenia papie-
ru, stan dobry. 60. –

669. SZUMSKI Stanisław (1790-1871): W walkach 
i więzieniach. Pamiętniki z lat 1812 – 1848. Wyd. 
Henryk Mościcki. Z 17 ilustracjami. Wilno: J. Za-
wadzki, 1931. – VI, 216 s., [17] k. tabl., 23 cm, brosz. 
wyd., okł. z kolor. ramką. Dedykacja ołówkiem 
Macieja Putowskiego na k. przedtyt. Wspomnie-
nia autora z wyprawy Napoleona na Rosję w 1812 
r. w charakterze adiutanta króla Neapolu Joachi-
ma Murata, udziału w powstaniu listopadowym 
w Wilnie oraz działalności w tamtejszych tajnych 
sprzysiężeniach (Szymon Konarski i Jan Röhr), 
zakończonych więzieniem i zesłaniem. Pamięt-
niki stanowią obraz stosunków panujących na Li-
twie w 1 poł. XIX w. wraz z charakterystyką prze-
śladowców rosyjskich, opisami więzień i szlaków 
katorżniczych. Okł. rys. Jerzy Hoppen. Drobne 
zagięcia okł. na krawędziach i minimalny ubytek 
grzbietu w górnej części, wewnątrz stan bardzo 
dobry. 120. –

670. SZYGOWSKI Juliusz (1896-2001): Powsta-
nie polskie w r. 1863 i Stany Zjednoczone. Paryż: 
Księgarnia Polska, [po 1952]. – 30 s., 20 cm, brosz. 
wyd. Powstanie styczniowe wybuchło w momen-
cie kiedy w Stanach Zjednoczonych trwała już 
od dwóch lat wojna secesyjna. Autor ukazał na 
tym tle stosunek Unii (Abrahama Lincolna) do 
sprawy polskiej w kontekście konfliktu pomiędzy 
Rosją, a Anglią i Francją. Stan idealny, egz. czysty 
i nierozcięty. 60. –

671. TOKARZEWSKI Szymon (1821-1900): Sie-
dem lat katorgi. Pamiętniki… 1846-1857. Warsza-
wa: L. Biliński i W. Maślankiewicz, 1907. – 225, [2] 
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s., [1] k.: portr., 18 cm, opr. ppł. Tytuł tłocz. złotem 
na grzbiecie, Superekslibris: „J.W.” pod koroną 
hrabiowską z Toporem w klejnocie [Józef hr. 
Wielopolski (1886-1941)]. Pieczątka: „Antoni hr. 
Wielopolski” [1911-1995]; podpis własnościowy 
„Aniela Riesenkampf” [Antoniowa Wielopolska 
(1890-1963)]. Pieczątki Uniwersytetu Ludowego. 
Wspomnienia byłego współpracownika Księdza 
Ściegiennego, który 37 lat swego życia spędził 
w więzieniach (Lwów, Pawiak, Cytadela), w kator-
dze (Aleksandrowsk n/Amurem, Nerczyńsk, Ust 
Kamienogorsk i Omsk) i na wygnaniu (Halicz, 
Irkuck i Kostroma). Otarcia opr., przybrudzenia 
kilku kart zbrązowienia, stan dobry. 60. –

672. TOKARZEWSKI Szymon (1821-1900): Cier-
nistym szlakiem. Pamiętniki… z więzień, robót 
ciężkich i wygnania. Dalszy ciąg pamiętników 
p. t. „Siedem lat katorgi”. Warszawa: Druk. L. 
Bilińskiego i W. Maślankiewicza, 1909. – 249 s., 18 
cm, opr. ppł., oryg. okł. brosz. zachowane (nakle-
jone). Zdezaktualizowane pieczątki. Wspomnie-
nia z drugiej katorgi (1862-1883) uczestnika spisku 
ks. Piotra Ściegiennego (pierwszy pobyt na Syberii 
1849-1857), który na katorżniczym i wygnańczym 
szlaku przemierzył całą Syberię. Wspomnienia te 
spotkały się z żywym oddźwiękiem w Europie 
(m.in. w literaturze angielskojęzycznej). W tek-
ście secesyjne finaliki i winietki sygn. A.Z. Przy-
brudzenia na s. 246-247, ślady używania (otarcia 
górnej krawędzi grzbietu i przybrudzenia okł.), 
stan dobry. 75. –

673. [TRAKTAT RYSKI 1921] DOKUMENTY 
dotyczące akcji Delegacyj Polskich w Komisjach 
Mieszanych Reewakuacyjnej i Specjalnej w Mo-
skwie. Z. 1-9 [brak z. 7]. Warszawa: [b.w.], 1922-1924 
(Delegacje Polskie w Komisjach Reewakuacyjnej 
i Specjalnej w Moskwie). – 59; 174, [1]; 47; 308, [2]; 
168; 324, [2]; 574, 6; 24 s., 23 cm, brosz. wyd. Dru-
kowane jako rękopis. Źródła historyczne związane 
z restytucją mienia polskiego z Rosji i Ukrainy so-
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wieckiej po traktacie ryskim z 1921 r., w tym 
zabytków kultury i sztuki (zbiory archiwalne, 
biblioteczne i muzealne, w tym arrasy kró-
lewskie, obrazy mistrzów polskich i obcych 
oraz rękopisy bibliotek polskich, w tym Bi-
blioteki Załuskich, wielotysięczne zbiory gra-
fiki Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz zbiory i depozyty prywatne wielu rodzin 
polskich). Jako pierwszy zeszyt wydano: OL-
SZEWSKI Antoni (1879-1942): Prezes De-
legacyj Polskich w Komisjach Mieszanych 
Reewakuacyjnej i Specjalnej w Moskwie do 
Prezesa Delegacyj Rosyjsko-Ukraińskich d. 
31 grudnia 1921 r. Zeszyty zawierają szczegó-
łowe sprawozdania z rokowań i dokumenty polskie i sowieckie. Pierwszo-
rzędne źródło do dokumentacji niewypełnionych przez władze radzieckie 
postanowień traktatu ryskiego, w tym odszkodowania 30 milionów rubli 
w złocie (z tytułu udziału Królestwa Polskiego w życiu gospodarczym Rosji), 
zaboru taboru kolejowego i mienia fabryk polskich oraz dziesiątków tysięcy 
zbiorów sztuki. Brak zeszytu siódmego, zeszyt 6 nadpęknięty, a w zeszycie 
ósmym brak grzbietu (luźne składki) oraz zażółcenia. Autografy na okład-
kach. Stan ogólny dobry. Rzadkie. 500. –

674. TRETIAK Józef (1841-1923): Historja wojny 
chocimskiej (1621). Wyd. nowe, przejrzane przez 
autora i ozdobione dziewięciu rycinami. Kraków: 
Krakowska Sp. Wyd., 1921. – [4], 211, [3] s., 9 k. 
tabl., 23 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane piecząt-
ki biblioteczne: „Gabinet Partyjny Centralne Szkoły 
PPR”. Biblioteka Historyczna. Dzieje oblężenia ar-
mii polsko-litewsko-kozackiej w okopach Chocimia 
przez siły turecko-tatarskie na podstawie źródeł ar-
chiwalnych. Ślady używania, wewnątrz czysty egz., 
stan dobry. 60. –

675. TWÓRCY współczesnej Polski. Praca zbiorowa; [red. m.in.: Kazimierz 
Foryś (1906-1982), Edmund Oppman i Paweł Hulka-Laskowski]. Warsza-
wa: Książnica Polska, 1938. – 620, [1] s., [83] k. tabl., 105 fot., 24 cm, opr. pł. 
wyd. tłoczona złotem i srebrem na grzbiecie i licu, z wizerunkiem godła 
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państwowego w kształcie orła zrywającego się do 
lotu; na odwrocie tłocz. sygn.: „Zakład Introl. 
Piotra Grzywy w Krakowie”. Obejmuje biogra-
fie działaczy niepodległościowych, twórców pań-
stwowości polskiej i przywódców politycznych, 
w tym Józefa Piłsudskiego, Ignacego Mościc-
kiego, Gabriela Narutowicza, Stanisława Woj-
ciechowskiego, kilkunastu współpracowników 
marszałka Piłsudskiego, poszczególnych pre-
mierów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Edwarda 
Kwiatkowskiego i Michała Grażyńskiego. Drob-
ne ślady zalania i wyblaknięcia na okł., złocenia 
i srebrzenia zachowane, wewnątrz stan bardzo 
dobry. 200. –

676. WASILEWSKI Leon (1870-1936): Józef Piłsudski 
jakim go znałem. Warszawa: „Rój”, 1935. – 233, [2] 
s., 19 cm, brosz. wyd. z oryg. obwol. Wspomnienia 
bliskiego współpracownika Marszałka b. ministra 
spraw zagranicznych. Drobne uszkodzenia krawędzi 
obwol., stan bardzo dobry. 75. –

677. WĄSOWICZ DUNIN Władysław (1877-
1950): Żywe pomniki bohaterstwa. Ostatni z 1863 
roku. Pod red…. Okł. wykonał Józef Świrysz-
-Ryszkiewicz. Wyd. 2. Warszawa: Tow. Przy-
jaciół Weteranów 1863 r., 1934. – 123, [5] s., il., 
portr., 28 cm, opr. wyd. pł. Tytuł tłocz. srebrem 
na przednim licu z wizerunkiem wiekowego po-
wstańca. Zawiera m.in. biogramy ok. 200 żyją-
cych uczestników powstania styczniowego wraz 
z fotografiami. Grzbiet ze śladami reperacji przy 
krawędzi, na odwrocie ślad po zalaniu. Okładka 
oryg. brosz. ze śladami kopiowania ołówkiem, 
stan dobry. 200. –
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678. WEGNER Leon: Tadeusz Rejtan na sejmie warszawskim z r. 1773. W stu-
letnią rocznicę sejmu rozbiorowego opowiedział… Poznań: J.K. Żupański, 
1873. – 108 s., 21 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki bibliotecz-
ne: „Gabinet Partyjny Centralne Szkoły PPR”. Historia dramatycznego 
protestu posła nowogródzkiego na sejm rozbiorowy Tadeusza Reytana 
(1742-1780), którego postać była w okresie zaborów przedmiotem kultu. 
Przybrudzenia okł. i podklejenia, wewnątrz drobne przybrudzenia, stan 
dobry. 60. –

679. WEYSSENHOFF Józef (1860-1932): Polskie kalendarzyki polityczne. 
Lwów: Tow. Miłośników Książki, 1926. – 30 s., 15 cm, brosz. wyd. Hi-
storia polskich kalendarzy politycznych, stanowiących cenne źródło 
historyczne, w XVIII-XIX w. Odb. 350 egz. (niniejszy nosi nr 54). Pier-
wodruk w zeszycie grudniowym „Bibljoteki Warszawskiej” za rok 1907. 
Stan bardzo dobry. 50. –

680. WIADOMOŚĆ do dziejów polskich z archiwum Prowincyi Szląskiej. 
Zebrał August Mosbach (1817-1884). Wrocław: nakł. autora, 1860. – [4], L, 
[2], 403 s., 23 cm, opr. pł. z epoki. Wyciąg dokumentów archiwalnych prze-
chowywanych w ówczesnych archiwum pruskim we Wrocławiu z lat 1206-
1774 mających kapitalne znaczenie dla udokumentowania związków Śląska 
z Polską. Prace źródłowe Mosbacha dotyczące tej dziedziny spotykały się 
z wrogością ze strony historyków niemieckich. Zbrązowienia i ślady owadów 
przy krawędzi grzbietu oraz drobne notatki na marginesach. 150. –

681. WIELHORSKI Władysław (1885-1967): Los Polaków w niewoli sowieckiej 
(1939-1956). Londyn: Rada Ziem Wschodnich R.P. i Stowarzyszenie B. Sowiec-
kich Więźniów Politycznych, 1956. – 28 s., 20 cm, brosz. wyd. Zdezaktuali-
zowana pieczątka biblioteki emigracyjnej. Z przedmową gen. Władysława 
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Andersa. Deportacje ludności polskiej w głąb 
ZSRR. Fakty i liczby autorstwa byłego więź-
nia sowieckiego, polskiego parlamentarzysty 
i współtwórcy polskiej szkoły sowietologicz-
nej. Stan bardzo dobry. 45. –

682. WIELHORSKI Władysław (1885-1967): 
Wspomnienia z przeżyć w niewoli sowiec-
kiej. London: Nakł. Księgarni Orbis, 1965. – 
140, [3] s., [1] k. portr., 22 cm, opr. pł. wyd. 
Wspomnienia z ostatnich dni niepodległej 
Litwy w 1940 r. i w Kownie oraz pobytu 
w więzieniach sowieckich 1940-1941 doc. 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Z przedmową Henryka Paszkiewicza. In-
stytut Polski i Muzeum Sikorskiego. Ślady 
używania (drobne zagięcie narożnika, przy-
brudzenia wewnątrz okł.), czysty egz. Stan 
ogólny dobry. 90. –

683. WIELICZKA Zygmunt (1890-1975): Wiel-
kopolska a Prusy w dobie powstania 1918/9; 
[słowo wstępne Stanisław Taczak, Kazimierz 
Kaczmarczyk]. Poznań: Związek Weteranów 
Powstań Narodowych 1914/19, 1932. – XI, [1], 
234 s., mapki, 26 cm, brosz. wyd. Wydaw-
nictwa Towarzystwa dla Badań nad Historią 
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, t. 2. 
Stosunki polsko-niemieckie na tle sprawy 
powrotu Wielkopolski w skład niepodległe-
go państwa polskiego. „Praca ta jest oparta 
na źródłach pisanych i drukowanych, pol-
skich i zagranicznych. Przedstawia ona nam 
nie jeden odcinek frontu bojowego, ale cało-
kształt polityki czynników wielkopolskich 
z Niemcami w przededniu i w dobie powsta-
nia. Temat, którego dotychczas nikt jeszcze 
nie ujął we właściwy sposób, istniejące bo-
wiem prace naukowe zajmują się tą sprawą 
bardzo pobieżnie i ubocznie.” Drobne za-
gięcia narożników pierwszych kart, stan 
bardzo dobry. 75. –
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684. WIELIŃSKI Edmund: „Łotry, łaj-
daki, szuje i mordercy”. Odpowiedź red. 
Antoniemu Weissowi, korespondentowi 
„Ilustrowanego Kuryera Codziennego” na 
skierowane do mnie pytanie, Dlaczego wy-
stąpiłem z P.P.S. Łódź: nakł. autora, 1932. 
– 112 s., 21 cm, brosz. wyd. Kulisy, głównie 
finansowe, działalności Polskiej Partii So-
cjalistycznej w okresie międzywojennym 
Zaplamienia i zagięcia okł. z niewielkimi 
uszczerbkami na krawędziach, wewnątrz 
czysty egz. 50. –

685. [WOJCIECHOWSKI Zygmunt (1900-
1955)]: [Polska – Niemcy. Dziesięć wieków 
zmagania]. [Warszawa: (Wyd. DI), [styczeń 
1943]. – 182, [3] s., oraz: [BEDNORZ Zbyszko 
(1913-2010)]: Śląsk wierny ojczyźnie. Warsza-
wa: (Wyd. DI), marzec 1943. – 54, [1] s., 24 cm, 
współopr. ppł. Pozycja 1. z ochronną okł.: Karol 
Szajnocha, Szkice historyczne, t. 1. Warszawa 
1938. Zawiera przerobioną i rozszerz. rozprawę 
autora pt. „Rozwój terytorialny Prus w stosun-
ku do ziem macierzystych Polski” z 1933 r. Praca 
była używana w tajnym szkolnictwie podczas 
wojny. Druga pozycja porusza problem listy 
narodowościowej na Śląsku (Volksdeutsche), 
traktując sprawę realistycznie w obliczu terroru 
niemieckiego. Oba druki konspiracyjne ukaza-
ły się w wydawnictwie Departamentu Infor-
macji Delegatury Rządu na Kraj. Egzemplarze 
z adnotacją własnościową dr Stanisława Świ-
tala (zob. poz. 752). Podkreślenia na czerwono 
w pierwszej broszurze. Niewielkie ślady uży-
wania, stan dobry. Ładna kolorowa (złocona) 
wyklejka opr. 100. –

686. [WOLNOŚĆ bolszewicka]. [Warszawa]: Wyd. N.K.W., [po IV 1943], s. [16], 
liczne fot. i il., 40 cm. Niemieckie wydawnictwo propagandowe prasy ga-
dzinowej („Nowego Kuriera Warszawskiego”) ilustrujące koszmar bolsze-
wizmu. Pierwsze trzy strony stanowią oryginalne reprodukcje fotografii 
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z działalności sowieckiego NKWD w więzieniach lwowskim i żytomier-
skim oraz z lasku katyńskiego. Pozostała większość artykułów dotyczy życia 
w ZSRR i terroru bolszewickiego. Teksty i ikonografia oparta niemalże w ca-
łości na polskich artykułach prasowych z okresu międzywojennego (m.in. 
z „IKC”) oraz wypowiedziami osób na temat komunizmu (np. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego i prof. Floriana Znanieckiego). Na okł. wykorzystano 
słynne polskie plakaty antybolszewickie z 1920 r. („Wolność bolszewicka” 
z Lejbą Trockim i „Bij bolszewika”). Druk czarno-biały. Drobne zagięcia 
przy dolnej krawędzi grzbietu, dziurkowania przy krawędzi, minimalne 
naddarcie ostatniej karty, stan bardzo dobry. 120. –

687. ZAŁĘSKI Stanisław (1843-1908): O masonii w Polsce od roku 1738 do 
1822 na źródłach wyłącznie masońskich. Wyd. 2 popr. w dwóch częściach. 
Z 9-ma ilustracjami. Kraków: nakł. autora, 1908. – VII, [1], 274; 248 s., il., 
23 cm, opr. ppł. Tytuł tłocz. złotem na grzbiecie. Zdezaktualizowane stem-
ple. Monografia poświęcona czasom rozkwitu masonerii w Polsce. Zawie-
ra m.in. wykazy członków polskich lóż wolnomularskich wraz z obfitym 
materiałem archiwalnym. Ślady używania, otarcia krawędzi okł. i drobne 
zbrązowienia, stan dobry. 120. –

688. ZARAŃSKI Józef M. (1903-1972): Zagadka katastrofy gibraltarskiej po 15 
latach. Londyn: Instytut Historyczny im. Gen. Sikorskiego, 1959. – 11, [1] s., 
23 cm, brosz. wyd. Z dedykacją autora dla Jana Zaborowskiego. Podsu-
mowanie ówczesnej wiedzy na temat katastofy lotniczej, w której poniósł 
śmierć m.in. gen. broni Władysław Sikorski. Odb.: „Bellona”. 1958, z. 3-4. 
Drobne zagięcia okł. na krawędziach, stan dobry. 35. –

689. ZBIÓR dokumentów Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Po-
chodzenia (12 maja 1942 – 28 maja 1944). New York: National Committee 
of Americans of Polish Descent, 1944. – 77, [1] s., 31 cm, brosz. wyd. Zbiór 
materiałów dokumentujących działalność KNAPP, organizacji powstałej 



w 1942 r. z inicjatywy piłsudczyków (m.in. Wacława Jędrzejewicza, Ignacego 
Matuszewskiego, Henryka Floyar-Rajchmana i Bolesława Wieniawa-Długo-
szowskiego) i walczących o niepodległość i integralność terytorialną państwa 
polskiego. Układ dwuszpaltowy. Przybrudzenia okładek brosz. i drobne za-
gięcia narożników, wewnątrz czysty egz. Stan ogólny dobry. 60. –

690. [ŻYDOWSKIE kochanki Roosevelta]. [B.m.: b.w., ok. 1943], s. 16, licz-
ne fot. i il., 40 cm. Antyżydowska publikacja, zapewne „Nowego Kurie-
ra Warszawskiego” dokumentująca za pomocą materiału ilustracyjnego 
związki prezydenta F.D. Roosevelta z żydowskim establishmentem. Sze-
roki rozmach propagandowy polegający na zastosowaniu uderzającej 
ilości obrazów z osobami pochodzenia żydowskiego z różnych kręgów 
(polityka, business i sztuka filmowa) w zestawieniu z nędzą amerykań-
skiego robotnika. Na okł. fotomontaż z rzekomą kochanką prezydenta, 
sekretarką Ruth Goldberg. Niewielkie zagięcia i podklejenia przy kra-
wędzi, stan bardzo dobry. 120. –


