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s z t u k a

1. BATOWSKI Zygmunt (1876–1944): Norblin. 
Z 148 ilustracyami. Lwów: Towarzystwo Na-
uczycieli Szkół Wyższych, 1911. – [4], 219, [1] s., 
126 il., 22 k.tabl. (w tym 2 rozkład.), 25 cm, 
opr. wyd. pł. złoc. Pieczęć własnościowa. Na-
uka i Sztuka T. XIII. Jan Piotr Norblin de la 
Gourdaine – z pochodzenia Francuz, malarz, 
rysownik i grafik, w 1774 sprowadzony do 
Polski przez Czartoryskich. Jeden z najważ-
niejszych malarzy okresu stanisławowskiego, 
uważany za ojca polskiego malarstwa rodza-
jowego, w grafice bliski precyzji Rembrandta. 
Stan znakomity. 200. –

2. BŁOTNICKI Tadeusz: Zarys historji ubio-
rów z uwzględnieniem historji haftów i tka-
nin. Ilustracje wykonano według rys. art., 
malarza Kazimierza Puchały oraz fotogra-
fji z oryginałów. Kraków: Drukarnia Prze-
mysłowa, 193. – 244 s., il., 23 cm, opr. pł. 
Introligatornia Drawdzik i Mościcki. Stan 
b. dobry. 70. –

3. BOCHEŃSKI Zbigniew: Dwór obronny 
w Dębnie. Kraków: Ministerstwo Wyzn. 
Relig. Oświec. Publ., 1926. – [2], 54 s., il., [1] 
k.tabl., 29 cm, opr. wyd. pł., (na licu tytuł 
złocony). Ekslibris „Kopaszyna Zaborskie-
go”. Prywatna pieczątka własnościowa. Mo-
nografia o średniowiecznym dworze obron-
nym we wsi Dębno w woj. krakowskim, pow. 
brzeskim. Zawiera plany, szkice, fotografie. 
Okładka przybrudzona. Blok poluzowany 
i podklejony. Wewnątrz czysty egz. 90. –
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4. BRADLEY Morton Clark (1912–24): The Treatment of Pictures. Cam-
bridge, Mass.: Art. Technology, 195. – [34] s., il, 23 cm, opr. karton, grzbiet 
przewiązany tasiemką. Wyd. 1. Autor był rzeźbiarzem, uczonym i konser-
watorem malarstwa w Fogg Art Museum. Niskonakładowa publikacja, do 
dziś traktowana jako podstawowy podręcznik konserwatorów, zawiera 
przepisy na leczenie i zabezpieczanie, czyszczenie i reperowanie, zarówno 
malarstwa sztalugowego, jak obrazów na drewnie czy malowideł ściennych. 
Bogactwo receptur, słownik i indeks terminów. Wielka rzadkość. Stan b. 
dobry. 450. –

5. [BRANDT] Ś.p. Józef Brandt. Dochód przeznaczony na stypendjum imie-
nia Brandta. Radom: Druk J. Grodzicki, 1915. – 27, [1] s., portret, 22 cm, 
brosz. wyd. Nekrolog. Życiorys. Mowy X. Kanonika J. Rokosznego i prezesa 
M. Skotnickiego. Zaplamienie marginesów pierwszych kart. 50. –

6. CENTRALNY Związek Rzemiosła. Katalog 
dzieł i prac rzemiosła artystycznego z terenu dzia-
łania 21 Izb Rzemieślniczych prezentowanych 
na Ogólnopolskiej Wystawie Rzemiosł Artystycz-
nych, Wyrobów Pamiątkarskich i Upominkowych 
w salach Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go „Arsenał” … w czasie od 15 września 1979 r. do 
7 października 1979 r. Warszawa: Centralny Zwią-
zek Rzemiosła, 1979. – 123 s., 2,5 cm, brosz. wyd. 
Druk powielaczowy. Niewielkie zagięcia na krawę-
dziach okładki. 35. –
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7. DOBRZYCKI Jerzy (19–1972): Michał Stachowicz (1768–1825). W setną 
rocznicę śmierci. Kraków: Tow. Miłośników Historji i Zabytków, 1925. – [2], 
37 s., [6] k. il.(w tym 2 rozkł.), 21 cm, brosz. wyd. Charakterystyka twór-
czości, wraz z katalogiem wystawy prac. Niewielkie pokruszenia na kra-
wędziach. 30. –

8. DOBRZYCKI Jerzy: Michał Stachowicz w setną rocznicę śmierci. Kraków: 
Tow. Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, 1925. – [4], 37 s., [6] k.tabl. 
w tym 2 rozkład., 21 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry. 50. –

9. [DUNIKOWSKI Xawery (1875–1964).] 
Wielka wystawa prac … (1898–1948). 
Kraków: Komitet Wykonawczy Wystawy, 
1948. – 13, [3] s., VIII s. il., 2,5 cm, brosz. 
wyd. Katalog do wystawy z okazji 5-lecia 
pracy twórczej zorganizowanej w Pałacu 
Sztuki w Krakowie „pod wysokim protek-
toratem pana prezydenta Rzeczypospoli-
tej Bolesława Bieruta”. Komisarzem wy-
stawy był Stefan Flukowski (192–1972), 
a katalog opracowała Maria Flukowska 
(194–1977), przyjaciele artysty. 30. –
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10. FILARSKA Barbara (1922–27): Szkła staro-
żytne. Cz. 2. Starożytne ozdoby i elementy dekoracji 
w szkle. Warszawa: Muzeum Narodowe, 1962. – 117, 
[3] s., XLI s. il, 23,5 cm, brosz. wyd. Monografia poświę-
cona starożytnym ozdobom (biżuteria) oraz elemen-
tom dekoracyjnym (figurki, inkrustracje, przedmio-
ty użytkowe) zgromadzone w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. Stan bardzo dobry. 35. –

11. FRYCZE W. M. (187–1929): O społecznem zna-
czeniu sztuk pięknych. Z rosyjskiego przełożyła 
R. O. B. Warszawa: Spółdzielnia Księgarska „Książka”, 

1926. – 44, [1] s., il., 2 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki bi-
blioteczne. Próba wyjaśnienia, jaką rolę społeczną pełni sztuka od czasów 
najdawniejszych po ówczesne. Na okładce drobne zabrudzenia. 35. –

12. GIERYMSKI Aleksander (185–191). Katalog wystawy opracował Juliusz 
Starzyński (196 – 1974). Warszawa: Muzeum Narodowe, 1938. – 42, [2] s., 
[1] k. portr., 47 s. il., 21 cm, brosz. wyd. Okładka miejscami zabrudzona, 
z zagięciami na krawędziach. 35. –

13. GLOGER Zygmunt (1845–191): Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa 
w dawnej Polsce. T.1–2 Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 197/199/191. 
– 383,[1]; 192 s., il., 26 cm, t. 1. opr. wyd. pł., t. 2. (zeszyty) brosz. wyd. Więcej 
się nie ukazało. T. 2 kończy hasło Lamus. Okładka t. 1 podniszczona, za-
plamiona z przetarciami na krawędziach, grzbiet spłowiały i wytary. Blok 
książki poluzowany. Dwa zeszyty t. 2 podklejone na grzbietach z zagięciami 
na krawędziach. 250. –
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14. HUNEKER James: Chopin. Czło-
wiek i artysta. Przeł. Jerzy Ban-
drowski. Okładkę i kartę tytułową 
wykonał E. Czerper. Lwów-Po-
znań: Wydawnictwo Polskie, 
1922. – 13, [3], 312, [1] s., portret, 
nuty, 2,5 cm, opr. ppł., zachowana 
oładka broszury. 120. –

15. KOZICKI Władysław: Henryk Rodakow-
ski. Z 8 tablicami i 151 rycinami w tekście. Lwów: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1937. – VII, 
[3], 564 s., 8 k.tabl., il., 25,5 cm, opr. artystyczna 
niesygn, F.J. Radziszewskiego, grzbiet pięciopo-
lowy, złocony, pęknięty wzdłuż i nadkruszony, 
płsk. Zach. okładki broszury. Blok zachowany, 
nienaganny. 200. –

16. LAM Stanisław: Stroje pań polskich (wiek 
XV – XVIII). Warszawa: Gebethner i Wolff, [1921]. 
– [4], 86 s., il., [4] k. tabl., 19 cm, opr. wyd. kar-
ton oklejony papierem pergaminowym. Stan b. 
dobry. 60. –

17. [MATEJKO Jan (1838–1893)]. Katalog wy-
stawy rysunków i szkiców Jana Matejki, urzą-
dzonej w setną rocznicę urodzin Artysty przez 
Koło Historyków Sztuki Studentów Uniwersytetu 
J. Piłsudskiego. Warszawa: Muzeum Narodowe, 
1938. – [2], 155, [3] s., [1], XVI k. il., 23 cm, brosz. 
wyd. Okładka miejscami zabrudzona, z zagięcia-
mi na krawędziach. 35. –
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18. MOKŁOWSKI Kazimierz (1869–195): 
Sztuka ludowa w Polsce. Część I: Dzieje 
mieszkań ludowych. Cz II: Zabytki sztuki 
ludowej. Lwów: H. Altenberg, 193. – [1], 
552 s., 379 il., 24,5 cm, opr. wyd. ppł. Jedno 
z podstawowych opracowań tematu w lite-
raturze etnograficznej, przebogato ilustro-
wany, dokumentujący obiekty po których 
niewiele zostało – w szczególności na kre-
sach wschodnich. Okładka podniszczona, 
grzbiet pęknięty, blok czysty. 250. –

19. MUSZKOWSKI Jan (1882–1953): Antykwa 
polska Adama Półtawskiego (1881–1952). 
Warszawa: Towarzystwo Bibljofilów Pol-
skich, 1932. – 69, [1] s., il., 22,5 cm, brosz. 
wyd. Odb. z 6 z. „Grafiki” r. 1931. – Nakł. 
2 egz. numerowanych, ten nosi nr 62. 
Historia powstania antykwy polskiej Pół-
tawskiego, jednego z najwybitniejszych ty-
pografów polskich. W tekście reprodukcje 
prac A. Półtawskiego i streszczenie w jęz. 
ang. Okładka z uszkodzeniami na krawę-
dziach. Wewnątrz czysty egz. 90. –

20. NIEWIADOMSKI Eligjusz: Wiedza 
o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, ar-
chitektura, rzeźba, przemysł artystyczny. 
Warszawa: Trzaska, Evert & Michalski, 
1923. – [4], 464, [2] s., il., 24 cm, opr. wyd. 
pł. zdob. złoc. Zdezaktualizowane stem-
ple. Otarte krawędzie okładki. Zachowana 
okładka brosz. Czysty egz. 150. –
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21. NIEWIADOMSKI Eligjusz: Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, 
architektura, rzeźba, przemysł artystyczny. Warszawa: Trzaska, Evert & 
Michalski, 1923. – [4], 464, [2] s., il., 24,5 cm, opr. artystyczna sygnowana 
monogramem FJR [Franciszek Joachim Radziszewski]. Półskórek pięcio-
polowy, zdobiony złotem z motywami roślinnymi, sztuczne zwięzy uwy-
puklone złoceniem, autor i tytuł na dwóch szyldach, u dołu ślepo tłoczony 
wydawca. Okładziny i wyklejki barwione ręcznie. Zachowana okładka 
brosz. Stan bardzo dobry. Patrz poz. 15, 436. 2 000. –

22. PAŁAC Ministerstwa Sprawiedliwości 
w Warszawie. Tekst Zbigniewa Rewskie-
go. Akwarele, rys. i ozdoby graf. w tekście 
Borysa Zinserlinga. Warszawa: Piotr Kir-
narski, 1936. – 25, [1] s., plan, 28 k.tabl. (w tym 
kol.), 25, [1] s., plan, 28 k. il. (w tym kolor.), 
39 cm, brosz. wyd. Karty ilustracyjne po-
przekładane bibułkami z tytułem. Okładka 
nadkruszona na krawędziach, podklejona. 
Blok w stanie nienagannym. 300. –
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23. PIERWSZA wystawa okrężna grafiki polskiej 
pod protektoratem Departamentu Sztuki Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
patronatem wojewody warszawskiego Władysła-
wa Sołtana zorganizowana przez Związek Polskich 
Artystów Grafików … Warszawa: [b. wyd.], 1922. 
– 25 s., 19,5 cm, brosz. wyd. 45. –

24. POLKOWSKI Ignacy (1833–1888): Katalog opi-
sowy Wystawy Długosza urzadzonej w Kapitularzu 
katedry krakowskiej przez … Kraków: Druk. Uniw. 
Jagiellońskiego, 183. – 2 cm, bez opr. Katalog do 
„naprędce” zorganizowanej wystawy z okazji rocz-
nicy śmierci J. Długosza. Na wystawie znalazły się: 
Autografy dzieł Długosza i odpisy tychże; Doku-
menta kapitulne; Druki o Długoszu i dzieła jego; 
Wizerunki Długosza; Rysunki – Akwarelle; Podo-
bizny z historyi Długosza (ze zbioru hr. Przeździec-
kiego); Kodeksa pergaminowe kapitulne. Lekkie 
zagięcia narożników. 35. –

25. SALON Jubileuszowy 186 – 1935. Przewod-
nik 18. Grudzień 1935. Warszawa: Towarzystwo 
Zachęty Sztuk Pięknych, 1935. – 114 s., il., dodat-
kowo [2] s. cennika, 22,5 cm, brosz. wyd. Okładka 
na krawędziach lekko przykurzona z drobnymi 
plamkami i napisem kredką. 50. –

26. SEWERYN Tadeusz: Polskie malar-
stwo ludowe. Z 37 rycinami jedno-
barwnymi i 4 wielobarwnymi. Kra-
ków: Muzeum Etnograficzne, 1937. 
– 114, [1] s., [4] k.tabl., il., 3 cm, brosz. 
wyd. Grzbiet podklejony, krawędzie 
nadkruszone. 90. –
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27. [SICHULSKI] Karykatury Kazimierza 
Sichulskiego w gmachu Izby Handl. Sala 
Parterowa, ul. Akademicka l.17. Wystawa 
otwarta od 1 do 1 – od 4 do 7. Lwów: Sa-
lon Sztuki i Tow. Dziennikarzy Polskich, 
1918. – 2 s., [4] s.tabl., 25 cm, brosz. wyd. 
Okładka z drobnymi zaplamieniami, blok 
czysty. 60. –

28. SPRAWOZDANIE Komitetu Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
za 193 rok. Warszawa: [Tow. Zachęty Sztuk 
Pięknych, 1931]. – [72] s., 29 cm, brosz. wyd. 
W treści m. in.: Wykaz wystaw w 193 roku; 
Życiorysy artystów zmarłych w 193 roku; 
Wykaz dzieł sztuki nabytych za pośrednictwem T.Z.S.P.; Lista członków 
Towarzystwa Zachęty za 193 r. Stan bardzo dobry. 60. –

29. [STRZEMIŃSKI] Władysław Strzemiński 1893 
– 1952. Materiały z Sesji. Sesja zorganizowana przez 
Muzeum Sztuki w Łodzi z okazji setnej rocznicy uro-
dzin artysty, odbyła się w dniach 26 – 27 listopada 1993 
roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Łodzi. Łódź: Biblioteka Muzeum Sztuki, 1994. – 173, 
[3] s., 24 cm, brosz. wyd. Seria Problemy nr 2/94. Refe-
raty wygłosili m. in.: Jerzy Treliński, Jaromir Jedliński, 
Andrzej Turowski, Wanda Kemp-Welch, Tatiana Bie-
lajewa, Urszula Czrtoryska, Daniel Spanke, Mariusz 
Tchorek, Stanisław Fijałkowski, Nika Strzemińska, 
Zygmunt Krauze, Stefan Krygier, Piotr Piotrowski. 
Okładka lekko podbrudzona z zagięciami na krawę-
dziach. Wewnątrz czysty egz. 60. –

30. SZYMANOWSKI Karol (1882–1937): Wychowaw-
cza rola kultury muzycznej. Wyd. 1. Warszawa: J. Mort-
kowicz, 1931. – 56, [4] s., 19 cm, brosz. wyd. Zagadnienie 
muzyki na płaszczyźnie społecznej jednego z najwybit-
niejszych polskich kompozytorów. 50. –
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31. TATARKIEWICZ Władysław (1886–198): Budowa Pałacu w Łazienkach. 
Rzecz odczytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 
dnia 19 maja 1916 r. [acc.:] KRAUSHAR Aleksander (1843–1931): Pałace: 
Rzeczy pospolitej, Kazimierzowski, Radziwiłłowski i Błękitny. Zarysy histo-
ryczno-obyczajowe. Warszawa / Poznań: nakł. Wyd. „Piękno” / nakł. Księ-
garni św. Wojciecha, 1916 / 1925. – 42, [1] s., 25 il. w tekście; 85, [5] s., [42] k. 
tabl. 25 cm, opr. płsk. z epoki ze ślepo tłoczonymi orzełkami na grzbiecie, 
zach. okładka broszury (do 1-go tyt.) ze ślepo tłoczonym orłem i złoconym 
tytułem. Okładka podbrudzona, miejscami odbarwiona. Grzbiet przetarty 
na krawędziach z niewielkimi ubytkami. Blok lekko poluzowany. 300. –

32. TRETER Mieczysław (1883–1943): Ksa-
wery Dunikowski. Próba estetycznej charak-
terystyki jego rzeźb. Napisał … Lwów: H. Al-
tenberg, 1924. – 57, [2] s., XXX k. tabl., 45 il. 
w tekście, 29 cm, opr. pł. z zach. oryginalną 
okł. broszury wyd. Monografia artystycznego 
dorobku rzeźbiarza cieszącego się międzyna-
rodową sławą w okresie międzywojennym. 
Stan bardzo dobry. Patrz s. 4. 160. –



33. WILDER Hieronim: Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazów-
ki dla bibliotekarzy i miłośników sztuki. 37 ilustracyj, z tych 2 oryg. drzewo-
ryty Józefa Holewińskiego i Władysława Skoczylasa oraz 2 autolitografie 
Leona Wyczółkowskiego. Lwów: H. Altenberg, 1922. – 87 s., 36 k. tabl., 
ozdobne inicjały, 29 cm, opr. wyd. ppł. Podstawowy podręcznik grafiki. 
Tablicę 37 stanowi zach. okładka broszury z reprodukcją miedziorytu 
przedstawiającą pracownię graficzną. 4 oryginalne ryciny. Blok lekko po-
luzowany, okładka lekko obtarta na krawędziach i przykurzona. Ładny, 
kompletny egzemplarz. 500. –



f o t o g r a f i e

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy

34. Stanisław Ignacy Witkiewicz herbu Nieczuja, pseudonim „Witkacy” 
(ur. 24 lutego 1885 w Warszawie, zm. 18 września 1939 w Jeziorach) – jeden 
z najwybitniejszych w XX w. artystów polskich, pisarz, malarz, filozof, dra-
maturg i fotografik. Twórca teorii Czystej Formy. Uczestnik seansów spiry-
tystycznych, a także eksperymentator substancji psychoaktywnych, czego 
odzwierciedleniem były pastele wykonane w założonej Firmie Portretowej. 
Przez lata, wraz z przyjaciółmi, organizował sesje fotograficzne, gdzie insce-
nizując przeróżne sytuacje, dokumentował je dziesiątkami zdjęć. Oferowana 
fotografia – dotąd nieznana – powstała w czasie jednej z sesji odbywającej 
się w Warszawie, na Wiejskiej 11, w mieszkaniu dra Jana Kochanowskiego*, 

 *  Jan Kochanowski (1897–197) – lekarz-radiolog, fotograf, malarz. Recenzent głośnych 
„Narkotyków” Witkiewicza w „Lekarzu Wojskowym”.
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wybitnego specjalisty od emulsji światłoczułej, w grudniu 1932 r. Tonowana 
odbitka żelatynowo-srebrowa, 12,2 × 11,6 cm, na odwrocie opis „Wwa, gru-
dzień 1932”, ślady przyklejenia, zagięcia dolnego prawego narożnika, pionowe 
lekkie przetarcie z lewej strony, poza tym stan dobry. 15 000. –

 

35. BERG Fiodor Fiodorowicz (właściwie Friedrich Wilhelm Rembert von 
Berg; ur. 27 V 1794 w Sangaste (gubernia inflancka, obecnie Estonia), zm. 
18 I 1874 w Sankt Petersburgu) – hrabia Wielkiego Księstwa Finlandii, 
generał kwatermistrz rosyjski. Od 1865 feldmarszałek. Geodeta. W latach 
1863–1874 ostatni namiestnik Królestwa Polskiego. Stłumił powstanie 
styczniowe, prowadził politykę rusyfikacji Polski. Fotografia na papierze 
albuminowym, naklejonym na karton 9,4 × 5,8 cm, wykonana w zakładzie 
J. Alexandrovsky St. Petersbourg, po 185. Stan b. dobry. 250. –

36. CZARTORYSKA księżna Anna Zofia z córką Izabellą Elżbietą i synową Marią 
Cecylią z Grocholskich. Anna Zofia z ksiażąt Sapiehów księżna Czartoryska 
(ur. 17 X 1799 w Saint-Germain-en-Laye, zm. w 24 XII 1864 w Montpelier) – 
polska działaczka społeczna i filantropka. Żona księcia Adama Jerzego Czar-
toryskiego. Na emigracji we Francji w środowisku Hotelu Lambert zajmowała 
się działalnością społeczną. W 1834 r. powołała do życia Towarzystwo Dobro-
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czynności Dam Polskich, na czele którego stała aż do chwili śmierci. Organi-
zowała liczne imprezy dobroczynne. Kierowała Instytutem Panien Polskich. 
W 1846 r. otworzyła przytułek Dom św. Kazimierza. Fotografia na papierze 
albuminowym, naklejonym na karton 1 × 6,3 cm, wykonana w zakładzie 
[Mayer & Pierson Paris], ok. 1861/3 r. Stan b. dobry. 200. –

37. CZARTORYSKI Adam Jerzy książę herbu własnego, ps. „Toulouzan” 
(ur. 14 I 177 w Warszawie, zm. 15 VII 1861 w Montfermeil) – polski mąż sta-
nu, minister spraw zagranicznych Imperium Rosyjskiego w latach 184–186, 
wiceprezes Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego w 1815 roku, sena-
tor-wojewoda Królestwa Polskiego (1815), prezes Rządu Narodowego Króle-
stwa Polskiego (1831), prezes Senatu, pisarz, poeta, mecenas sztuki i kultury, 
odznaczony Orderem Orła Białego (w 1815), wielki skarbnik Katolickiego 
Wielkiego Przeoratu w Rosji kawalerów maltańskich w 1798 roku. Założyciel 
politycznego obozu konserwatywno-liberalnego Hotel Lambert. Mecenas 
literatury i sztuki. Był jednym ze współtwórców założonego w 1832 Towa-
rzystwa Literackiego, a od 1853 jego dożywotnim prezesem. Współtworzył 
także Stowarzyszenie Pomocy Naukowej oraz Bibliotekę Polską w Paryżu. 
W XVIII w. był członkiem loży Świątynia Izis, był sędzią i członkiem hono-
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rowym loży wolnomularskiej Bouclier du Nord w 1811 r., członkiem loży 
Kazimierz Wielki w 1819/182 r., członkiem honorowym loży Ciemności 
Rozproszone w 182 r. Fotografia na papierze albuminowym, naklejonym 
na karton 9,5 × 6 cm, wykonana w zakładzie Mayer & Pierson Paris, po 185 r. 
Drobne zabrudzenia, poza tym stan dobry. 250. –

38. KONSTANTYN Mikołajewicz Romanow-Oldenburg-Schleswig-Hol-
stein-Gottorp (ur. w Sankt Petersburgu 21 IX 1827 r., zm. w Pawłowsku 
29 stycznia 1892 roku). Drugi syn Mikołaja I Pawłowicza Romanow-Ol-
denburg-Schleswig-Holstein-Gottorp cesarza Rosji, króla Polski i wiel-
kiego ksiecia Finlandii i Aleksandry Teodorówny, córki Fryderyka Wil-
helma III Hohenzollerna króla Prus i Ludwiki, córki Karola II księcia 
meklemburskiego na Strelitz. Wielki admirał floty rosyjskiej, a następ-
nie wicekról Królestwa Polskiego od 8 czerwca 1862 r. do 31 październi-
ka 1863 r. Foto grafia na papierze albuminowym, naklejonym na karton 
9,4 × 5,8 cm, wykonana w zakładzie J. Alexandrovsky St. Petersbourg, 
po 185. Stan b. dobry. 250. –
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39. SMOLKA Franciszek Jan (ur. 5 XI 181 w Kałuszu, zm. 5 XI 1899 we Lwowie) 
– polski prawnik, polityk liberalny, działacz społeczny, prezydent parla-
mentu austriackiego; twórca Kopca Unii Lubelskiej we Lwowie. Fotografia 
na papierze albuminowym, naklejonym na karton 9,6 × 6 cm, wykonana 
w zakładzie Ost & Neumann Wien, ok. 186. Kartonik lekko przycięty, 
fotografia w stanie b. dobrym. 200. –

40. JAN III Sobieski, Pomnik 
króla w Łazienkach. Fotografia 
na papierze albuminowym, na-
klejonym na karton 1 × 6,2 cm, 
wykonana w zakładzie Karola 
Beyera w Warszawie ok. 187 r. 
Stan b. dobry. 200. –



21

41. OBALIŃSKI Alfred (ur. 15 XII 1843, Brzeżany – zm. 1 VII 1898, Kraków), 
chirurg; pionier urologii polskiej; 187–97 kier. oddziału chirurgicznego 
Szpitala Św. Łazarza w Krakowie, od 1888 profesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, od 1897 kier. Kliniki Chirurgicznej tamże; prace dotyczące diagno-
styki i leczenia operacyjnego przepuklin i niedrożności, chirurgii tarczycy 
oraz dróg moczowych (zastosował własny sposób umocowania opadniętej 
nerki); 1897 zał. Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Krakowie; Wykłady 
z zakresu chorób dróg moczowych męskich (1886). Fotografia na papierze 
albuminowym, naklejonym na karton 1,3 × 6,5 cm, wykonana w zakładzie 
Józefa Sebalda w Krakowie, podpisana na odwrocie przez portretowanego 
i datowana 2/II 1897. Stan b. dobry. 180. –

42. DEMBIŃSKI Roman, ur. 6 kwietnia 1876 r. w Łowinie w powiecie 
świeckim rok po zakupieniu przez rodziców majątku o ówczesnej na-
zwie Luisenhof. Był najstarszy z siedmiorga dzieci Floriana herbu Ra-
wicz i Elżbiety z Donimirskich pieczętujących się herbem Brochwicz. 
Proboszcz parafii Pokrzydowo w latach 197–194. Działacz niepodległo-
ściowy i społeczny. Aresztowany przez hitlerowców, przebywał w obozie 
koncentracyjnym w Stutthofie. Zwolniony z obozu, zmarł z wycieńcze-
nia 29.12.194 roku. Fotografia na papierze albuminowym, naklejo-
nym na karton 1,7 × 16,5 cm, wykonana w zakładzie M. Moses, Culm 



a/W (Chełmno), z adnotacją na odwrocie: Pamiątka z 9 marca r. 1896. 
Na fotografii Dembiński oznaczony iksem pierwszy u dołu z prawej stro-
ny. Drobne zadrapania, notatki długopisem na odwrocie, poza tym stan 
b. dobry. 200. –

43. [MARSZAŁEK Edward Rydz-Śmigły w Czeskim Cieszynie]. Aneksja 
Zaolzia 12 X 1938 r. Fotografia 9 × 14 cm nieznanego autora [?]. Pierwszy z pra-
wej wojewoda śląski Michał Grażyński (189–1965), obok marszałek Edward 
Rydz-Śmigły (1886–1941), w tle oficerowie i żołnierze wojska polskiego oraz 
ludność cywilna. Notatki na odwrocie, stan b. dobry. 150. –
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a k t o r z y  i  ś p i e w a c y
p o c z t ó w k i

FLORJAŃSKI, Floriański, Floryanski, Władysław, właśc. Florian Koman lub 
Kohmann (1854–1911), śpiewak, reżyser. Śpiewu uczył się m.in. u A. Souvestre’a. 
Debiutował 6 I 1884 w t. lwow. w partii Janusza („Palestrant”). W 1886 otrzymał 
stypendium na wyjazd do Włoch, lecz nie skorzystał z niego i śpiewał nadal we 
Lwowie. We wrześniu tego roku występował w w partii Jontka („Halka”). Od 
sez. 196/7 został zaangażowany jako śpiewak i reżyser do opery lwow. i ze 
sceną tą był związany do końca życia. 

44. Jontek. Warszawa: G. Płatek, [przed 195]. 
– 13,7 × 8,8 cm, fotografia kolorowana ręcz-
nie, stan b. dobry, bez obiegu. 50. –

45. Halka, scena zbiorowa. [b.m. i w., przed 
195]. – 8,8 × 13,4 cm, fotografia kolorowa-
na ręcznie, uszk. górny prawy narożnik, 
stan dobry, bez obiegu. 35. –
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KAWECKA Wiktoria, zamężna Wielogłowska (1875–1929), śpiewaczka. Uczyła 
się śpiewu u B. Dowiakowskiej i H. Majeranowskiej. Debiutowała 14 II 1893. Przez 
wiele lat wyjeżdżała co roku latem na dwumiesięczne tournee po Rosji, wystę-
pując z dużym powodzeniem w Petersburgu, Kijowie, Odessie (m.in. w 195, 
196, 199). Przeniosła się na stałe do Rosji, gdzie występowała w t. Cristal Pa-
lace w Petersburgu, a także gościnnie w Moskwie, Kijowie, Odessie, Charkowie. 
W Rosji osiągała ogromne sukcesy i duże zarobki; śpiewała w języku pol., ros., 
włos. i franc.; nagrywała tutaj płyty. W 1913 (od maja) występowała w Lon-
dynie. Do Warszawy przyjeżdżała spo-
radycznie, na występy w operze, operetce 
i na koncerty, m.in. w 1914 na koncercie 
w Filharmonii śpiewała pieśni F. Chopina. 
W następnych latach występowała prawie 
wyłącznie gościnnie, nie wiążąc się dłużej 
z żadną sceną. Na scenie (a także i w życiu 
prywatnym) była zawsze niesłychanie ele-
gancka, toteż stała się dyktatorką mody; 
słynna była jej kolekcja brylantów. Kom-
ponowano dla niej liczne piosenki, jako 
wstawki do operetek, w których wystę-
powała. Umiała pięknie gwizdać i często 
popisywała się tym w operetkach, sama 
akompaniując sobie na fortepianie, co 
było zawsze entuzjastycznie przyjmowane 
przez publiczność. W późniejszych latach 
korpulentna, unikała tańczenia na scenie, 
wykonując tylko walce. Była członkiem 
zasłużonym ZASP. 

46. Françy – Czar walca. [b.m. i w., 
przed 1915]. – 13,4 × 8,5 cm, fotogra-
fia, sepia, na odwrocie prostokątny 
nadruk: Stowarzyszenie Artystek, 
Artystów i Pracowników Warszaw-
skich Teatrów Rząd. z nr 269. Stan 
b. dobry, bez obiegu. 45. –

47. Kawecka, R. 23. [b.m. i w., ok. 1915]. 
– 13,7 × 9,1 cm, fotografia kol., stan b. 
dobry, bez obiegu. 45. –
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48. Rozwódka. [b.m., w. i r.]. – 
13,9 × 8,8 cm, fotografia, sepia, stan 
b. dobry, bez obiegu. 45. –

49. Manewry jesienne, Risa – Kawec-
ka, Lorenz – [Władysław] Szcza-
wiński (1879–1951), aktor, śpiewak, 
reżyser, dyr. teatru. [b. m., w. i r.]. 
– 13,7 × 8,7 cm, Fot. Tyraspolskiego, 
fotografia, sepia, stan b. dobry, bez 
obiegu. 50. –

PRZYBYŁKO-POTOCKA Maria Henryka (1873–1944) – aktorka, reżyser, 
dyrektor teatru. W 1912 wstąpiła do zespołu Teatru Polskiego A. Szyfmana. 
Z zespołem tym związana była do wybuchu II wojny światowej (z przerwą w sez. 
1917/18). Do 1939 z TP odbyła liczne tournée po kraju i zagranicy, m.in. odwie-
dziła Kijów, Paryż, Berlin, Wiedeń. Prowadziła również własne zespoły (od X 
197), z którymi w ciągu kolejnych lat odwiedziła Warszawę, Łódź, Częstochowę, 
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Włocławek, Kielce, Sosnowiec, Płock, Kraków, Wilno a także Kowno, Rygę, Pe-
tersburg, Moskwę, Odessę, Kijów, Mińsk oraz mniejsze miasta rosyjskie. Wystę-
powała gościnnie w teatrach krajowych, m.in. w Lublinie (193, 1923), Sosnowcu 
(195, 1924), Krakowie (192, 1925, 193, 1937), Łodzi (1923), Radomiu i Kielcach 

(1924), we Lwowie (198, 1926), oraz za-
granicznych, m.in. w Narodnim divadle 
w Pradze (III 1928). W teatrach Polskim 
i Małym w Warszawie także reżyserowa-
ła, m.in. Dom kobiet, Asmodeusza. Nale-
żała do grona czołowych aktorek polskich 
swojego pokolenia. Występowała w dość 
rozległym repertuarze, choć ze względu 
na warunki głosowe najchętniej obsadzano 
ją w sztukach współczesnych. Najlepsze role 
stworzyła w warszawskim Teatrze Polskim 
pod dyr. A. Szyfmana. Zamężna ze znanym 
krytykiem teatralnym, Antonim Potockim, 
którego poślubiła 17 VI 19 w Krakowie. 
Odtąd na afiszach używała podwójnego 
nazwiska. Od 197 związana z młodszym 
o 9 lat reżyserem i dyr. teatru, A. Szyfma-
nem (1882–1967), który wbrew powszechnie 
przyjętej pogłosce, nigdy nie był jej mężem, 
choć publicznie nazywał ją żoną.

50. Przybyłko. [b.m. i w., przed 195]. – 
13,7 × 8,5 cm, fotografia kolorowana ręcz-
nie, lekko wysrebrzona na krawędziach, 
czterowiersz dopisany ręcznie pod aktorką, 
stan b. dobry, bez obiegu. 50. –

51. Halka, z Wiktorem Grąbczewskim [?] 
(1863–1924) śpiewakiem i reżyserem. [b.m. 
i w., przed 195]. – 13,4 × 8,5 cm, fotogra-
fia kolorowana ręcznie, stan b. dobry, bez 
obiegu. 50. –
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52. Halka. 573. Scena zbiorowa. [b.m. i w., przed 195]. – 8,5 × 13,5 cm, fotografia 
kolorowana ręcznie, stan b. dobry, bez obiegu. 50. –

53. Przybyłko-Potocka (w Noc Lipcową). 
[b.m. i w., przed 195]. – 13,3 × 8,3 cm, 
fotografia kolorowana ręcznie, stan b. 
dobry, bez obiegu. 50. –

REDO Józef Stanisław (1872–1941), śpiewak, 
aktor, reżyser. Studiował w warsz. konserwa-
torium pod kier. C. Trombiniego i T. Mikul-
skiego. Uczył się również malarstwa i sam mie-
nił się w późniejszych latach uczniem W. Gersona. W 189 został przyjęty do 
WTR, do chóru operetki. W 1896 występował w zespole J. Reckiego w Stanisła-
wowie i w warsz. t. ogr. Belle Vue, w 1897 w t. pozn., a w lecie tego roku w warsz. 
t. ogr. Odeon. Tu zwrócił na siebie uwagę dyr. operetki warsz. L. Śliwińskiego 
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i we wrześniu uzyskał debiut w WTR w operetce „Konik polny i mrówka”, na-
stępnie został zaangażowany. Operetce warsz. pozostał wierny do końca jej 
istnienia. Był ulubieńcem publiczności: „bożyszczem kobiet i złotej młodzieży, 
która od niego uczyła się jak należy nosić frak”). Do 191 grał wyłącznie role 
amantów, później objął również dział ról charakterystycznych. Znany był także 
z umiejętności tanecznych, w 1913 tań-
czył z Lucyną Messal w operetce „Targ 
na dziewczęta” niezna ne w Warszawie 
tango. W 1915 został członkiem za rządu 
zrzeszenia T. Nowości, w którym wystę-
pował do jego likwidacji. W 192 był pre-
zesem Zrzeszenia Artys tów T. Nowości. 
W następnych latach podzielił los innych 
aktorów operetkowych, zmieniając sta-
le zespoły, adresy i nazwy teatrów. Od 
1922 był członkiem zasłużonym ZASP. 25 
V 1925 obchodził jubileusz dwudziesto-
pięciolecia pracy scen. w roli Malchara 
(„Kapłanka ognia”), 1 IX 1926 jubile-
usz trzydzies tolecia, a 19 IV 1935 jubileusz 
czterdziestolecia. Pierw szą jego żoną (od 
19) była Stefania ze Śliwińskich (córka 
dyr. L. Śliwińskiego), drugą (od 1915) – 
Nella z Lechowskich. 

54. Redo z „Wesołej pary”. [b.m. i w., 
przed 195]. – 13,8 × 9 cm, fotografia 
kolorowana ręcznie, stan b. dobry, 
bez obiegu. 50. –

55. Redo i Sennicka z Lalki. [b.m. i w., 
przed 195]. – 13,4 × 8,5 cm, foto-
grafia kolorowana ręcznie, stan b. 
dobry, bez obiegu. 50. –
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56. Sendecki [Józef] / Messal [Lucyna] / Redo. Paris: R. Guilleminot, Boespfing 
et Cie., [b.r.]. – 9 × 14 cm, fotografia cz-b., bez obiegu, stan b. dobry. 35. –

57. Redo i Kawecka z Wesołej 
wdówki. [b.m. i w., przed 
1915]. – 13,3 × 8,3 cm, fotogra-
fia kolorowana ręcznie, stan b. 
dobry, bez obiegu. 45. –
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58. J. REDO. [b.m., w.i r.]. – 8,9 × 13,8 cm, fotografia cz-b., bez obiegu, stan b. 
dobry. 35. –

59. „Hrabia żebrak” / Józef Redo. [b.m., w., 1914]. – 13,7 × 8,5 cm, fotografia 
cz-b., bez obiegu, stan b. dobry. 35. –

60. REDO. [b.m.i w., lata 192.]. – 8,9 × 13,8 cm, fotografia cz-b., bez obiegu, 
stan b. dobry. 35. –
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SMOSARSKA Jadwiga Filipina, zamężna Protassewicz (1898–1971), aktorka 
Debiutowała 16 VIII 1918 w T. Letnim w Warszawie. Podjęła wówczas studia 
w warsz. Szkole Dram., którą ukończyła w 192. Występy rozpoczęła 11 IX 192 
w T. Rozmaitości w sztuce „Weteran”, w której jej „wybitny talent i piękne wa-
runki zewnętrzne zwróciły ogólną uwagę” („Kurier Warszawski”). Do 1939 
występowała w teatrach w Warszawie, z przerwami na pracę w filmie (w lutym 
1925 wyjechała do Paryża na studia w wytwórni filmowej). Była kolejno w zespo-
łach: T. Rozmaitości (192–23), T. Polskiego i Małego (1924), T. Letniego (1927), 
T. Miejskich – sceny T. Narodowego, Nowego i Letniego (1928–32). W 1934–39 
grała na scenach T. Narodowego, Nowego, Letniego i Polskiego. Występowała 
też gościnnie, m.in.: od 6 III do 16 IV 1926 w T. im. Słowackiego w Krakowie, 2 
i 21 IV 1927 w T. Miejskim w Bydgoszczy, w grudniu t.r. w T. Małym we Lwo-
wie, w kwietniu 1928 w T. Polskim w Wilnie, 8 XII 1931 w Bydgoszczy, od 22 do 
29 V 1933 w T. Nowym w Poznaniu. W sez. 1934/35 brała udział w występach 
Wileńskiego T. Objazdowego działającego przy T. Miejskich w Wilnie. Od 1939 
przebywała w Stanach Zjednoczonych, zajmowała się działalnością kulturalno- 
-społeczną wśród Polonii. Niezwykłą popularność zdobyła jako aktorka filmowa. 
Grała m.in. w filmach: „Strzał” (1922), „Tajemnica przystanku tramwajowego” 
(1922), „Iwonka” (1925), „Trędowata” (1926, wersja niema), „Ziemia obiecana” 
(1927), „Na Sybir” (193), „Rok 1914” (1932), „Prokurator Alicja Horn” (1933) oraz 
w filmach kostiumowych: „Księżna łowicka” (1932), „Barbara Radziwiłłówna” 
(1936), „Ułan księcia Józefa” (1937).

61. Jadwiga Smosarska. H.P. 524 [b.m. i w., 1934]. – 8,6 × 13,5 cm, fotografia 
cz-b., stan b. dobry, bez obiegu. 30. –
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Z filmu „Grzeszna miłość” Wytw. „Sfinks”. Kraków: 
Polonia, 1929. – fotografia cz-b., bez obiegu.

62. 968, 14 × 9 cm, lewy narożnik nadgięty lekko, stan dobry. 25. –

63. 971, 14 × 9 cm, nadgięta lekko od góry, stan dobry. 25. –

64. 978, 14 × 9 cm, stan b. dobry. 30. –

65. 979, 9 × 14 cm, prawy, dolny narożnik nadgięty lekko, stan dobry. 25. –

66. 996, 14 × 9 cm, stan b. dobry. 30. –
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67. Jerzy Marr – Jadwiga Smosarska w filmie „Tajemnica starego rodu” Wytw. 
„Sfinks”. [b.m., Edition „Brage” BG, [1928]. – 8,8 × 13,3 cm, fotografia cz-b., 
bez obiegu, stan b. dobry. 30. –

68. J. Smosarska, Junosza-Stępowski i St. Gruszczyński w filmie „Ziemia obie-
cana” Wytw. „Sfinks”. H.P. 5244. [b.m. i w., 1927]. – 8,7 × 13,7 cm, nadgięta 
lekko u góry, fotografia cz-b., bez obiegu., stan dobry. 25. –
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WOJCIESZKO, Woycieszko, Jan, pseud. Oj-ra (1886–1936), tancerz, baletmistrz. 
Uczył się w warsz. szkole baletowej. Występował w zespole F. Felińskiego w Lubli-
nie, w sez. 196/7 w t. łódz., następnie na scenach warsz. teatrzyków: Akwarium, 
Renesans, Oaza (191). Później m.in. w Wiedniu, Lon dynie, Paryżu (w znanych 
t. rewiowych: Casino de Paris, Folies Bergere, Moulin Rouge, Gaiete). W 1928, 
po powrocie do kraju, zaczął występować w T. Nowości w Warszawie. W la-
tach następnych pracował jako tancerz i baletmistrz w warsz. t. rewiowych, gł. 
w t. Morskie Oko (1929–33) oraz w t.: Wesoły Wieczór (193), Nowości (1931), 
Wesołe Oko (1932) i w kabarecie Casanovą (1933). W 1933–34 współpracował 
z t. Rex, w 1934 z t. Wielka Operetka, a w 1934–36 z t. Wielka Rewia. W lutym 
1936 opracował gościnnie w T. Miejskich 
we Lwowie choreografię „Balu w Savoyu”. 
Tańczył w wielu rewiach i operetkach; jego 
popisowym tańcem była polka „Oj-ra”. 

Oy-ra Wojcieszko. Varsovie: Photo: 
Léo Forbert, [po 1928]. – 13,5 × 8,5 cm, 

fotografia cz-b. – sepia, bez obiegu, 
stan b. dobry. Tytuły robocze:

69. Chleb. 35. –

70. Ławka. 35. –

71. Papieros. 35. –

72. Tobołek. 35. –
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73. BANDROWSKI [Aleksander 
(186–1913), tenor, śpiewak ope-
rowy]. [b.m. i w., przed 195]. – 
13,7 × 8,7 cm, fotografia koloro-
wana ręcznie, stan b. dobry, bez 
obiegu. 50. –

74. GR ĄBCZEWSKI [Wiktor 
(1863–1924), śpiewak i reży-
ser]. [b.m. i w., przed 195]. – 
13,7 × 8,7 cm, fotografia koloro-
wana ręcznie, stan b. dobry, bez 
obiegu. 50. –
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75. JAKUBOWSKA [Zofia Teo-
dora, z Kwiecińskich, pseud. 
Belina (1871–1954), aktorka.]. – 
14 × 8,7 cm, fotografia koloro-
wana ręcznie, stan b. dobry, bez 
obiegu. 45. –

76. NOWICKI Seweryn [Eugeniusz 
(ok. 1858–1911), aktor, śpiewak, 
reżyser. Debiutował we Lwo-
wie 8 IX 1873. Występował prze-
ważnie w komediach i operet-
kach. Następnie w repertuarze 
liryczno-dramatycznym]. – 
13,5 × 8,5 cm, fotografia koloro-
wana ręcznie, mała plamka, stan 
dobry, bez obiegu. 45. –



77. SULIMA [Helena, właśc. He-
lena Stanisława Gottowt (1879 
lub 1882–1944), aktorka te-
atralna i filmowa. W Krakowie 
zwróciła powszechną uwagę 
jako Rachel na premierze „We-
sela” (16 III 191)]. Warszawa: 
Nakł. B-ci Rzepkowicz, 196. – 
13,6 × 8,8 cm, fotografia koloro-
wana ręcznie, życzenia imieni-
nowe z epoki na odwrocie, stan 
b. dobry, bez obiegu. 50. –

78. ROZWÓDKA. W.[ładysław] 
Szczawiński (1879–1951), aktor, 
śpiewak, reżyser, dyrektor teatru. 
L.[ucyna] Messal (1886–1953), 
sopran, primadonna Operetki 
Warszawskiej. [b. m., w. i r.]. – 
13,8 × 8,8 cm, fotografia, sepia, 
stan b. dobry, bez obiegu. 45. –
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c y m e l i a

79. FRYCZ Karol: Z Wesela Figara. 194 r. 
Od lewej: Marian Jednowski, Adolf Walew-
ski i Leon Stępowski w sztuce Piotra Augu-
styna Carona Beaumarchais Wesele Figara. 
Litografia z Teki Melpomeny, 44 × 33 cm, 
stan b. dobry. 600. –

80. KUCZBORSKI Stanisław (1881–1911): 
Karykatura Józefa Kotarbińskiego gra-
jącego Shylocka w „Kupcu weneckim”. 
Grafik związany z cyganerią krakow-
ską, był jednym z inicjatorów założenia 
w Kawiarni Jana Michalika w Krakowie 
Kabaretu „Zielony Balonik”. Wielokrot-
nie uczestniczył w jego programach jako 
wykonawca. Litografia z Teki Melpomeny, 
34 × 24,5 cm. Stan b. dobry. 500. –

81. MY REKTOR Jacek [Malczewski] i dzie-
kani Ignac [Daszyński] i Nos [Witold 
Noskowski] , niniejszem łaskawie Was 
zawiadamiamy, że pod naszemi wszyst-
kiemi auspicjami odbędzie się we wtorek 
4 lutego 1913 po godz. 1ej wiecz. Reduta 
w Jamie Michalikowej Artysta, literat lub 
polityk, a także innego fachu płci, … Lito-
grafia na ark. 39 × 29,5 cm. Od lewej: Igna-
cy Daszyński, Jacek Malczewski i Witold 
Noskowski. 500. –
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82. W OBSKURNEJ Jamie JWP. Michalika 
w dniu 19 stycz. zbiera się […] wszelaka 
brać artystyczna nie wyłączając ekspre-
syonistów, na zwykłe karnawałowe or-
gie – możesz i Ty przyjść […] uprzed-
nio zmieniwszy codzienny strój plugawy 
na barwny kostyum – Twarzy nie zmie-
niaj […]. (We fraku mógłbyś wzięty być 
za paskarza i obity – strzeż się!!!). Ano-
nimowa litografia na grafitowym ark. 
37,5 × 28,5 cm. W górnej części rysunek 
oskubanego pawia z resztką ogona, po-
niżej tekst. Ślad po złożeniu na pół, stan 
b. dobry. 300. –

83. ŻUKOWSKI Stanisław (1875–1944): Odpowiedź artysty 
malarza s. Żukowskiego na recenzję P. [Konrada] Winklera, 
zamieszczoną w Kurjerze Porannym dnia 9 lutego 1932 roku. 
„Panie Winklerze! Już od dawna nadużywa Pan mojej cierpli-
wości przez brutalną, niesprawiedliwą i tendencyjną łajaninę 
– czego inaczej nazwać nie mogę, gdyż to, co Pan pisuje, nie jest 
wogóle krytyką. […] Okazuje się, że Pan sam probuje malować 
i podobno usiłował wystawiać […] Pan jest przykopconym 
mieszczuchem, jak warszawski brudny i śmierdzący wróbel; 

na realnym kierunku, który będzie trwał wieki – Pan się nie zna […] pozosta-
je nam jedyna droga: obrona fizyczna. […] w Moskwie, musiałem tak samo 
zrobić z „krytykiem” Efrosem […] Nie powstrzymało mnie nawet to, że […] 
był przyjacielem i pomocnikiem wszechmocnej wówczas p. Trockiej, prezeski 
wszystkich muzeów w Rosji.” [itd.] Druk na eleganckim papierze ze znakiem 
wodnym, [1] k., 3 × 22 cm, zaadresowany na odwrocie do Wacława Piotrow-
skiego [(1887–1967) – malarza polskiego portrecisty, pejzażysty i rysownika], 
ul. Żórawia 11 m. 12 w/m, stemple pocztowe, znaczek. s. Żukowski – malarz 
pejzażysta; w latach 1892–191 studiował w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, 
Rzeźby i Architektury, m.in u Siergieja Korowina, Abrama Archipowa i Isaaka 
Lewitana. Po studiach pozostał w Rosji. Od 1896 uczestniczył w wystawach 
Towarzystwa Pieriedwiżników; w roku 197 otrzymał tytuł akademika. Od 
1923 stale mieszkał w Warszawie, gdzie wielokrotnie wystawiał w Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych. Był przede wszystkim znakomitym pejzażystą; 
malował także wnętrza i rzadziej portrety. Konrad Sebastian Winkler (1882 – 
1962) – malarz, krytyk i teoretyk sztuki, formista. Dość zabawna forma dysputy 
między przedstawicielem sztuki tradycyjnej, a sztuki nowej. Nadpęknięcia 
na złożeniu, niewielkie nagniecenia, stan dobry. 180. –
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84. CZYŻEWSKI Tytus (188–
1945): Pastorałki. Drzeworyty 
Tadeusza Makowskiego. Paryż: 
Polskie Tow. Przyjaciół Książki, 
1925. – 34, [3] s., 6 całostronico-
wych drzeworytów i 6 finalików 
w tekście, drzeworyt okładkowy, 
26,5 cm, brosz. wyd. z obwolutą. 
Dedykacja Tadeusza Makow-
skiego dla Maurice’a Raynala, 
krytyka sztuki i propagatora ku-
bizmu. Odbito w nakładzie 52 
egz. liczbowanych. Oferowany 
egz. należy do serii 1–45 (nosi 
nr 255), podpisany ołówkiem 
przez członków prezydium To-
warzystwa. Pierwsza publikacja 
Polskiego Towarzystwa Przyja-
ciół Książki. Papier wyrobiony 
ręcznie w papierni Joseph Jo-

ubert-Fournier w Auvergne z filigranem Towarzystwa. Najwybitniejsza 
praca drzeworytnicza Makowskiego, uważana za jeden z najpiękniejszych 
druków polskich XX w. Ubytek dolnej krawędzi grzbietu, egzemplarz nie-
rozcięty. Stan, poza nadgryzieniem, bardzo dobry.  2 000. –
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85. KURPIŃSKI Karol (1785–1857): Zasady 
harmonji wykładane w sposobie lekcyi dla lu-
bowników muzyki. Warszawa: nakł. G. Sen-
newald, 1844. – 23,5 cm, bez opr. Pieczątki 
Ludomira Michała Rogowskiego (1881–1954), 
polskiego kompozytora i dyrygenta. Karol 
Kurpiński, jeden z nawybitniejszych kompo-
zytorów polskich XIX w., przyjęty przez Woj-
ciecha Bogusławskiego na drugiego – obok 
Józefa Elsnera – dyrygenta opery Teatru Na-
rodowego, a od lipca 1824 r. jedyny dyrygent 
i dyrektor sceny operowej. Wystawił na niej 
wiele oper zagranicznych i polskich, prowa-
dził działalność koncertową, m.in. 17 marca 

183 roku podczas prawykonania Koncertu fortepianowego f-moll Fryde-
ryka Chopina z udziałem kompozytora jako solisty. Drobne zbrązowienia, 
stan dobry. Wielka rzadkość. 300. –

86. MATEJKO Jan: Album Jana Matejki z tekstem objaśniającym przez Kazi-
mierza Władysława Wójcickiego. Warszawa: nakład i druk Salomona Le-
wentala, 1873–1976. – [9] s., portret, 48 k.tabl. drzeworytów, 48 k. tekstu, 
45,5 × 64 cm, opr. płsk. z epoki, sygn. naklejką Introligatornia A. Chodo-
wiecki, Warszawa. Tablice przedstawiają ważne historyczne obrazy Jana 
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Matejki, m.in. Kazanie Skargi, Stańczyka, Rejtana, Batorego pod Pskowem, 
Unię lubelską, Kopernika, Wernyhorę, Śmierć Przemysława, Iwana Groź-
nego, Przygotowawcze rysunki na klockach drzeworytniczych w większości 
wykonał Jan Matejko, a po jednym – „zdjętym z fotografii„ – Florian Cynk 
(1838–1912), Julian Maszyński (1847–191) i Stanisław Witkiewicz (1851–1915). 
Brak jednej str. tekstu uzup. wg oryginału, nieznaczne ślady zawilgocenia 
przy grzbiecie. Przebarwienie na licu, stan dobry.  3 600. –
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87. ORDA Napoleon (187–1883): Gramatyka muzyki czyli 
Wykład rozbiorowy i praktyczny melodyi i harmonii z dodat-
kiem w krótkości o fudze, kontrapunkcie, instrumentach or-
kiestrowych, o organie, fortepianie i o nauce śpiewu: dla użyt-
ku pianistów. Warszawa: druk Jana Jaworskiego, 1873. – [1], 
32, [2], IV s., faksymile, nuty, 24,5 cm, opr. ppł. Interesujący 
podręcznik muzyki, autora który rozsławił się ponad tysiącem 
akwarel i rysunków zabytkowych miejsc na ziemiach polskich, 
a równocześnie był kompozytorem i pianistą, uczniem Cho-
pina i Liszta. Przestawiona strona z tyt.: Część pierwsza, oraz 
zbrązowiała s.173/174, poza tym stan dobry. 250. –

88. [STRYJEŃSKA Zofia]: Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z. Lubańska. Kra-
ków: Wydawnictwo Warsztatów Krakowskich, 1917. – [8] k. w cynkotypii barw-
nej, 38,5 × 5 cm, bez opr. spięte. „Pastorałka złożona z 7 kolęd” jest pierwszym 
artystycznym albumem Stryjeńskiej (wydanym jeszcze pod panieńskim na-
zwiskiem – Lubańska). Album złożony z ośmiu kart z kompozycjami i tekstem: 
karty tytułowej i siedmiu kart z kolędami. Scenki stanowią połączenie moty-
wów podkrakowskiego folkloru z motywami odwołującymi się do bożonaro-
dzeniowych i staropolskich obyczajów oraz elementów o charakterze patrio-
tycznym. Książka otrzymała wyróżnienie w 1927 roku na Międzynarodowej 
Wystawie Zdobnictwa Książkowego w Lipsku. Podklejone pierwsza i ost. k., 
ślad złożenia na pół widoczny na końcowych kartach. Stan dobry.  1 500. –
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d o k u m e n t y  i  r ę k o p i s y

xviii wiek
89. BOHUSZ-SIESTRZENCEWICZ Stanisław (1731–1826), arcybiskup mo-

hylewski, koadiutor wileński, kawaler maltański Wielkiego Przeoratu Ro-
sji, poeta, pisarz, slawista. List do niewymienionego w liście Jana Andrzeja 
Borcha poźniejszego kanclerza wlk koronnego w sprawie dziejów Litwy. 
Warszawa 22 IV 1762. Pismo odręczne z autografem autora. List ma przekonać 
adresata o jego wielkim pochodzeniu. Wg Siestrzencewicza Palemon Rzy-
mianin był księciem Litwy a jego synowie to Borc , Spera i Kownas. Kownas 
założył Kowno i od niego pochodzą Kownaccy, Kiernowscy, Gimbutowie. 
Co do syna Palemona o imieniu Borc autor 
adresatowi Borchowi tłumaczy, że ta „ety-
mologia jest nader trudna”. Siestrzencewicz 
był w swej epoce znaną postacią, sprzyjającą 
Rosji. W Petersburgu ufundował kościół św. 
Stanislawa gdzie został pochowany. Pieczęć 
tuszowa Warklany – majątku Borchów. Ślady 
składania, prawy górny narożnik uzupełnio-
ny. Stan dobry. Wym. 23,5 × 19,5 cm. 350. –

90. CZARTORYSKI, Dąbrowski, Kamieniec 
Podolski. Akt wpisany do grodu w Kamień-
cu Podolskim przez Ignacego Kurowskiego, 
dotyczący Marianny i Brygidy Dąbrow-
skich, córek Hipolita stolnika chełmskiego 
i Józefy z Grabowskich, oraz jej męża Jerze-
go Wojakowskiego pułkownika artylerii ko-
ronnej. Dotyczy rożnych rozliczeń i umów, 
wymieniany jest też Józef Szyryn podczaszy 
liwski, Jaszowski podczaszy dobrzyński, Le-
śniewicz miecznik sochaczewski. Dokument 
wytworzony we Lwowie, w „Środę po Trzech 
Królach” czyli 8 I 1766, a wpisany do ksiąg 
Kamienieckich 1 lutego. Podpisy pisarzy 
kamienieckich Kierniewicza i Skolskiego. 
Dobrze zachowana duża pieczęć opłatkowa 
Adama Kazimierza Czartoryskiego, Woje-
wody Ziem Podolskich, z herbem na płaszczu 
gronostajowym i napisem w otoku. Bifolio 
34,3 × 22 cm, ślady składania, drobne zbrązo-
wienia na złożeniu, stan dobry. 300. –
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91. KONFEDERACJA BARSKA. Pac 
Michał Jan (173–1787) marszałek gene-
ralny litewski konfederacji barskiej, wła-
ściciel zamku Krzyżtopór i Dowspudy. 
List do podkanclerzyny wielkiej koron-
nej Ludwiki Anny Borch. Dowspuda 
11 IV 1768. Odręczny obszerny list od 
stałego adoratora utrzymany we frywol-
nym tonie, pisany ze znanej rezydencji 
w Dowspudzie k. Suwałk. Pac gratuluje 
Borchowej nabycia domu podkreślając, 
że leży on pomiędzy ministrem a „mło-
dym i pięknym biskupem”, zastanawiając 
się w która stronę „oczki” bedą patrzyły. 
Jako osoba publiczna prosi Pac o informacje o nim, które by się ukazały 
„zpod (!) Drukarskiej Prasy”. Ponieważ trwał drugi miesiąc konfederacji bar-
skiej, Pac pisze „Pani moja Raczy mię uwiadomić i o Konfederacji Podolskiej, 
co się z nią dzieje, czy ma podobieństwo aby duchem poważniejszym była”. 
W kilka miesięcy pózniej Pac został marszałkiem generalnym litewskim 
konfederacji. Po jej upadku Pac wyemigrował do swego majątku we Fran-
cji, gdzie mieszkał ojciec Fryderyka Chopina. Pieczęć tuszowa Warklany 
rezydencji Borchów. Bifolio 24 × 19,5 cm, stan b. dobry. 600. –

92. MAŁACHOWSKA z Humieckich Izabela (zm. 1783), kanclerzyna wielka ko-
ronna. List osobisty do Ludwiki z Zyberków Borchowej, podkomorzyny inf-
lanckiej, dat. Końskie 15 IX 1762. Z autografem kanclerzyny („I. Małachowska, 
kwk”). List powstał 3 miesiące po zgonie jej męża Jana, kanclerza wielkiego 
koronnego. Małachowska dziękuje podkomorzynie za wizytę w Końskich jej 
męża oraz porady odnośnie stroju żałobnego. Pisze o mężu adresatki, że jest 
„świadomszy zwyczajów i mody, raczył 
mnie informować, jakie stanu mego stra-
pionego przyzwoitość wyciąga po mnie 
i po familji mojej w strojach zachowanie 
się”. Wyraża wdzięczność za okazaną 
pomoc w sprawie załatwienia poselstwa 
inflanckiego dla jej najmłodszego syna 
Antoniego Małachowskiego, później-
szego wojewody mazowieckiego. Pieczęć 
tuszowa Warklany rezydencji Borchów. 
Bifolio obwiedzione czarną ramką, 
[2] s., 22,5 × 18 cm, ślady złożenia, stan 
b. dobry. 600. –
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93. OGIŃSKA Helena, Litwa. Ogińska 
z Ogińskich Helena (17–1792) list do 
podkomorzyny inflanckiej Ludwiki Anny 
z Zyberków Borchowej w sprawie śmier-
ci króla i żałoby po nim oraz bezkrólewia. 
1 XI 1763. Odręczny list w języku polskim 
i francuskim księżny Heleny z Ogińskich 
Ogińskiej – córki Kazimierza O. wojewody 
wileńskiego, a żony Ignacego O. marszałka 
W.Ks.Litewskiego i kasztelana wileńskiego, 
pisany do Ludwiki Anny z Zyberków Bor-
chowej podkomorzyny inflanckiej. Księżna 
dziękuje za informacje o zgonie króla Augu-

sta III i proroczo konstatuje „kto wie jakie będzie (nowe) panowanie?”. Pyta 
też jaki będzie rodzaj żałoby, ale nie według saskiego tylko polskiego oby-
czaju. Ogińska słynęła z wielkiej siły fizycznej oraz talentów dyplomatycz-
nych. Jej mąż był wieloletnim ambasadorem w Petersburgu, ale to ona miała 
większe wpływy i przyjaźniła się z carowa Anną. Podpis: H.O. MWXLit 
(Marszałkowa Wielk.Ks.Litewskiego). Pieczęć tuszowa Warklany – majątku 
Borchów. Bifolio 22,5 × 18,5 cm. Ślady złożenia, stan b. dobry. 600. –

94. PLATER Kazimierz Konstanty, agentura moskiewska. List Kazimierza 
Konstatego Platera (1746–187) późniejszego podkanclerzego litewskiego, 
kasztelana trockiego, szambelana królewskiego, rotmistrza Kawalerii Na-
rodowej do teściowej Ludwiki Anny Borchowej kanclerzyny wielkiej ko-
ronnej. 4 strony tekstu. Daugieliszki 26 X 1783. Obszerny odręczny list pisa-
ny z rezydencji Platerow k. Święcian na Litwie. Autor był synem wojewody 
Konstantego Platera i Augusty Ogińskiej. List o znaczeniu historycznym 
pisany na 8 lat przed Konstytucja 3 Maja, a 1 lat przed II Rozbiorem Polski. 

Plater podawał się za patriotę – podpisał Kon-
stytucję, złożył akces do Insurekcji Kościusz-
kowskiej, a jednocześnie zabiegał o względy 
rosyjskie, szukając kontaktu z carową Kata-
rzyną. W liście nie ukrywa oczekiwania 
na finan sowe korzyści z tego powodu. Plater 
zaczyna od „Chcę jechać do Peterburga (tak!) 
dla korzystania z tych wszystkich perspektyw 
które J.W.Matka y Dobrodz z pewnymi dla 
mnie korzyściami przedstawiła.” Autor pod-
kreśla ze chce „zręcznie” spotkać się z carową 
przedstawiwszy jej swą żonę, która to miała 
kilka lat temu spotkać się z Imperatorową 
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w Połocku lub Mohylewie. Bez ogródek pisze „bo koniecznie tejże żonci 
mojej potrzeba dać się poznać Majestatowi dla moich własnych interesów”. 
Narzeka, że „szemrzą w Kraju na to, że się cudzamy”, czyli że podejrzewa-
ją go o konszachty z cudzoziemcami. Plater marzy aby jego żona została 
„damą” czyli rosyjską damą dworu, albo damą orderową, bo wtedy „łatwiej 
u Monarchini sciągnąć mogła łaski na mnie Męża”. Podkreśla, że i w Polsce 
będzie lepiej traktowany, jeśli na dworze zorientują się o jego współpracy 
z zagranicą u dworu rosyjskiego. Autor jeszcze raz dziękuje teściowej za po-
moc „w Interessie z Okęckim”, wówczas kanclerzem wielkim koronnym, za-
siadającym w zarządzie likwidacji majątków pojezuickich. Plater wspomina 
też o „Dziele” (tak przez duże D) i chce aby „we mnie najmniejszego interesu 
nie widzieli”, a tylko aby sądzono, że jego pieniądze pochodzą „za wierne 
usługi” od kasztelanowej wileńskiej, czyli Heleny z Przeździeckich Radzi-
wiłłowej, której mąż pobierał stałą pensję od trzech sąsiednich krajów. Plater 
narzeka, że „uniknięto dzisiaj” jego usług, a ma długi. Autor też martwi się 
o interes z bankierem warszawskim Kabrytem, który miał „opłacić” kancle-
rza biskupa Okęckiego. Na koniec konkluduje, że z powodu kłótni w „Woł” 
zmuszony jest nie jechać do Petersburga, tylko tam aby ratować pół milio-
na. Prawdopodobnie chodzi o Wołczyn, rezydencję Adama Kazimierza 
Czartoryskiego. Żałuje też, że zamiast jechać do Lanckorony, musi jechać do 
Warszawy. Unikatowy i wstrząsający w swej wymowie list „polskiego patrio-
ty” i urzędnika zajmującego się głownie zdradą, korupcją i interesami. Autor 
listu jest protoplastą wszystkich hr. Plater-Zyberków, jako że syn jego ożenił 
się z bar. Syberg i połączył oba nazwiska. Pieczęć tuszowa Warklany – majątku 
Borchów. Bifolio, [4] s., wym. 23,5 × 19,5 cm, stan b. dobry. 1 8. –

95. PONIATOWSKA Teresa (1736–186), 
matka ks. Józefa Poniatowskiego. Liścik 
dworski do Ludwiki Anny z Zyberków 
Borchowej podkanclerzyny wielkiej ko-
ronnej z prośbą o zezwolenie jej córce 
(Izabeli) na wzięcie udziału w dworskim 
przedstawieniu teatralnym. Bez datacji 
(lata 6. XVIII w.). Z podpisem „T. Poniatowska”. Pismo odręczne matki ks. 
Józefa Poniatowskiego, Teresy z hr. Kinskych Andrzejowej Poniatowskiej. 
Typowy dla epoki krótki liścik (bez grzecznościowych formuł powital-
nych) przekazywany bezpośrednio przez służbę dworską z pałacu do pała-
cu. Poniatowska pisze w imieniu „księżnej wojewodziny” (prawdopodobnie 
Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, która miała prywatny teatr) w sprawie 
roli w przedstawieniu komediowym córki Izabeli późniejszej żony Kazimie-
rza Platera. Język francuski. Pieczęć tuszowa „Warklany”. Ślady złożenia. 
Stan dobry. Karta 23 × 18 cm. 600. –
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96. POTOCKA Maria (zm. 1768), właści-
cielka dóbr Radzyń Podlaski. List do 
Ludwiki z Zyberków Borchowej, podko-
morzyny inflanckiej, dat. 2 XI 1766. Z au-
tografem („M. Potocka G.A.W.X.L”). 
Pismo odręczne generałowej Marii 
z Kątskich Eustachowej Potockiej, 
matki Stanisława Kostki Potockie-
go. Język polski. Autorka stwierdza, 
że z powodu kilkumiesięcznej choro-
by męża nie wyjeżdżała do Warszawy 
(z powodu jego „wrodzonego uporu”). 
Liczy, że zabieg, który dokonają lekarze 
poprawi zdrowie małżonka. Bardzo by 
chciała, aby wesele jej córki odbyło się w Warszawie. Dodaje, że mąż podał 
pod „submisję” wojewodzie (wileńskiemu?) swą artylerię W.Ks.Lit. Pieczęć 
tuszowa Warklany rezydencji Borchów. [4] s., bifolio, 22,3 × 18 cm, ślady 
złożenia, stan b. dobry. 800. –

97. POTOCKI Prot, Żytomierz. Plenipotent słynnego finansisty i przemysłow-
ca, wojewody kijowskiego Prota Potockiego (1761–181), pożycza 17 czer-
wonych zł od biskupa kijowskiego Kaspra Cieciszowskiego – Warszawa 
28 II 1793. – tuszowy Stempel z Orłem opłaty skarbowej dużej wartości – 21 zł. 
Akt pożyczki będący świadectwem aktywności jednego z najbardziej rzut-
kich finansistów swej epoki, właściciela wielu fabryk i domów handlowych 
Prota Potockiego. Pożycza on pieniądze od biskupa kijowskiego Kaspra Cie-
ciszowskiego pod zastaw swych dóbr. Plenipotent Stanisław D…wski wy-
konując pobranie pożyczki powołuje się na akt plenipotencji od Potockiego 
z roku 1789, wpisany do ksiąg Metryki Koronnej. Rok 1793 to II Rozbiór 
Polski i upadek interesów Potockiego, dlatego na odwrociu tego aktu jest 

wpis informujący iż pleni-
potent biskupa Cieciszow-
skiego Wojciech Godlew-
ski nakazał w 1794 r. wpisać 
ten akt do akt grodzkich 
w Żytomierzu, co potwier-
dził pisarz grodzki An-
toni Sawicki. Autografy 
obu plenipotentów. Bifolio 
37 × 23 cm, ślady złożenia, 
stan b. dobry. 180. –
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98. RUTOWSKI Fryderyk August syn Augusta Mocnego. List feldmarszałka 
polsko-saskiego F. Augusta Rutowskiego (172–1764) do ministra pruskiego 
Georga Dietloffa v. Arnima w sprawie pułku 
kirasjerów. Pillnitz pod Dreznem 2 VIII 1752. 
Z autografem Rutowskiego. Fryderyk August 
hr.Rutowski był synem króla Polski Augusta II 
i Turczynki Fatimy. Żonaty był z ks.Ludwiką 
Lubomirską. Pismo do „Collegium” radców czy-
li ówczesnego ministerstwa adresowane na ręce 
Arnima w sprawie regimentu kirasjerów. Pismo 
wydane w Pillnitz – pałacu króla Augusta zbudo-
wanym w stylu chińskim, a użytkowanym przez 
Rutowskiego. Dokument w języku niemieckim, 
po konserwacji, uzupelnienia narożnika. Karta 
31,5 × 19,5 cm. 300. –

99. WALKA z pieniactwem sejmowym. „Ob-
jaśnienie Seymików Relacyjnych” – ręko-
pis staropolski dotyczący zasad wybierania 
marszałka i posłów, wyboru króla. 1764. In-
strukcja rozsyłana do posłów i senatorów ja-
dących na elekcję. Prawdopodobnie do jed-
nego z Tyszkiewiczów. Rękopis sporządzony 
w 1764 po śmierci Augusta III, gdyż mowa 
jest o uchwale sejmu konwokacyjnego, a ten 
zbierał się w okresie bezkrólewia. Tenże sejm 
nielegalnie odbył się w Warszawie, w wyniku 
zamachu stanu pod osłoną przybyłych wojsk 
rosyjskich dla „bezpieczeństwa” sojuszników 
Rosji, bo zamiast 3 brało udział 8 posłów. 
W dokumencie zaleca się „nayprędzej” wybór 
marszałka sejmu, a nie zbyteczne „wycięcze-
nie czasu” co robiono np. oblegając mównicę 
sejmową. Podkreśla się, że poprzednio wybór 
marszałka na elekcje zazwyczaj trwał kilka 
„niedziel”, czyli tygodni, co było spowodo-
wane awanturnictwem i układaniem różnych 
roszad polityczno-finansowych. Porównaj poz. 94 tego katalogu. (Plater) 
Ciekawy dokument powstrzymywania sejmowego pieniactwa aktualny do 
dziś. Pieczęć tuszowa z herbem Leliwa i napisem „Archiwum Czerwono-
dworskie” ze znanej kolekcji rodu Tyszkiewiczów na Litwie z zamku do 
dziś istniejącego. 450. –
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100. ZAJĄCZEK, Kalisz. Akt cesji pra-
wa wyrębu lasów od Kajetana i Rozali 
z Objezierskich Zajączków na rzecz 
Jana Nepomucena Węgorzewskiego, 
Kalisz 17 VII 1792 , stempel skarbowy 
tuszowy z Orłem wartości 1 gr. Kajetan 
Zajączek (brat stryjeczny sławnego gen. 
Zajączka). Razem z żoną Rozalią z Ob-
jezierskich cedują na rzecz szambelana 
Jana Nepomucena Węgorzewskego pra-
wo wyrębu lasów w Borach Kiszewskich, 
należących do Ocieszyna k. Obornik 
za sumę 3 6 zł. Podpis rejenta akto-
wego Korytkowskiego. W/w para to pra-
dziadkowie Zofii z Gałczyńskich żony 
Juliusza Kossaka i przodkowie Jadwigi 
Unrug żony Witkacego. 180. –

xix wiek
101. CZETWERTYŃSKI, SIEROSZEWSKI, SOŁTYK. Akt wystawiony przez 

Teresę z Sołtyków ks. Czetwertyńską, poprzednio żonę Antoniego Siero-
szewskiego kasztelana krzywińskiego, mieszkającą w Kaliszu, zezwalający 
synowi Kazimierzowi Sieroszewskiemu 
na czynności prawne wobec majątków. 
Kalisz 14 VI 1811. Teresa z Sołtyków I v. 
Sieroszewska, II v. Czetwertyńska, pozo-
stawiła sporą liczbę potomków o rożnych 
nazwiskach. Autografy Czetwertyńskiej 
i świadków: Jana Nepomucena Palczy-
kowskiego i Macieja Paluszkiewicza. 
Ark. 36 × 22 cm, stan b. dobry. 200. –

102. HOŁOWCZYC Szczepan (1741–1823), ar-
cybiskup metropolita warszawski, pry-
mas Królestwa Polskiego. Odezwa do 
księży w formie blankietu drukowane-
go, z nagłówkiem – tytulaturą prymasa 
i ręcznie wypełnianym tekstem. Adreso-
wane do dziekana w Błoniu, księdza Ku-
charzewskiego, proboszcza w Żukowie. 
Warszawa, 2 II 1823. Forma składanego 
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listu z adresem. Ślad pieczęci zamykającej list. 
Stempel obiegu pocztowego. Z autografem pryma-
sa. Hołowczyc pochodził z Litwy, był proboszczem 
w Kutnie, działał w Komisji Edukacji Narodowej, 
Towarzystwie Ksiąg Elementarnych, był biskupem 
sandomierskim, właścicielem pałacu przy Nowym 
Świecie. W 1819 mianowany metropolitą warszaw-
skim i Prymasem. W liście żądanie, aby każdy ksiądz 
przeczytał nadesłane obwieszczenie i przesłał je 
dalej. Bifolio 32,3 × 21,5 cm. 180. –

103. JABŁKOWSKI, BIERNACKI, Sieradz. Akt 
w którym Katarzyna z Pniewskich Lutomska daje 
pełnomocnictwo swemu mężowi Walentemu, kapita-
nowi piechoty, w sprawie o pieniądze po kasztelanie 
sieradzkim Władysławie Biernackim, a należące się 
jego kuzynowi Tomaszowi Jabłkowskiemu kapitanowi 
4 pułku konnego, zabezpieczone na dobrach Skrzynki. 
Sieradz 6 I 1811 z pieczęcią suchą pisarza aktowego pow. 
sieradzkiego z herbem Ks.Warszawskiego. Autografy: 
Katarzyny z Pniewskich Lutomskiej córki burgrabiego 
kaliskiego, Walentego Lutomskiego kapitana piechoty 
w.p., świadkow: Jana Pogorzelskiego intendenta solne-
go i Krystiana Kownackiego podsędka kryminalne-
go oraz pisarza aktowego Antoniego Pstrokońskiego. 
Wymieniony Tomasz Jabłkowski był bratem jednego 
z przodków założycieli „Domu Braci Jabłkowskich”. 
Ark. 35 × 21 cm. 300. –

104. KARP Ignacy, Litwa. List Ignacego Karpa do 
niewymienionego z nazwiska hrabiego, 25 VI 189. 
Pismo odręczne z autografem. List pisany prawdo-
podobnie do jednego ze szwagrów Tyszkiewicza 
lub Platera, krótko przed zgonem. W liście dziękuje 
za pytanie o zdrowie, sam będąc słabym i nie mogąc 
osobiście przybyć dziękuje za troskę. Ignacy Karp 
(178–189) był synem Benedykta posła na sejm 
Wielki i Karoliny ks.Puzyna. W młodości uczestnik 
insurekcji kościuszkowskiej , był fundatorem szkoły 
w Johaniszkielach. W testamencie zniósł pańszczy-
znę w swoim majątku. Bifolio 25,5 × 2,2 cm, stan 
b. dobry. 250. –
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10 5 .  KOLU M NA-WA L E W S K I , 
radom skie. Akt Bogumiła Kolumny 
Walewskiego zapisania 25 tysięcy zł 
otrzymane w posagu od rodziny żony 
Józefy z Wężyków na swych dobrach 
w radomskim. Autografy. 21 V 1811. 
Rękopiśmiennych Dokument sporzą-
dzony przez Bogumiła Walewskiego 
(175–1814) cześnika sieradzkiego i po-
sła na Sejm Czteroletni, sygnatariusza 
Konstytucji 3 Maja, wymieniający sumę 
1 tys. zł otrzymaną od Teścia Michała 
Objezierskiego i 15 tys. od brata żony 
Adama, jako posag swej żony Józe-
fy z Wężyków. Autograf Walewskie-
go i świadków Feliksa Więckowskego 
i Leona Młosiewskiego. Powyższe kwo-
ty zostały zabezpieczone na majątku 
ziemskim Walewskiego m.in. stróża, 
Wydrzyny, Bogumiłowice w pow.Ra-
domskim. Bogumił Walewski to przo-
dek sporej liczby Walewskich żyjących 
w XIX w. i XX w., gdyż cztery jego córki 
poślubiły Walewskich. Ark. 34,5 × 21 cm, 
stan b. dobry. 240. –

106. LASKOWSKI Stefan, major (Lu-
belskie). Akt zgonu majora Wojsk Pol-
skich Stefana Laskowskiego wystawio-
ny w parafii Matczyn 5 VI 1852. Pieczęć 
tuszowa USC z Orłem i podpisem ks. 
R.Kleszczyńskiego oraz potwierdzenie 
przez podsędka Zarembę z sądu okrę-
gowego w Lublinie. Akt zgonu zmarłego 
12 lutego 1852 wspolwlasciciela wsi Ba-
bin, majora S. Laskowskiego wymienia-
nego w 1829 r jako majora z Twierdzy 
Modlin. Pozostawił wdowę Henrykę 
Szwabe. Jako świadkowie – współwła-
ściciele tejże wsi – Jakub Pruszynski 
i Antoni Woyciechowski. Bifolium 
wym. 32,5 × 2 cm. 150. –
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107. MAJEWSKI herbu Starykoń. Dyplom Heroldii Królestwa Polskiego po-
twierdzający szlachectwo Mikołaja Majewskiego syna Jacka. Warszawa 
1856, ręcznie malowany kolorowy herb Starykoń. Uwierzytelniony odpis 
wykonany w 194 r. u notariusza warszawskiego Ryszarda Krzyżanowskiego 
z jego pieczęcią i autografem. Mikołaj Majewski ur. 1815 we wsi Bielawy 
k. Brzezin, żonaty z Anielą Dawidowicz, pozostawił pięcioro dzieci ro-
dzonych w sieradzkim i wieluńskim. Odpis 
wykonany na polecenie Karola Majewskie-
go syna Hipolita nie bedącego potomkiem 
Mikołaja. Karol Majewski (1873–1957) dok-
tor filozofii i chemik pochowany na Powąz-
kach, krewny znanej warszawskiej rodziny, 
która wydała kilku bohaterów PSB, archi-
tekta , fabrykanta ołówków, posła na sejm. 
Ich potomkiem był polityk Andrzej Stelma-
chowski. Ślady składania i podklejenia. No-
tatka na odwrocie: „Proszę spalić”. Bifolio, 
wym.41 × 25,5 cm. 500. –

108. MINISTERSTWO FINANSÓW. Nomina-
cja na zastępcę sekretarza Komisji Rządo-
wej Przychodow i Skarbu w Komisji Wo-
jewództwa Podlaskiego wydziału leśnego 
w Siedlcach dla Augusta Gierszta. Warsza-
wa 3 II 183. Pieczęć opłatkowa z Herbem 
Krolestwa Polskiego, autografy. Ozdobny 
litografowany blankiet z miejscami do 
ręcznego wypełnienia. August Gierszt był 
kapitanem w armii Księstwa Warszaw-
skiego i w okresie późniejszym rewizorem 
m. Warszawy. Jego potomkowie to Gerszt-
Drużbaccy (bez „i”). W czasach Królestwa 
Polskiego ministerstwa zwano komisjami. 
Budynek tej komisji to obecna siedziba pre-
zydenta Warszawy i Urzędu Wojewódzkie-
go na placu Bankowym. W momencie wy-
dania tego dokumentu praktykował w tym 
budynku Juliusz Słowacki. Podpis radcy 
w zastępstwie ministra – nieczytelny, oraz 
sekretarza Winiewskiego i Byszewskiego. 
Wym. 32,5 × 2,5cm. 350. –
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109. NIEMOJOWSKI, Sejm. Przyrzeczenie 
zapłaty przez Bonawenturę Niemojowskie-
go z Marchwacza, posła na Sejm i opozycjo-
nisty, bratu Gabrielowi Niemojowskiemu, 
prokuratorowi . Kalisz 28 VI 1811. Autografy 
obu Niemojowskich oraz świadków. Bona-
wentura Niemojowski (1787–1835) dziedzic 
Marchwacza, wybitny działacz sejmowy 
na Sejmy Królestwa Polskiego, przywódca 
opozycji tzw. kaliszan, ostatni Prezes Rządu 
Narodowego w Powstaniu Listopadowym, 
działacz emigracyjny w Paryżu, zobowiązu-
je się wypłacić bratu Gabrielowi Niemojow-
skiemu (1786–1854) prokuratorowi, kwotę 
1136 zł czerwonych złotych (czyli w złocie), 
zabezpieczając w/w kwotę na swym majątku. 
Kilka miesięcy pózniej Bonawentura wziął 
ślub i prawdopodobnie zabezpieczał sumę 

z rozliczeń rodzinnych jako kawaler. Podpisy świadków ppłk. Klemensa 
Cieleckiego, kawalera VM i Konstantego Wichlińskiego prezesa rady 
pow. wielunskiej. Wszystkie cztery postacie znane dobrze w swej epoce. 
Ark. 36 × 23,5 cm, stan b. dobry. 450. –

110. OGIŃSKI Franciszek Xawery książę (1742–1814) kuchmistrz wielki litewski, 
strażnik polny, stryj Michała Kleofasa. List do szambelana Józefa Matkie-
wicza (bez podania personaliów). 4 strony zapisane tekstem. Mołodeczno 
14 V 181. Pismo odręczne z autografem. F.X. Ogiński był synem Tadeusza 
i Izabeli Radziwiłł. List do szambelana J. Matkiewicza, który prowadził 
interesy dotyczące majątku Bala Kow-
nacka. Przesyła szambelanowi plenipo-
tencję dla Jana Sawickiego ekonoma 
przewalskiego dla potrzeb prawnych. 
Pisze, że czeka zawsze na przybycie 
„synowca mego rodzonego” Michała 
K. Ogińskiego do którego pisał już 
kilka razy, aby mu pomógł w sprawach 
majątkowych. Zasyła tabele „intrat” 
dóbr swoich i prosi o przesłanie tego 
dalej w/w M.K. Ogińskiemu do Brze-
żan. Bifolio, [4] s., wym. 22,5 × 18,5 cm. 
Stan b. dobry. 500. –
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111. RADZIWIŁŁ, Rzewuska, Blücher. 
Wanda z ks. Radziwiłłów ks. Blücher 
von Wahlstadt (1877–1966), list do matki 
Katarzyny z hr. Rzewuskich Radziwił-
łowej. Radun 4 VII 1897, piecz: „Cath. Pr. 
Radziwill”. Odręczny list pisany po francu-
sku przez Wandę Radziwiłłównę z zamku 
Radun k. Opawy, należącego do jej męża 
ks. Gebharda Blüchera, mającego także pa-
łac w Krobielowicach k. Wrocławia. List do 
matki, znanej w swej epoce płodnej pisar-
ki i podróżniczki, Katarzyny z Rzewuskich 
(1858–1941). Autorka parę miesięcy wcześniej 
urodziła córkę Elżbietę, o której pisze „Ella”, 
że ma się dobrze. Wspomina list przyjaciół-
ki Anny Mniszek, list ten szukał adresatki 
w Londynie, Berlinie, Krobielowicach, a zna-
lazł w Raduniu. Bifolio 17,5 × 11,5 cm, [3] s., 
ślady złożenia, stan b. dobry. 300. –

112. RZĄD NARODOWY 1831. Przedłużenie urlopu zdrowotnego dyrek-
torowi generalnemu w ówczesnym ministerstwie finansów Józefowi 
A. Morawskiemu. Warszawa 17 VI 1831. Rząd Narodowy udziela Józefo-
wi Aleksemu Morawskiemu przedłużenie urlopu zdrowotnego na kolej-
ne cztery miesiące. J.A. Morawski 
(1791–1855) uczestnik wojen napo-
leońskich , kawaler złotego krzyża 
VM za 1812, kawaler Orderu Orla 
Białego, senator i w okresie później-
szym dyrektor główny prezydiują-
cy Komisji Rządowej Przychodów 
i Skarbu, czyli minister w minister-
stwie finansów. Żonaty był z cór-
ka bankiera Szmula Zbytkowera, 
a jego wnuczka Franciszka Siedli-
ska została błogosławiona kościoła 
katolickiego. Ministerialny odpis 
wykonany równolegle do oryginału, 
potwierdzony podpisem urzędnika 
Ciechanowieckiego. Pieczątka zbio-
rów rodziny Morawskiego. Wym. 
17,5 × 13,2 cm, stan dobry. 400. –
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xx wiek
113. BANK Gospodarstwa Krajowego. Przemówienie Generała Dr-a R. Gó-

reckiego, Prezesa BGK, wygłoszone na zebraniu u Ks. Janusza Radziwiłła, 
w dn. 1 stycznia 1929 r. p.t. „Zagadnienie etatyzmu w Polsce”. Maszynopis, 
28 k., 35 × 23 cm, opr. w karton. Dołączone pismo z Sekretariatu Banku dat. 
4 luty 1929 z informacją, że dokument jest przeznaczony dla wojewody kra-
kowskiego Mikołaja Kwaśniewskiego. W przemówieniu R. Górecki bronił 
działalności banku i starał się wykazać, że podejmuje on te funkcje, których 
nie chciał lub nie potrafił realizować kapitał prywatny. Roman Górecki (ur. 
27 VIII 1889 w Starej Soli, zm. 9 VIII 1946 
w Iscoyd Park (Whitchurch), hrabstwo 
Shropshire) – polski doktor nauk praw-
nych, oficer Legionów Polskich, generał 
brygady Wojska Polskiego II Rzeczypo-
spolitej, bankowiec, prezes Banku Gospo-
darstwa Krajowego, minister przemysłu 
i handlu II RP, prezes Federacji Polskich 
Związków Obrońców Ojczyzny, prezes 
WKS „Legia” Warszawa i pierwszy pre-
zes Ligi Piłki Nożnej, prezes Polskiego 
Touring Klubu, prezes Rady Głównej 
Ligi Morskiej i Rzecznej, wolnomularz. 
Okładka lekko przybrudzona, poza tym 
stan b. dobry. 300. –

114. MINISTERSTWO Skarbu, Urząd Pożyczek Państwowych Skarbu Naro-
dowego. Zaświadczenie o ofiarowaniu przez P. IV kl. pensji [?] Makare-
wiczówny w Ostrowcu ofiarował na Skarb Narodowy 1) R. 8.5 srebrem, 
2) R. 2.75 bil. srebr. 3) 1 złoty polski, 4) stara moneta srebrna, 5) M. 8. – sre-
brem 6) Fr. 5. – srebrem 7) L 2.5 włoskie, 8) stara srebrna moneta pru-
ska. – 9) broszka srebrna 1) piersć. sr. 11) złoty pierśc., 12) złote 3 krzyż. 

13) 2 złote kolczyki z 2 koralami. 
[Pieczątka] Bank Handlowy w War-
szawie Agentura w Ostrowcu Dy-
rektor (podpis) Skarbnik (podpis) 
Ostrowiec dnia 12 kwietnia 1919 r. 
Na blankiecie ozdobnym i koloro-
wym z godłem państwowym oraz 
napisem „Wdzięczna ojczyzna ofia-
rodawcom”. Blankiet N° 11518. Pra-
we narożniki zabrudzone. 60. –
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115. MIŃSK Litewski, obecnie Białoruś. Akt sprzedaży 
gruntów przez Aleksandrę Mielnicką, córkę gen. Wale-
riana Mielnickiego, Irinie c. Józefa Gramowicz. Mińsk 12 
XI 1919. Pieczęć tuszowa z Orłem: „Naczelne dowództwo 
W.P. – Kasa Skarbowa w Mińsku”, pieczęć Izby Skarbowej, 
pieczęć Notariusza J. Boryczewskiego. Rękopis z podpisem 
notariusza. Po śmierci gen.Mielnickiego majątek odziedzi-
czyła jego żona Elena z d. Korostowiec, II v. za księciem 
Mikołajem Piotrowiczem Dołgorukim, oraz córka Alek-
sandra. Po wkroczeniu wojsk polskich Mielnicka zaczęła 
sprzedawać włościanom działki w dawnym poradziwiłłow-
skm majątku Samochwałowicze, a dokładnie folwarku No-
winki. Obie strony były pewne utrwalenia władzy polskiej 

w Mińsku, ponieważ w akcie jest mowa, iż należy sporządzić akt wieczysty 
w ciągu roku, zastrzegając, że może to jednak nienastąpić z „powodów nie-
przewidzianych”. [4] s., bifolio 35,5 × 22,5 cm, stan b. dobry. 150. –

116. MIŃSK Litewski, obecnie Białoruś. Plan trzech działek szachownicowych, 
położonych w Okręgu i Powiecie Mińskim, gminie Samochwałowickiej, nale-
żących do folwarku „Nowinki”, majątku „Samochwałowicze”, własność córki 
Generał-Majora Walerjana Mielnickiego – Aleksandry Mielnickiej. Działki 
zaprzedane w ilości 8,65 dziesięcin Filippowi, synowi Jana, Gramowiczowi. 
Skala w calu angielskim 5 sążni. Z oryginału wykonanego w roku 1919 przez 
Geometrę Ł. Godesa kopiował w roku 192 Geometra A. Jochelson. Plan wy-
konany piórkiem, kolorowany ręcznie, 49,5 × 65,5 cm. Wyprzedaż dóbr Samo-
chwałowicze z folwarkiem Nowinki nad Ptyczą w pow. mińskim nastąpiła 
po śmierci W. Mielnickiego, kiedy majątek odziedziczyły córka Aleksandra 
i żona Elena Władimirowna z domu Korostowiec (zm. 1932), 2.v. za księciem 

Mikołajem Piotrowiczem 
Dołgorukim (1853 – po 1912). 
Poszczególne dziesięciny 
i mniejsze części sprzedawano 
okolicznym włościanom w la-
tach 1918 – 1919. Samochwało-
wicze stanowiły majątek pora-
dziwiłłowski systematycznie 
parcelowany od 2 poł. XIX w., 
o dość żyznych ziemiach i łą-
kach nadrzecznych, młynie 
znacznej propinacji i docho-
dach przed I wojną światową. 
Stan b. dobry. 300. –
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117. OPPMAN Artur, komornik. Awizacja komornicza Sądu Grodzkiego w War-
szawie celem ściągnięcia z wydawnictwa Gebethner i Wolff kwoty 2 zł 
od literata i ppłk. Artura Oppmana, pseudonim Or-Ot i oficerskiej spół-
dzielni mieszkaniowej na rzecz firmy Żelazo-Beton. Drukowany blankiet 
wypełniany ręcznie kredką. Dwie pieczęcie komornika Konstantego Chę-
cińskiego. Warszawa 6 XII 1929. Artur Oppman (1867–1931) znany literat był 

uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Razem 
z grupą oficerów założył na Żoliborzu tzw. Oficer-
skim spółdzielnie mieszkaniową, gdzie zamiesz-
kał m.in. gen. Grot-Rowecki i Stefan Starzyński. 
Wym. 21,5 × 16,5 cm. 120. –

118. WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA. Roz-
kaz wydany w początkach wojny przez gen. 
Rydza-Śmigłego nakazujący zniszczenie mostu 
nad Stochodem w okolicach Ugły ppor. Jerze-
mu Białemu z 1 batalionu saperów w Kowlu. 
Pieczęć tuszowa dowództwa i podpisy ołów-
kiem. Kowel 2 III 1919. Maszynopis na bibułce, 
podpisy ołówkiem, pieczęć tuszowa Dowództwa 
Grupy Gen. Rydza-Śmigłego. W wykonaniu roz-
kazu ma pomóc ppłk Sandecki wysyłając silny 
patrol. Wymieniony ppor Biały to poźniejszy 
kapitan saperów Jerzy Biały rodem z Białego-
stoku, członek Arkonii, poległ w Zamachu Ma-
jowym 1926. Tablica jemu poświęcona znajduje 
się na pl. Zamkowym w Warszawie. Brak lewej 
części dokumentu i fragmentu pieczęci. Po kon-
serwacji. Ark. 17,3 × 22 cm. 250. –

119. ZAMOŚĆ. Tomaszewski Ludwik. Okrę-
gowa Komisja Wyborcza 27-go Okręgu Wy-
borczego w Zamościu […] d. 5/9 1922 r. N° 2, 
W.P. Ludwik Tomaszewski, gmina Komarów 
pow. Tomaszowski […] mianuje Pana Zastępcą 
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wybor-
czej gminy Komarów obwodu głosowania N° 1 
w Komarowie-osada. Przewodniczący Okręgo-
wej Komisji Wyborczej [podpis nieczytelny]. 
Okrągła pieczątka Komisji z orłem w koronie. 
Ark. 17,5 × 22 cm, ślad po zagięciu, drobne zapla-
mienia, stan dobry. 100. –
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tableau

120. DROHOBYCZ. Absolwenci trzyklasowej koedukacyjnej Szkoły Handlo-
wej T.S.H. w Drohobyczu 193. Tableau z 21. portretami: prezez T.S.H., 
kadra nauczycielska i absolwenci. Na odwrocie 17 autografów, podpis pre-
zesa centralnie, następnie w dwóch kolumnach po osiem podpisów m.in. 
Sala Glasberg, Abraham Benkendorf, Samuel Weiler, Herman Rubinste-

in, Eugenjusz Głabucki, ks. 
Grzegorz Gościński, Mar-
ja Tyrkówna. Ch. H. Krat-
ter, Introligator, Droho-
bycz. Fot. „Rembrandt” 
Drohobycz, fotograf ia 
17 × 22,5 cm, naklejona 
na kartonie 3 × 33 cm, 
nadpęknięty prawy, górny 
narożnik kartonu, poza 
tym stan b. dobry. 250. –
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121. SAMBOR. Abiturjenci I. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Samborze. 
1926 – 1936. Sambor: [Zakład Portretowy] Leon Petryk. Fotografia table-
au 11,5 × 16,5 cm, naklejona na kartonie za szkłem w ramce. Widok szko-
ły, 41 portretów kadry nauczycielskiej i abiturientów. Ramka z drobnymi 
ubytkami, fotografia w stanie b. dobrym. 230. –



62

122. TURKA. Pryw. Gimnazjum Koedukacyjne w Turce im. Marszałka 
J. Piłsudskiego. Kl. VIII. 1932 – 1942. [B. m. i wyd.] Fotografia tableau 
2 × 28 cm, naklejona na kartonie za szkłem w ramce. Widok szkoły, 41 
portretów kadry nauczycielskiej i absolwentów. Ciekawostką jest moż-
liwość wykonania pamiątkowego tableau po wyjściu sowietów z Turki. 
Fotografia wysrebrzona na krawędziach, ramka z niewielkimi ubytkami. 
Stan dobry. 300. –
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różne
123. [FARMACJA] – APTEKA pod „Słońcem” St. Jakubowskiego w Krakowie, 

Rynek Gł. 42 A-B. Zbiór receptur przepisanych przez dr Zbigniewa Jodłow-
skiego, zastępcę ordynatora oddziału chorób wewnętrznych szpitala św. 
Łazarza. Lata 3 XX w. Maszynopisy i autograf. Papier firmowy apteki, [4] 
k. złóż., różne formaty i koper-
ta (8 × 11 cm). Zbiór przepisów 
medycznych związanych z pro-
blemami gastrycznymi. Drobne 
zagniecenia koperty, poza tym 
stan b. dobry. 100. –

124. JĘDRZEJOWICZOWA Cezaria 
z domu Baudouin de Courtenay, 
1 v. Ehrenkreutz (1885–1967), et-
nolog i historyk sztuki, założy-
cielka Muzeum Etnograficznego 
w Warszawie. Informacja o au-
diencji w Pałacu rady Ministrów, 
dat. 24 I [1934]. Blankiet druko-
wany, ręcznie wypełniany. – [1] 
k., 7 × 12 cm, karton. Z odręcz-
nym wpisem „24 stycznia r.b.”, 
informującym o dacie przyj-
mowania gości przez żonę Pre-
miera Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej Janusza Jędrzejewicza 
(1885–1951). Minimalne zagięcie 
przy krawędzi, poza tym stan b. 
dobry. 120. –

125. M I E DZ I Ń SK I B og u s ł aw 
(1891–1972), podpułkownik dy-
plomowany Wojska Polskiego, 
dziennikarz, oficer wywiadu 
wojskowego, poseł na Sejm RP 
(1928–1938), minister poczt i tele-
grafów (1927–1929), wicemarszałek Sejmu RP (1935–1938) i ostatni marszałek 
Senatu RP (1939–1939). Bilet z podziękowaniem za kondolencje w związku 
ze śmiercią ojca (Karola), dat. wrzesień 1936. – [1] k., 9 × 11 cm, karton. 
W czarnych żałobnych obwódkach. Minimalne zagięcie przy krawędzi, 
poza tym stan b. dobry. 150. –
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126. MIĘDZYNARODOWA Wystawa w Paryżu. 8 wycieczek i wyjazdy in-
dywidualne na Międzynarodową Wystawę w Paryżu. Warszawa: Wagon-
Lits//Cook, [1937]. – ark. 34,5 × 5 cm złożony na 4., na czterech stronach 
regulamin, cennik, program i sprawy paszportowo-wizowe. Po rozłożeniu 
plan Paryża z zaznaczonym obszarem wystawy. Wycieczki od czerwca 
do września 1937 r. Na jednym z marginesów zapiski kalkulacyjne. Ślady 
złożenia, stan dobry. 60. –

127. NORBLIN Stefan (1892–1952), artysta plastyk, malarz, ilustrator i plakaci-
sta. Bilet wizytowy z autografem. – [1] k., 5 × 8 cm, karton. Pismo odręczne 
z życzeniami dla dyrektora Banku Handlowego w Warszawie Mieczysława 
Hoffmana. Drobne zbrązowienia, poza tym stan b. dobry. 150. –



128. PIŁSUDSKI Józef – komendant 
i marszałek, Naczelnik Państwa. 
Bilet wizytowy 4,5 × 11 cm. Odła-
many prawy dolny narożnik wska-
zuje z dużym prawdopodobień-
stwem, iż był zagięty, a zgodnie 
z panującym zwyczajem, gdy przychodziło się z wizytą, a nie zastało się 
gospodarzy, wypadało wtedy zostawić bilet wizytowy zagięty na prawym 
dolnym narożniku. 200. –

129. PROGRAM otwarcia Izby Handlu w Pałacu Potockich w Paryżu w grud-
niu 1927 r. 27 Decembre 1927 soiree d’inauguration de l’Hotel de la Chambre 
de Commerce de Paris. [2] k. w kartonowej okładce związane ozdobnym 
sznurkiem, 33 × 25 cm. Na licu kolorowana rycina Rogera Valerio (1886–
1951), francuskiego malarza i projektanta plakatów reklamowych w stylu 
Art Deco, znanego z realizacji reklam dla dużych firm, w tym Citroën , 
Chrysler i Air France. W programie koncert utworów operowych i symfo-
nicznych pod dyrekcją J.E. Szyfera. Pałac Hôtel Potocki, własność Alfreda 
Potockiego, odziedziczony po dalekim krewnym Mikołaju Potockim her-
bu Pilawa. Nieznaczne nadgniecenia, stan b. dobry. 250. –
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k a l e n d a r z e

130. GONIEC Poranny i Wieczorny. Kalendarz ilustrowany na rok 1914. War-
szawa: Nakład „Gońca Porannego i Wieczornego”, [1913]. – [16], XCVI, 176, 
[16] s., inseraty, 21 cm, opr. wyd. ppł. Kalendarz wydany dwukrotnie przy 
„Gońcu” – organie frondy narodowej 
demokracji. Poza działem informacyj-
nym szereg artykułów, m.in.: E. Mali-
szewskiego, Polacy i polskość na Litwie 
i Rusi; I. Moszczeńskiej, Stosunki pol-
sko-żydowskie w ostatniem dziesię-
cioleciu; Z. Makowieckiego, Unarodo-
wienie swojskiego handlu, etc. Otarcia 
grzbietu, stan dobry. 150. –

131. KALENDARZ informacyjny dla 
urzędników państwowych na rok 
1939. Oprac. Józef Meksz. Rok wydaw-
nictwa IX. Warszawa: Redakcja Kalen-
darza, 1938. – 476 s., kalendarium, ta-
bele, 13 cm, opr. wyd. pł. Wiadomości 
o Polsce; Święta; Taryfy; Ustrój; Siły 
zbrojne; Kodeks karny; Uposażenie; 
Ordery i odznaczenia; Stowarzyszenia 
i związki. Drobne zaplamienia opra-
wy, blok czysty. 120. –

132. KALENDARZYK Policji Wojewódz-
twa Śląskiego, 193. Katowice: Związek 
Funkcjonarjuszów Policji Wojewódz-
twa Śląskiego „Samopomoc”, 193. 
– 539, [2] s., [9] k.tabl., kalendarium, 
tabele, inseraty, 16,5 cm, opr. wyd. 
pł. Dział administracyjny, instrukcji 
służbowych, postępowania karnego, 
wojskowy (m.in. nauka o broni). Stan 
b. dobry. 150. –



67

133. KALENDARZYK Profesor-
ski Tow. Naucz. Szkół Wyższych 
na Rok 1913. Ułożony przez M. Ja-
nellego i J. Piątka. Lwów: Tow. Na-
ucz. Szkół Wyższych, 1913. – VIII, 
32, IX-XXXII (inseraty) s., kalenda-
rium, tabele, 16,5 cm, opr. wyd. pł. 
Najważniejsze przepisy o stosun-
kach służbowych, Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Wyższych, Spi-
sy osobowe wg stanowiska służbo-
wego, Profesorowie i nauczyciele, 
Wykazy gimnazjów, Indeks osobo-
wy. Otarcia krawędzi oprawy, blok 
czysty. 150. –

134. KOWEŃSKI Kalendarz Powszech-
ny na rok 1934. Rok XII. Kowno: 
Spółka Wydawnicza „Omega”, 
1934. – 18 s., il., [4] s. inseratów, 
kalendarium, 23 cm, brosz. wyd. 
Zawiera: Nasze rocznice histo-
ryczne; O polskich tańcach ludo-
wych z il. Zofii Stryjeńskiej; Życie 
polskie przed dwustu laty; Dział 
prawny, lekarski. Ładny, czysty 
egzemplarz. 150. –



135. NOWOROCZNIK (kalendarz) illustrowany na rok 1866 i 1867. Warszawa: 
Księgarnia Polska A. Dzwonkowskiego, 1867. – k. tyt. lit., [2], XLVIII, [14], 
5, 3, 346, II, [2], 15 s., [7] k. tabl. lit. (w tym 3 portrety i 4 obrazki historycz-
ne), 2 cm, opr. wyd. ppł. Prezentowany kalendarz jest ostatnim (szóstym 
i siódmym) rocznikiem „Kalendarza Illustrowanego dla Polek”. Na por-
tretach: Marya Ilnicka, autorka dramatów umieszczonych w kalendarzu; 
Romuald Zientarski, kompozytor muzyki kościelnej; Augustyn Milde, 
kapelan króla saskiego. 4 litografie do obrazów z dziejów Polski. Grzbiet 
po reperacji, zachowane oryginalne okładziny i okładka broszury. Kom-
pletny i czysty egzemplarz. 450. –

136. SPIS wyrobów Wspólnoty Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. Kalendarz 
na rok 1939. Katowice: Wspólnota, 1937/38. – 256 s., il., tabele + 64 s., 15 cm, 
opr. wyd. pł. Bogato ilustrowany 
katalog wyrobów, fotografie hut 
i kopalń Wspólnoty z opisem. 
Dołączone na wkładce kalenda-
rium na 1939 r. Okładka w na-
rożniku lekko odbarwiona. Stan 
dobry. 90. –
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e f e m e r y d y

PAMIĘTNIK Magnetyczny Wileński (1816–1818). Kwartalnik. Wyd. i red. 
Ignacy Emanuel Lachnicki (1793—1826) prezentował tam własne i cudze teorie 
magnetyzmu, uwzględniając zarówno ujęcia materialistyczne, jak i systemy 
spirytualistyczne; ponadto w piśmie znajdowały się opisy doświadczeń ma-
gnetycznych, porady praktyczne i wiadomości o wynalazkach oraz rozprawki 
z chemii, biologii, astronomii itp. przeplatane «rewelacjami» medycyny ludo-
wej. Pismo nabrało rozgłosu z powodu rozpowszechnienia się mody na ma-
gnetyzm, oraz protestów i satyrycznych wycieczek ze strony racjonalistów 
z braćmi Śniadeckimi na czele; krytykowane 
i wyśmiewane, zostawiło jednak głęboki ślad 
na pokoleniu młodych. Z „Pamiętnika Magne-
tycznego” wzięła początek «teoria promionków» 
Tomasza Zana; dzięki drukowanym tam prze-
kładom myślicieli zachodnich dotarły na Litwę 
idee, które m. in. znalazły odbicie w twórczości 
Mickiewicza („Ballady”, „Dziady”). Wyszydzane 
przez Towarzystwo Szubrawców i innych racjo-
nalistów wileńskich. Poza Lachnickim wśród 
autorów: Antoni Poszman, Alex. Łopaciński, 
Makary Bogatko, Wincenty Karczewski, Win-
centy Smokowski, C.W. Hufeland i in. Wszyst-
kie egzemplarze z owalną pieczęcią „Czytelnia 
w domu pod „Królami” Daniłowiczowska 14”. 
2 cm, opr. płótno z epoki, zachowane okładki 
broszury wydawniczej. Stan b. dobry.

137. N°. I. d. 3. Stycznia 1816 roku. [2], 14, 
[1] s. – Zawiera m.in.: Treść nauki ma-
gnetyzmu źwierzęcego; O rozmaitości sił 
osób magnetyzujących; O własności gli-
stów ziemnych; Lekarz osobliwszy w No-
wogródzkim. 150. –

138. N°. II. d. 3. Kwietnia 1816 roku. 15–216, 
[1] s., tabela rozkład. – Zawiera m. in.: 
O sposobach magnetyzowania i o sześciu 
stanach zjawień magnetycznych; Wiado-
mość o kamieniach meteorycznych w Wil-
nie maia 29 v. s. spadłych; List o przemianie 
owsa w żyto. 150. –
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139. N°. III. d. 3. Lipca 1816 roku. 
217–322, [1] s., tabela rozkład. – 
Zawiera m. in.: Uwagi o magne-
tyźmie (tu Tablica wystawuiąca 
wpływ siły rozszerzaiącey i siły 
skupiaiącey na zdolności czło-
wieka stosownie do czasu i do 
stopnia dzaiałania onych); Chi-
rurgia. O przytrośnięciu ucięte-
go palca; Weterynaryia. Sposób 
leczenia bydła na pomorek; Ba-
rometr chemiczny. 150. –

140. N°. IV. d. 3. Listopada 1816 
roku. 323–398, [5] s. – Zawiera 
m. in.: Sen magnetyczny; O za-
jącu czarnym; O Algebromanii; 
O wpływie i użytku sztuk naśla-
dowczych. 150. –

141. N°. V. d. 3. Stycznia 1817 roku. 
[2], 8, [1] s., portret – Zawiera m. 
in.: Urzędowa wiadomość o An-
tośku [17-letnim uzdrawiaczu 
leczącym wzrokiem]; O znakach 
przepowiadających zmianę po-
wietrza; Szczególniejszy wpływ 
xiężyca na rośliny; O oliwach, 
oliwkach i oliwie. 150. –

142. N°. VI. d. 3. Kwietnia 1817 roku. 
81–176, [1] s. – Zawiera m. in.: Le-
karstwo na kołtun; Wiadomości 
magnetyczne z Nieświża, Witep-
ska i Berlina; Sposób wylepiania 
wewnątrz pieców wynaleziony 
przez sławnego chemika Black; 
Niektóre badania o Rzeźbiar-
stwie i Malarstwie. 150. –
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143. N°. VII. d. 3. Lipca 1817 roku. 177–288, [1] s. – Zawiera m. in.: Opisanie wy-
leczenia przez magnetyzm źwierzęcy doświadczeniem stwierdzonego przez 
Doktora Karola v. Hübentala; O przeyściach planet Merkuryusza i Wenusa 
przez tarczą słońca, z ustępem o Astronomii Braminów. 150. –

144. N°. VIII. d. 3. Października 1817 roku. 289–398, [3] s. – Zawiera m. in.: 
O śnie czuwającym magnetycznym; Sposób zachowania soku cytrynowe-
go; Sposób nadania niebieskiego koloru hortensyom; Sposób otrzymania 
dobrych iabłek z nasienia. 150. –

STRUMIEŃ. Efemeryczne pisemko literackie wydawane przez dzieci w Zakopa-
nem w 1912 r. Red. był wówczas 17 letni Benedykt Woyczyński (1895–1927), póź-
niejszy filozof, doktorant u Wincentego Lutosławskiego w Wilnie na USB, autor 
pracy: O rozwoju poglądu Platona na duszę. Pismo wydawane na powielaczu.

145. N 1. Zakopane, Sierpień 1912. – [6] s., 29 cm, bez opr. Odpowiedzialny red. 
Medard Kozłowski. Karty poszarpane, z wyciętym wąskim okienkiem 
na k. pierwszej, trzecia zaplamiona od góry. 100. –

146. N 2. Zakopane, Październik 1912. – [6] s., 29 cm, bez opr. Odpowie-
dzialny red. Medard Kozłowski. Karty poszarpane. Strona piąta 
odwrócona. 100. –



HIPOGRYF miesięcznik akademicki literacko-naukowy, z ramienia Rady Mło-
dzieży Akademickiej red. odp. Wirski Juliusz (1893–196) poeta i dramatopisarz. 
Pismo założone przez studentów reaktywowanego Uniwersytetu Wileń skiego. 
Niestety zajęcie Wilna przez idące na Warszawę wojska bolszewickie położyło 
kres istnieniu tego pisma.

147. R.I, Z.1. Wilno, Marzec 192. – 
32 s., il., 28 cm, brosz. wyd. Zawiera 
utwory J. Wirskiego, Tadeusza Tatar-
kiewicza, Feliksa Konecznego, Sewe-
ryna Odyńca i in. Okładka Rafała Ja-
chimowicza, Winiety Michał Rouba 
i Zofja Jastrzębska. Okładka luzem, 
blok w stanie dobrym. 150. –

148. R.I, Z.2. Wilno, Kwiecień 192. 
– 39, [1] s., il., 28 cm, brosz. wyd. Za-
wiera artykuły i utwory J. Wirskiego, 
M.K. Pawlikowskiego, Seweryna Odyń-
ca, Benedykta Wojczyńskiego. Okładka 
Rafała Jachimowicza, Winiety Helena 
Bukowska, Paulina Dederkówna, Br. 
Łukaszewiczówna, Michał Rouba i Zo-
fja Jastrzębska. Okładka poluzowana, 
blok w stanie dobrym. 150. –

149. R.I, Z.3. Wilno, Maj-Czerwiec 192. – 47, [1] s., il., 28 cm, brosz. wyd. Za-
wiera artykuły i utwory Marji Salamonowiczówny, B. Sewr. Woyczyńskie-
go, Józefa Batorowicza, Władysławy Grendyszyńskiej i Wiktora Piotrowi-
cza. Okładka Rafała Jachimowicza, Winiety Michał Rouba, R. Satkiewicz, 
B. Łukaszewiczówna, Z. Fedorowiczówna. Stan dobry. 150. –
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SZ KOŁ A  C e c y l i i  Pl at e r-Z y be r ków n y  18 83–19 83

W 1883 roku Cecylia Plater-Zyberk założyła szkołę rękodzielniczą dla dziewcząt. 
Powstałe przy niej (w 1886 roku) gimnazjum żeńskie przekształciło się z czasem 
(1915/17) w pełnoprawną szkołę średnią, reaktywowaną w 1993 roku jako Liceum 
Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Działalność publicystyczna 
Cecylii Plater-Zyberk koncentrowała się na tematyce pedagogicznej oraz społecz-
nej, narodowej i religijnej (łącznie z pozycją kobiet w społeczeństwie). Uważa się 
ją za przedstawicielkę katolicyzmu otwartego, prekursorkę ruchów inteligencji 
katolickiej. Była autorką około 35 książek i broszur oraz licznych artykułów.

150. [ALBUM] 1915 17/6 1918. [Warszawa: Photo Jan Miszczak], 19 k. tabl. 
z 66 fotografiami, 29 × 23 cm, opr. karton z datą na licu. Na fotografiach 
m.in. Cecylia Plater-Zyberkówna (1853–192), założycielka szkół żeńskich; 
Jadwiga Reutt (1881–1942), pedagog, przełożona Platerek, kontynuatorka 
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pracy założycielki; 34 fotografie kadry 
nauczycielskiej w większości podpisa-
ne przez wymienionych, oraz 3 matu-
rzystek, jako że po 1915 r. gimnazjum 
uzyskało status szkoły średniej dającej 
maturę. Zdjęcia w doskonałym stanie, 
autografy czytelne często uzupełnione 
informacją o przedmiocie nauczania 
sportretowanego wykładowcy. Cenny 
materiał z okresu przekształcania się 
w szkołę wyższego stopnia u progu nie-
podległości. Stan b. dobry. 950. –
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ROCZNIK koła byłych wychowanek Szkoły im. 
Cecylji Plater-Zyberkówny. W każdym zeszy-
cie znajduje się Kronika Koła Byłych Wychowa-
nek za rok poprzedzający rok wydania. W latach 
[1931–1933] tyt.: Rocznik Koła Byłych Wychowa-
nek Szkoły im. Cecylji Plater-Zyberkówny. Rocz-
nik wydany w 1932 r. z okazji jubileuszu szkoły 
(1882–1932) zawiera także Kronikę Koła Byłych 
Wychowanek z roku 1931.

151. Warszawa: [b. wyd.], 193. – 26, [1] s., 23 cm, 
brosz. wyd. 50. –

152. Warszawa: [b. wyd.], 1931. – 47, [1] s., 23 cm, 
brosz. wyd. 50. –

153. 1882–1932. Warszawa: [b. wyd.], 1932. – por-
tret, 36, [3] s., 24 cm, brosz. wyd. 50. –

154. Warszawa: [b. wyd.], 1933. – 15 s., 23 cm, 
brosz. wyd. 50. –

155. Warszawa: Koło byłych wychowanek Gimn. 
im. Cecylji Plater-Zyberkówny, 1937. – 29, 
[3] s., 23 cm, brosz. wyd. 50. –

156. Warszawa: Koło byłych wychowanek Gimn. 
im. Cecylji Plater-Zyberkówny, 1938. – 32 s., 
23 cm, brosz. wyd. 50. –

157. Warszawa: Koło byłych wychowanek Gimn. 
im. Cecylji Plater-Zyberkówny, 1939. – 32 s., 
23 cm, brosz. wyd. 50. –

158. KOŁO byłych wychowanek Szkoły im. Ce-
cylji Plater-Zyberkówny 1917–1927. Warsza-
wa: [b.wyd.], 1928. – 38, [2] s., 23,5 cm, brosz. 
wyd. 50. –

159. SPRAWOZDANIE Gimnazjum Żeńskiego 
imienia Cecylji Plater-Zyberkówny. Warsza-
wa: 1925. – 111, [1] s., [14] s.il., [1] k.tabl., il., 
23,5 cm, brosz. wyd. 75. –
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160. KALENDARIUM Szkoły Cecylii Plater-
Zyberkówny. Warszawa 1883–1983. Warsza-
wa: [b.w.], 1983. – 22, [2] s., il., 2 cm, brosz. 
wyd. 35. –

161. PLATER-Zyberkówna Cecylja: Kilka myśli 
o wychowaniu w rodzinie. Warszawa: Druk 
Piotra Laskauera, 193. – XII [brak k. przed-
tyt.], 357, [2] s., 2,5 cm, opr. ppł. nadpęk-
nięte. 75. –

162. PLATER-Zyberkówna Cecylja: Kobieta oby-
watelka. Z cyklu pogadanek C.P.Z. rok 1913. 
Warszawa: Druk Piotra Laskauera, 1913. – X, 
3–28, [2] s., 2,5 cm, brosz. wyd. 35. –

163. PLATER-Zyberkówna Cecylja: Kobieta-o-
gniskiem. Z pogadanek do uczennic Chylicz-
kowskich. Przez odrodzoną kobietę – odro-
dzenie. Warszawa: Druk Piotra Laskauera, 
199. – [6], IV, 7–316, [1] s., tabela rozkład., 
2 cm, opr. ppł. 60. –

164. PLATER-Zyberkówna Cecylja: Na progu 
małżeństwa. Wyd. II. Poznań: Księgarnia 
Św. Wojciecha, [1926]. – 456 s., 2 cm, brosz. 
wyd. 60. –

165. PLATER-Zyberkówna Cecylja: O poboż-
ności prawdziwej i fałszywej przez Autorkę 
„Życia Katolickiego”. Wydanie trzecie po-
mnożone. Warszawa: Druk Piotra Laskau-
era, 197. – 153, [4] s., 2,5 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowane stemple. 50. –



166. ZAŁUSKI Bronisław: Cecylja Plater-Zyber-
kówna. Życie i działalność wychowawczo-
społeczna (w dziesiątą rocznicę śmierci). 
Warszawa: Pro Christo, 193. – 15, [3] s., 
portret, 24,5 cm, brosz. wyd. 50. –

167. ZŁOTE ogniwa. Z. 3/1939. Organ Samorządu 
Szkolnego Gimnazjum im. C. Plater-Zyber-
kówny. Red. Tamara Janiszewska i Janina 
Złotnicka. Warszawa: j/w, 1939. – 17, [3] s., 
il., [2] linoryty, 28 cm, brosz. wyd. 30. –

168. SZKOŁA Cecylii Plater-Zyberkówny 1883–
1944. [Warszawa]: Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, 1987. – 66 s., [13] s. tabl., 2 cm., 
opr. pł., obw. 35. –



k s i ą ż k a  k u c h a r s k a

169. KSIĄŻKA Kucharska, rękopis. Przepisy kuchenne. 1865. – 198 s. 16,5 cm, 
opr. sk. z epoki. Rodzinna, ręcznie spisana (przez różne osoby) książka 
kucharska. Część prawdopodobnie przetłumaczona z książki Josephine 
St. Hilaire pt. „Pesther Kochbuch” z 1851 r., inne z informacją od kogo. 
Wypróbowane przepisy zaznaczone, a inne wykreślone z dopiskiem „do 
niczego”. Przepisy są nieuporządkowane, dopisywane sukcesywnie, najwię-
cej na ciasta i torty (np. Sztrudel tyrolski, Baby od mamy, Tort daktylowy 
od p. Jaroszowej); mięsa (Polędwica jak mama robi, Potrawka cielęca co 
Luckowi bardzo smakowała), Przetwory (Węgierski sposób smażenia kon-
fitury od p. Balberitz, Drobne rydze marynowane od p. Jaroszowej, Wino 
z pomarańcz ma być pyszne) i wiele innych. Na końcu dopisanych kilka 
porad przydatnych w kuchni. Na licu okładki inicjały. Grzbiet nadpęknięty 
i podklejony, niewielkie ubytki na krawędziach. Wewnątrz zabrudzenia, 
kilka kartek luzem. 600. –
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i n k u n a b u ł

170. MAYRONIS Franciscus de (1288–1328): Quadragesimale doctoris illumi-
nati Francisci de Mayronis. [inc.: Sermones ab adventu cum quadragesi-
male]. Venezia: Bernardinus [Rizus] de Nouaria, 2 Januarij 1491/92. – 196, 
[19] k., kilkadziesiąt kolorowanych ręcznie inicjałów, nieliczne margina-
lia, [4°] 21 × 16 cm, oprawa polska (!) 
XV w., z zachowanymi dwiema klamra-
mi, brak grzbietu. Na k. tyt. odręczny 
wpis z epoki: Pro Cella predicatoris in 
loco Colensi [Koło Wlkp.]. Franciszek 
z Meyronnes, urodzony w Prowansji, 
filozof i teolog, uczeń Johna Dunsa 
Szkota, uznawany obok swego mentora 
i Bonawentury (IV) za mistrza zakonu 
franciszkanów, a także doktora małej 
triady. Interpretując podstawowe tezy 
Dunsa Szkota, rozwinął tezy dotyczące 
chrystologii i niepokalanego poczęcia 
NMP (od jego wystąpienia w 1325 roku 
datuje się początek nauki o roli Maryi 



w zbawczych planach Boga, podjętej nast. przez innych  przedstawicieli 
szkoły franciszkańskiej). Oferowana pozycja wyjaśnia znaczenie Wielkiego 
Postu. Poza brakiem grzbietu, przednia deseczka nadpęknięta, a okładziny 
luzem, stan niemal znakomity.  18 000. –
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s t a r e  d r u k i

171. CARACCIOLI Ludwik Antoni de 
(1721–183): Les caracteres de l’amitié, 
par le marquis Caraccioli, Colonel au 
Service du Roi de Pologne, Electeur de 
Saxe. Nouvelle édition, corrigée & au-
gmentée. [także:] L’ univers énigmati-
que … Nouvelle édition revue, corrigée 
& diminuée. Francfort, en Foire: chez 
J. F. Bassompierre, Libraire à Liége, & 
J. Vanden Berghen, Libraire à Bruxelles, 
1761 i 1762. – viij, 183, [1] s.; xx, [2], 184 s., 
winiety, 17 cm, współopr. skóra z epoki, 
złoc. zdob. z szyldami. Na pierwszej k. 
tyt. w ozdobnym wieńcu monogram 
SA. Dwie prace nauczyciela synów Wa-
cława Rzewuskiego, pułkownika wojsk 
polskich. Otarcia krawędzi oprawy, 
blok nienaganny. 600. –

172. CHRÓSCIKOWSKI Samuel Kasper (173–1799): Filozofia chrzescianska 
o poczatkach praw naturalnych przeciwko Deistom, czyli teraznieyszego 
wieku mędrkom, dla kawalerow uczących się filozofii in Collegio Nobilium 
Scholarum Piarum. Napisana przez X. Samuela Chróscikowskiego Scho-
larum Piarum professora filozofii y matematyki. Warszawa: w drukarni 
J. K. Mći y Rzeczypltey X. X. Scholarum Piarum. R. P., 1766. – [8], XXXII, 
47, [2] s., 17,5 cm, opr. skóra z epoki, grzbiet sześciopolowy z powtarza-
jącym się złoconym ornamentem, tytuł na szyldzie. Zdezaktualizowane 
stemple. Chróścikowski jako pedagog i pisarz należy do wybitnych działa-
czy epoki Wielkiej Reformy Konarskiego. Egzemplarz czysty, lekko otarte 
krawędzie oprawy. Stan dobry. 750. –
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173. CONSTYTUCIE Seymu Walnego szescnie-
dzielnego extraordinaryinego, przez Con-
stitucyą przeszłego Seymu naznaczonego 
die XVII. Martij. W Warszawie odprawuią-
cego się. Warszawa: u Wdowy y Dziedziców 
Piotra Elerta, I.K.M.Typogr., 1659. – [2], 7, 
23 s., 29 cm, opr. skóra współczesna złoc., 
z ozdobnym tytułam na grzbiecie i licu. 
Na dodatkowych stronach: Constitucie 
Wielkiego X. Lith. 1659. Commissarze 
do Traktatów z Carem Ie° Mćią Moskiew-
skim. Papier ze zbrązowieniem, oprawa 
w stanie idealnym. 750. –

Pierwsza encyklopedia dla dzieci
174. FREIGE Johann Thomas (1543 – 1583): Ioan. Thoma Freigii I. V. D. Paedago-

gvs. Hoc est, libellvs ostendens qva ratione prima artium initia pueris quà m 
facillimè  tradi possint. Basileae: per Sebastianvm Henricpetri, 1582. – [16], 
366, [1] s., nuty, [1] k.tabl. rozkład., 17 cm, opr. renesansowa, skóra z epoki 
ślepo zdobiona z bordiurą, w której zamknięte są sceny z postaciami, datowa-
na na licu 1595. Prywatna pieczątka. XVI-wieczna pedagogika niemieckiego 
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prawnika, filologa i filozofa, profesora w Freiburgu, dyrektora gimnazjum 
w Altdorfie; zawiera wprowadzenie do gramatyki łacińskiej, greckiej i hebraj-
skiej, konwersacje w języku francuskim, naukę retoryki, prawa i medycyny, 
w formie pytań i odpowiedzi, oraz naukę muzyki i jej zapisu. Pierwsza en-
cyklopedia dla dzieci. Oprawa podniszczo-
na, obtarta na krawędziach, blok czysty, tabl. 
rozkładana zachowana w połowie. Wielka 
rzadkość. 5 000. –

175. HORTULUS peramaenus suavissimis li-
liis consitus seu Libellus Aureus asceticas 
exhibens Lectiones Quas in gratiam In-
stituti Clericorum Seacularium in Com-
mune viventium quidam praefati Instituti 
Sacerdos in unum congessit & imprimi 
curavit. Sandomierz: Typis Clari Colle-
gii Soc: Jesu, 1756. – [8], 252, 213, [8] s., 
1,5 cm, opr. skóra z epoki. Odręczny 



84

wpis: Fran. Wygonowski. Książeczka służąca doskonaleniu duszy w życiu 
klasztornym, w części drugiej (nie notowanej w bibliografii Estreichera): 
Tractatus de humilitate – nauka pokory. Stan b. dobry. 600. –

176. KLUK Krzysztof (1739–1796): Rzeczy kopalnych, osobliwie zdatniejszych, 
szukanie, poznanie i zażycie. Tom II. O kamieniach w powszechności, 
o kleynotach, kruszcach, ich kopaniu, i o gornictwie. Z figurami. Przez 
X. Krzysztofa Kluka, Kanonika Brzeskiego, Dziekana Drohickiego, Pro-
boszcza Ciechanowieckiego. Warszawa: w Drukarni Jego Królewskiey Mci 
i Rzeczyplitey u XX. Schol: Piar., 1782. – [1], 342, [1] s., 2 k. tabl., 17 cm, 
opr. płsk. z epoki z szyldem. Na wyklejce odręcznie: Ex Libris Ludovici 
Broniszewski. Zawiera: O kamieniach (klejnoty); O kruszcach; O kopaniu, 
dobywaniu, topieniu kruszców i o górnictwie; O rzeczach przez sztukę ro-
bionych z rzeczy kopalnych. Ładny czysty egz., grzbiet z drobnym śladem 
po owadzie. 500. –

177. KOCHANOWSKI Jan: Rymy wszytkie w jedno zebrane, prócz tych które 
wolnieyszemi żartami uczciwych czytelnikow odrażały. Przedrukowane 
za pozwoleniem Starszych. Warszawa: w drukarni J. K. Mci i Rzeczypospo-
litey Kollegium Warszawskiego, 1767. – [14], 634 s., ozdobny herb Jeleńskich, 
inicjały, finaliki, 19,5 cm, opr. płsk. z epoki, grzbiet szęciopolowy z powta-
rzającym się złoconym ozdobnikiem, oddzielonym złoc. szlaczkiem, oraz 
szyldem z tytułem. Wydanie Franciszka Bohomolca i tegoż opis życia au-
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tora. Pierwsze osiemnastowieczne wydanie zbiorowe. Na wyklejce ręcznie 
przepisany wiersz Kochanowskiego do Piotra Myszkowskiego. Drobne 
zarysowanie na grzbiecie, poza tym ładny, czysty egzemplarz. 3 000. –

178. [KOLA Dymitr Franciszek (1699–1766)]: Obserwacye dla objaśnienia Kon-
trowersyi de Evocationibus inter Statum Spiritualem et Saecularem zacho-
dzących, z okazyi Manifestow, pozwow, y rożnych Skryptow w tym cza-
sie in publicum wyszłych, á mianowićie Memoryału na przeszłe Seymiki 
przed Seymowe rozesłanego z Praw Koronnych zebrane MDCCLIII. [Część 
II pod tyt.:] List Sędziwego Domatora do Przyiaciela, o proiekcie świeżo 
w tych czasiech wydrukowanym, iakoby ná Seym za Panowania Króla 
Zygmunta III wydanym. [Część III.] Punkta propozycyi przystane przy 
liśćie JW. Jmći Pana Marszałka W. K. sub datum 15 Mai z Otwocka do 
J. O. Xiążęcia Jmci Prymasa oraz annotacye na też Punkta pro expla-
natione negotii et informatione. [B.m. i wyd.] 1753. – 66; [98]; [12] s., 
19 cm i 33 cm, brosz. z epoki. Odręczny wpis: w Roku 1792 X. Woyciecha 
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Kraszewskiego Prob. [?] Autor pedagog, 
kaznodzieja, wierszopis, pijar. W „Ob-
serwacyach” występuje w sporze między 
duchowieństwem a szlachtą mazowiecką 
i Marszałkiem Wlk. Kor. Franciszkiem 
Bielińskim, którego „Punkta propozy-
cji”… zostały razem z innymi pismami 
polemicznymi dołączone do Obserwacji, 
Kola usiłował zająć stanowisko kompro-
misowe, zgodne z mediacyjną rolą w tej 
sprawie prymasa. Autorstwo Koli jed-
nak jest wątpliwe. Współczesny dopisek 
na jednym z egzemplarzy wskazuje na ks. 
Wojciecha Kraszewskiego. Komorowski 
w testamencie zapisał Koli «za doznaną 
jego przyjaźń i pracę» 1 czerwonych zł 
i dwie beczki wina oraz polecił wypłacić 

pensję do końca rozpoczętego roku. (PSB) Egz. oferowany z prowenien-
cją W. Kraszewskiego raczej zaprzecza tej wątpliwości. W cz.1. Memoryał 
z okoliczności wydanego obywatelom ziem Czerskiey y Litewskiey w roku 
1752. o dziesięciny pozwu. W 2. O Exorbitancyach które niektórzy Jch-
mość Panowie świeccy panom duchownym zadają, zdanie zacney pamięci 
JMP. Mac. Smoguleckiego. Cz. 3. w formacie większym, przy czym karty 
złożone, by mieściły się w okładce. Stan dobry. 1 200. –

179. KOZUCHOWSKI Stanisław: Con-
stytucye Statuta Y Przywileie Koron-
ne Y W.X. Lit. Na Walnych Seymach 
Od Roku Panskiego 155. Az Do Roku 
1726. Uchwalone Ad Ideam Herbur-
ta Zebrane, Et Ad Ordinem Alpha-
bethi. Przez Urodzonego Stanisła-
wa Z Kozuchowa Kozuchowskiego, 
Czesnika Ziemie Wielunskiey. Dla 
Łatwieyszego Znalezienia. Demptis 
ad tempus laudatis, aut in particu-
lari cuivis servientibus Constitutio-
nibus. Cum Consensu, Nayiasniey-
szego Maiestatu I.K.M. Augusta II. Y 
Wszystkich Stanow Rzeczypospoli-
tey Ułozone. Mokrsko: W Drukarni, 
Dźiedźiczney Wśi moiey, 1732. – [6], 
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133, [6] s., winieta, 34 cm, opr. skóra z epoki, grzbiet szęciopolowy z po-
wtarzającym się ozdobnym tłoczonym modułem oraz szyldem z napisem: 
Codex Legum. Odręczny wpis: Ex Libris M. Thoma Alexandri Małyszko 
[teolog i pisarz z XVIII w.]. Zdezaktualizowane stemple. Księga z hasłami 
ułożonymi alfabetycznie. Stan b. dobry. 2 500. –

180. MIKOSZA Józef (1744–1825): Obserwacye polityczne państwa Tureckie-
go, rządu, religii, sił iego, obyczaiów i narodów pod temże żyiącym pa-
nowaniem, z przydatkiem Myśli partykularnych o człowieku moralnym 
i o edukacyi kraiowey, przez Jmci 
Pana Mikoszę, w czasie mieszkania 
iego w Stambule. Część I-II. Warsza-
wa: Nakładem y Drukiem Michała 
Grölla, 1787. – VIII, 19, [6], 191–416 
(mylnie, zam. 415), [5] s., ozdobne wi-
niety, finaliki, 17 cm, opr. sk. z epoki. 
Podróż nauczyciela polskiej Szkoły 
Orientalnej w Stambule z Warszawy 
przez Kamieniec, Żwaniec, Chocim, 
Zamek chocimski, Wołoszynę, Ko-
morę Mołdawską, Botuszany. Stan 
Mołdawii. Opis stosunków handlo-
wych między Polską i Turcją, stan 
Ormian pod tureckim panowaniem 
i żydów żyjących w Stambule. Egz. 
podniszczony, grzbiet zachowany 
częściowo, k. tyt. cz. 1. zachowana 
górna połowa, w cz. 2 z niewielkim 
zaciekiem, wyklejki wystemplowane. 
Blok w stanie dobrym. 450. –

181. [MOSTOWSKA Anna Rozalia z Hilzenów (ok.174–1791), wojewodzi-
na mazowiecka] KOMMISSYA do rozsądzenia sprawy niżey wyrażoney. 
[B.m. 1774?]. – [2] s., 34,5 × 2 cm. Zdezaktualizowane pieczątki własnościo-
we. Projekt rezolucji w sprawie powołania komisji do rozsądzenia długów 
na dobrach wojewody mazowieckiego Pawła Mostowskiego (ok. 1721–1781), 
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przywódcy konfederacji barskiej, przebywającego na emigracji we Francji. 
Rękopiśmienne dopiski z epoki przy tekście drukowanym z nazwiskami 
„kredytorów i pretensorów” długów [sukcesorki Adama Bogdańskiego 
i Walentego Burskiego, łowczego podlaskiego] i wyznaczonych komisarzy 
(Jana) Krajewskiego, kasztelana raciążskiego, (Onufrego) Kickiego, (Ce-
lestyna) Czaplicy, łowczego koronnego, (Ka-
zimierza) Łempickiego, starosty różańskiego 
i Józefa Antoniego Łuszczewskiego, sędziego 
ziemskiego i posła sochaczewskiego. Druk ten 
z uzupełnieniami jest niewątpliwie inny niż 
opisany przez Estreichera (XXII, 593). Ślady 
zagięć i przybrudzenia. Stan dobry. 200. –

182. ORZECHOWSKI Stanisław (1513–1566): 
Zywot y śmierc Jana Tarnowskiego Kasztela-
na krakowskiego Hetmana Wielkiego koron-
nego pisany niegdys przez Stanisława Orze-
chowskiego. Teraz z rzadkiego Załuskich 
Biblioteki rękopisma wyięty, wydrukowany, 
y przypiskami obiaśniony. Warszawa: w dru-
karni J. K. M. y Rzeczypospolitey w Koll. Soc: 
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Jesu., 1773. – LX, 125 s., ozdobne winiety, inicjały, finaliki. 16,5 cm, brosz. 
z epoki. Odręczny wpis: Fil: Bystrzonowska. Dedyk. do Jana Amor Hrabi 
Tarnowskiego kasztelana łęczyck. Dalej: Przedmowa Bohomolca. Życie 
Stan. Orzechowskiego (od str. XV). O Jakóbie Górskim (od str. LIV). Wycięte 
okienko w dolnym marginesie k.tyt. Poza tym stan b. dobry. 500. –

Masoneria
183. [PERZYNA Ludwik (1742–1812)]: Mysli y Uwa-

gi nad Farmazonami. B.[rat] L.[udwik] P.[erzy-
na] Z.[akon] B.[raci] M.[iłosierdzia] Betleem [?]: 
[b. wyd., 1791]. – [4], 18 s., 17 cm, brosz. z epoki. 
Dziełko lekarza i zakonnika przeciwko francu-
skim masonom, gdzie opisuje zasady ich dzia-
łania. Jako przykład podaje Fryderyka Wiel-
kiego oraz historię oficera Paśkowskiego, który 
to ogołocił Wielkopolskę z pieniędzy. Ładny, 
czysty egzemplarz. 500. –

184. [RADZEWSKI Franciszek] pseud. Poklatec-
ki: Kwestye Polityczne Oboiętne, Statum: Rze-
czypospolitey Polskiey, prerogatywy Urzędow 
w niey, zwyczaie Elekcyi Krolow, Seymow, Sey-
mikow, y inne rzeczy potrzebne do porządku 
oney, Examinviące. w ktorych, Rezolwuią się 
Propozycye rácyami, pro & contra, bez żádney 
ná iedną stronę Decyzyi, z Racyi tey: żeby czy-
taiący sine offensa stanu y zdania swego, obrał 
sobie ad placitū co mu się podoba. Przez Fran-
ciszka Poklateckiego, Equestris Ordinis Polaka, 
Elvcydowane. Jasnie Wielmoznemu JMCi Panu 
Augustynowi Na Działyniu y Koscielcu Dzia-
łyńskiemu. Podkomorzemu Wschowskiemu, 
Insynvowane, y do Druku Podane. [Poznań: 
w druk. akademickiej (?)], 1743. – 141 s., 16 cm, 
opr. płsk. z epoki. Odręczny wpis: W. Kraszew-
skiego Ph. Praca zmarłego w 1748, posła sejmo-
wego, starosty wschowskiego, podkomorzego 
poznańskiego, pisarza politycznego. drobne 
odkruszenia krawędzi grzbietu, poza tym stan 
b. dobry. 500. –
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185. SUŁKOWSKI August (1729–1786): Proiekt 
O Odmianie Starostw y Krolewszczyzn wszyst-
kich na większy pożytek Skarku (sic!) Rzeczypo-
spolitey. [B. m., wyd. i r.]. – [2] s., 34,5 cm, bez opr. 
Zdezaktualizowane stemple. Projekt księcia, or-
dynata rydzyńskiego, wojewody gnieźnieńskiego. 
Druk dwustronny, stan b. dobry. 250. –

Alchemia
186. ULSTAD Philipp: Coelvm philosophorvm,, 
sev de secretis naturae, per Philippum Vlstadium. 
Adcessit Ioan. Anto. Campesij Directorium sum-
mae summarum medicinae, nunc autem recèns 
apposuimus Rosarium philosophorum, Magistri 
Arnaldi da Villanova. Lugduni [Lyon]: Guillaume 
Rouillé, 1572. – 649, [2] s., [65] il., 12 cm, opr. per-
gamin z epoki z tytułem i adresem ręcznie pisa-
nym na grzbiecie. Praca wybitnego specjalisty od 

destylacji, korzystająca z dorobku takich mistrzów alchemii jak Joannes de 
Rupescissa, Ramón Llull, Arnaldus de Villanova, oraz Albertus Magnus. 
Wielokrotnie wznawiana i tłumaczona w XVI i XVII wiekach. Początkowe 
karty ze śladem „grzybka” zdezyfekowanego w laboratorium Biblioteki 
Narodowej. Ładny, czysty egzemplarz. 1 500. –



Matematyka
187. WOLFF Christian von (1679–1754): Auszug aus den Anfangs-Gründen 

allermathematischen Wissenschaften, zu Bequemen Gebrauche der An-
fänger auf Begehren verfertiger … Franckfurt und Leipzig: Rengerische 
Buchhandlung, 1755. – [18], 74, [24] s., portret, [45] k. tabl., 17,5 cm, opr. 
płsk. z epoki z tyt. na grzbiecie. Autor niemiecki filozof, matematyk i praw-
nik, profesor na Uniwersytecie w Halle, jeden z czołowych przedstawicieli 
wczesnego oświecenia. Uchodzi za najwybitniejszego filozofa niemieckiego 
między Leibnizem a Kantem. Rozwijał także inne dyscypliny wiedzy, takie 
jak ekonomia, prawo czy administracja. Jeden z twórców nauki o prawach 
natury. Praca pokazująca zastosowanie matematyki w innych naukach. 
Stan b. dobry. 750. –
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l i t e r a t u r a

188. ANDERSEN H.[ans, Christian]: Bajki. Wy-
brał Edmund Jezierski [właśc. Edmund 
Krüger]. Ilustracje Haliny Krüger. Warszawa: 
J. Przeworski, 1938. – 393, [3] s., [11] k. il. (w tym 
4 kolor.), 23 cm, opr. pł. wyd. Prywatna dedyka-
cja. Egz. z niewielkimi przetarciami na krawę-
dziach, złocenia na grzbiecie i licu zachowane, 
współczesne wyklejki. 150. –

189. BOY-ŻELEŃSKI Tadeusz: Igraszki Kabareto-
we. Kraków: Nakładem autora, 198. – 96, [3] s., 
2 cm, opr. płsk. Zachowana okładka brosz. au-
torstwa Witolda Wojtkiewicza. Grzbiet obtarty 
na krawędziach, blok czysty. 150. –

190. BUNSCH Karol: Dzikowy skarb. Powieść z czasów Mieszka I. W 2 tomach. 
Wyd. 3. T. 1–2. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1948. – 335, [1]; 321, [3] s., 21 cm, 
opr. wyd. ppł., obw. Projekt okładki i obwoluty Ali Bunsch polski scenograf, 
reżyser i dyrektor teatrów. Blok lekko poluzowany, stan dobry. 75. –
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191. BYSTROŃ Jan St. (1892–1964): Komizm. Lwów – Warszawa: Książnica 
Atlas, 1939. – 54 s., il., 3 cm, opr. wyd. pł. Bogato ilustrowana praca jako 
efekt kilkuletnich badań nad teorią komizmu. W wyd. późniejszych usu-
nięto rozdział o tematyce żydowskiej. Brak portretu autora. Okładka ze 
złoconym tytułem na grzbiecie i licu, lekko podbrudzona i spłowiała. Blok 
lekko poluzowany. Wewnątrz czysty egz. 300. –

192. CZAPSCY Józef i Maria: Dwugłos wspo-
mnień. Londyn: Polska Fundacja Kultu-
ry, 1965. – 159, [1] s., rys. 18 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Stanisław Gliwa, rysunki 
w tekście Józefa Czapskiego. W treści: Wspo-
mnienia Starobielskie; Ostatnie odwiedzi-
ny; Kartki z pamiętnika. Niewielkie otarcia 
na grzbiecie. 60. –
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193. CZUCHNOWSKI Marian (199–1991): 
Fiołki z Warszawy. Sztuka teatralna w 3 aktach. 
Londyn: [b. w.] 1954. – 64 s., 22 cm, brosz. wyd. 
Rys. na okładce Jerzy Faczyński (1917–1995). De-
dykacja autora dla Pani Krystyny Widerman 
dat. 17.6.1975 r. Rzecz dzieje się w Paryżu w latach 
1848–1849. Sztuka z udziałem Fryderyka Chopina 
i jego siostry, Delfiny Potockiej oraz Cypriana 
Kamila Norwida. Drobny ślad po zacieku na okł. 
Wewnątrz stan bardzo dobry. 60. –

194. CZUCHNOWSKI Marian (199–1991): Żal 
po czeremchach. Powieść fantastyczna. Londyn: 
Oficyna Poetów i Malarzy, 1972. – 181, [2] s., 21 cm, 
brosz. wyd. Dedykacja autora dla Pani Krystyny 
Widerman dat. 19. 6.1975 r. Drobne zaplamienia 
okładki. 60. –

195. CZYŻEWSKI Tytus: Osioł i słońce w me-
tamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa 
(1 akt 1 minut). Kraków: Sgł. Gebethner i Wolff, 
1922. – [2], 4 s., 16 cm, brosz. wyd. Krótkie utwo-
ry malarza i poety, krytyka sztuki, jednego z teo-
retyków formizmu. Stan idealny. 150. –

196. DĄBROWSKA Maria: Ludzie stamtąd. Cykl 
opowieści. Warszawa–Kraków: J. Mortkowicz, 
1926. – 244, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Wyd. 1. No-
wele, których bohaterami są robotnicy rolni, służba 
dworska, parobcy i dziewki, biedota i wiejskie dzia-
dy. Okładka lekko spłowiała, blok czysty. 60. –
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197. DOMAŃSKA Antonina (1853–1917): 
Historia żółtej ciżemki. Powieść z czasów pa-
nowania Kazimierza Jagiellończyka. Z 7 ilustra-
cjami i okładką Leli Pawlikowskiej. Poznań: 
Księgarnia św. Wojciecha, [1938]. – 322, [1] s., [8] 
k. il., 19 cm, opr. ppł. wyd. Pieczątka „Dar Towa-
rzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych Okręg Wileński”. Stan bardzo 
dobry. Na grzbiecie tyt. złocony. 90. –

198. DYGASIŃSKI Adolf (1839–192): Gody 
życia. Opowieść. Wyd. drugie. Warszawa: Wyd. 
M. Arct, [191]. – 176 s., [12] k. tabl., il., 23 cm, 
opr. pł. wyd. Ilustrował Antoni Gawiński (1876–
1954). Utwór utrzymany w stylistyce poetyckiej 
z fragmentami naturalistycznymi. Na licu tytuł 
tłoczony złotem. Krawędzie grzbietu i narożni-
ki przytarte. Blok lekko poluzowany. 150. –

199. GRIMM Bracia (Jakub, Wilhelm): Bajki. 
Wybrał i opracował Edmund Jezierski [właśc. 
Edmund Krüger]. Ilustracje Marji Krüger. 
Warszawa: nakł. Księgarni J. Przeworskiego, 
1938. – 397, [3] s., [12] k. il., 23 cm, opr. współ., 
karton oklejony papierem z zachowanym licem 
i szyldem wydawn. W wyborze oprócz znanych 
baśni takich jak Kopciuszek czy Jaś i Małgosia, 
znajdziemy także te mniej popularne jak: Rózia 
i Bielusia, Złodziej nad złodziejami, Rusałka 
w stawie itd. Stan dobry. 150. –
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200. JUNOSZA [właśc. Szaniawski] 
Klemens (1849–1898): Z antropologji wiej-
skiej. Obrazki i szkice przez … Z rysunka-
mi Fr. Kostrzewskiego (1826–1911). War-
szawa: nakł. Redakcyi Gazety Rolniczej, 
1888. – [2], 145 s., [13] k. il., 2,5 cm, brosz. 
wyd. Dowcipnie opisane życie wsi polskiej 
w XIX w. Okładka podbrudzona, niewielkie 
uszodzenia narożników kilku ostatnich kartek, 
grzbiet podklejony. Wewnątrz drobne przebar-
wienia papieru, 1 k. il. uszkodz. 150. –

201. KARPIŃSKI Franciszek (1741–1825): Pamiętniki… z przedmową Piotra 
Chmielowskiego. Warszawa: druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1898. 
– 168 s., 18,5 cm opr. płsk. z epoki. Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 59. 
Pamiętniki wybitnego przedstawiciela polskiego Oświecenia. Obejmują 
okres pobytu autora na Rusi Czerwonej (Galicji) oraz na Podlasiu. Obraz 
życia na prowincji Rzeczypospolitej u schyłku XVIII w. 75. –

202. [KORCZAK Janusz] Hen – Ryk (1878–1942): Koszałki opałki. [Wyd. I.] 
Warszawa: nakł. Księgarni Powszechnej, 195. – 246, [1] s., 21 cm, opr. 

płsk. Oprawę wykonał Zakład Galanteryjno Introligatorski 
A. Kozłowski w Warszawie ul. Trębacka 7. Na k. tyt. prywatna pie-
czątka własnościowa i zamazany podpis. Satyry społeczne. Piękne 
secesyjne wyklejki. Oprawa lekko przetarta na krawędziach, nie-
wielkie uszkodzenia narożników. Wewnątrz czysty egz. 250. –
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203. KORCZAK Janusz (1878–1942): Mośki, Joski 
i Srule. Ilustracye S. Lipszycowej. Wydanie 
drugie. Warszawa: Towarzystwo Wydawni-
cze, 1922. – 114, [2] s., il. w paginacji, 19 cm, 
opr. ppł. wyd. Przygody dzieci spędzają-
cych wakacje na koloniach letnich. Okładka 
z przetarciami na krawędziach, blok lekko 
poluzowany i podklejony. Na k. tyt. podpisy. 
Kilka kartek uszkodzonych na krawędziach 
bez uszczerbku dla tekstu. 150. –

204. KORZENIOWSKI Józef: Dziewczyna i dama 
czyli dwa oświadczenia. Dramat w czterech 
aktach. Warszawa: Nakładem Rubena Rafa-
łowicza Księgarza w Wilnie, 1848. – [4], 125 s., 
18 cm, opr. pł. Dedykacja autora. Prywatne 
stemple, blok czysty. 120. –

205. KOSIŃSKI Kazimierz: Stanisław Witkie-
wicz. Warszawa: Komitet Witkiewiczowski, 
1928. – 542 s., portret, 23 cm, brosz. wyd. 
Obszerna monografia rozpatrująca wszelkie 
aspekty działalności twórcy stylu zakopiań-
skiego. Lekko nadkruszona górna krawędź 
okładki, blok w stanie idealnym. 90. –
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206. [KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812–1887)]: Książka Jubileuszowa dla 
uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J.I. Kraszewskiego. 
Warszawa: Druk. J. Ungra, 188. – [12], CIV, 527, XVIII, [5] s., [28] k. tabl. 
drzeworytów sztorc. (facs., portr., widoki miejsc związanych z jubilatem). 
27 cm, opr. płsk. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Prywatna 
dedykacja dat. „Łomża 18.XI.1896”. Grzbiet dość mocno przetarty z ubyt-
kami na krawędziach. 250. –

207. [KRASZEWSKI Józef Ignacy (1812–1887)]: Księga Pamiątkowa jubileuszu 
J. I. Kraszewskiego 1879 roku. Dochód przeznaczony na pomnik Adama 
Mickiewicza w Krakowie. Kraków: Komitet Wydawniczy, 1881. – [8], 342 s., 
il. ( portret + 8 k. całostronicowych drzeworytów sztorcowych w pagina-
cji), 27 cm, opr. pł. Okładka poprzecierana na krawędziach. Na grzbiecie 
skórzany szyldzik ze złoconym tytułem. 250. –
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208. LECHOŃ Jan: Aut Caesar aut nihil. Londyn: 
Oficyna Poetów i Malarzy, 1955. – 46 s., 2 cm, 
brosz. wyd. Wydano 5 numerowanych egz., ten 
o nr 48. Esej poety porównujący Europę i Amerykę. 
Pokruszenia na krawędziach okładki. 100. –

209. MAKUSZYŃSKI Kornel (1884–1953): Listy 
zebrane. Listy z Capri, Lido, Paryża, Sopotu, Karls-
badu, Zakopanego i Lwowa. Warszawa: nakł. Ge-
bethner i Wolff, 1929. – 322, [1] s., 19 cm, opr. pł. 
wyd. [?]. Listy pisane do przyjaciół (m. in. do Boya, 
K. Sichulskiego) z róznych okresów zebrane w je-
den tom za namową wydawcy. Bardzo ładny egz. 
Złocenia na licu i grzbiecie okładki. 50. –

210. MIŁOSZ Czesław: Dolina Issy. Wyd. 2. 
Okładka i rysunki Jana Lebensteina. Londyn: 
Oficyna Poetów i Malarzy, 1966. – 263, [1] s., 
2 cm, opr. wyd. karton. Ilustracje J. Lebensteina 
na okładce i wyklejkach. Stan b. dobry. 100. –

211. MNISZEK Helena (1878–1943): Pluton i Per-
sefona. Baśń fantastyczna na tle mitologicznym. 
Warszawa: skł. gł. Gebethner i Wolff, 1919. – [8], 
172 s., [4] k. tabl., il., ozdobniki, 23 cm, brosz. wyd. 
Utwór dramatyczny pióra autorki „Trędowatej”. 
Na okł. kolorowa scena mitologiczna. Niewielkie 
zagięcia narożników okł. 90. –
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212. NIEMOJEWSKI Andrzej (1864–1921): 
Dawność a Mickiewicz. Filozofja 
Mickiewicza. Liczby i godziny. Wid-
ma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje 
improwizacji. Warszawa: Gebethner 
i Wolff, [1921]. – [4], 232 s., [3] k. tabl., 
il., 21 cm, opr. pł. Astrologia, numero-
logia, okultyzm w literaturze polskiej. 
Stan dobry. 60. –

213. NOWAKOWSKI Zygmunt (1891–1963): 
Rubikon. Londyn: M.I. Kolin, 1941. – [2], 337, [3] s., 
15,5 × 13 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora na licu 
okładki dat. październik 1945 r. Niewielkie zagię-
cia narożników i drobne plamki na okładce. Nie-
duży ubytek grzbietu. 35. –

214. PARNICKI Teodor: Srebrne orły. Powieść historyczna. T. 1–2. [Wyd.1.] 
Jerozolima: W Drodze, 1944. – 353, [1]; 272 s., 2 cm, opr. wyd. karton. Po-
wieść została uznana przez krytykę za najwybitniejsze osiągnięcie wśród 
utworów podejmujących temat początków polskiego państwa. Utwór objęty 
był w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegał natychmiastowemu 
wycofaniu z bibliotek, zapis cofnięto po 1956. Stan nienaganny. 120. –
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215. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868–1927): Z cyklu 
wigilii. Lwów: Księgarnia Polska, 1899. – [3] s., [1] 
k. tabl., il., 26 cm, opr. pł. Ślad po wytartym podpi-
sie własnościowym. Ilustracje w tekście Stanisława 
Wyspiańskiego. Wyd. I. Złocony tytuł na licu opra-
wy, wewnątrz drobne, brązowe plamki. 120. –

216. PRZYCHODZKI Tadeusz: Malowidło na kości 
słoniowej. Cykl nowel „Ludzie, których znałem”. 
Warszawa: Skł. Gł. Księgarnia Nakładowa K. Trep-
te, 1924 / 25. – 7 s., [2] k. il., 17 cm, opr. pł. zdobio-
ne z zach. okładką broszury wyd. Podpis autora. 
Opowiadania o miłości, zdradzie, śmierci. Grzbiet 
lekko spłowiały. 45. –

217. PUSZKIN Aleksander: Skazki Puszkina. Skazka o carje Sałtanie, o synie 
jego, … Wyd. 1. St.Petersburg: Ekspedicia Zagotovlenia Gosudarstviennych 
Bumag, 195. – 2 s. il. chromolitografii, 22,5 × 32,5 cm, opr. karton wyd. 
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Zbiór bajek Puszkina ilustrowanych przez Iwana Jakowlewicza Bilibina, 
jednego z najbardziej wpływowych ilustratorów i scenografów XX wieku. 
Na okładce i kilku planszach drobne ubytki wynikające ze sklejenia stron 
pod wpływem wilgoci. Stan dobry. 1 200. –

218. [RUFFER Józef (1878–194]: Wtóra litanja 
pielgrzymów. Le Puy: „Jeniec Polak”, 1918. – 
6, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Druk bibliofilski 
z limitowanej edycji 32 egz nr od A do Z, ten 
o nr J. Całkowity dochód ze sprzedaży prze-
znaczyli autorzy („Jeniec Polak” i pielgrzym 
bezimienny) na założenie „Skarbca Dzieci 
Narodu Polskiego”. Czysty egz. 50. –

219. RYDEL Lucyan (187–1918): Na zawsze. Dramat 
w 4. aktach. Litografia w tekście i okładka rys. 
S.A. Procajłowicza. Kraków: D.E. Friedlein, 
193. – [6], 136 s., [4] k. tabl. litograf., liczne 
ozdobniki w tekście, 22,5 cm, brosz. wyd. Okład-
ka z załamanym narożnikiem i z drobnymi 
plamkami, wewnątrz czysty egz. 250. –
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220. RYTARD Jerzy Mieczysław [właść. Kozłowski 
Mieczysław] (1899–197): Wierchowina. Ilustro-
wał Charlie (Karol Ferster 192–1986). Warsza-
wa: Księgarnia Powszechna, 1938. – 271, [1] s., il., 
2 cm, opr. wyd. ppł. Powieść z życia hucułów. 
Okładka podniszczona na krawędziach, grzbiet 
przetarty, wewnątrz okładka podklejona. Blok 
lekko poluzowany. 60. –

221. SCHULZ Bruno: Dodo. 
(Rysunki autora). Warszawa: Tygo-
dnik Illustrowany, Nr. 2, 13 stycznia 
1935. – opowiadanie na s. 33–35, il., 
34,5 cm, brosz. wyd. Pierwodruk 
opowiadania B. Schulza zawartego 
w tomie „Sanatorium pod Klep-
sydrą”. Egzemplarz Tygod nika 
w stanie b. dobrym z drobną 
dziurką na okładce. 300. –

222. SCOTT Walter (1771–1832): Pan dwóchset wy-
sep. Romans poetyczny Waltera-Skotta. Przekład 
Wandy Maleckiey (18–186). Warszawa: Druk. 
A. Brzeziny, 1826. – [12], 195 s., 17 cm, opr. płsk. 
z epoki. Pierwsze polskie wydanie. Grzbiet zacho-
wany częściowo. Pierwszych kilka kart ze śladem 
po zacieku, przebarwienia papieru. 200. –
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223. SHAKESPEARE William (1564–1616): Dzieła dramatyczne Williama Sha-
kespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami 
rysunku H.C. Selousa. Przekł. St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha; 
z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. J.I. Kraszewskiego. T. 1–3. 
Tom I. Dramata; Tom II. Tragedye; Tom III. Komedye. Warszawa: Spółka 
Wydawnicza Księgarzy, 1875–1877. – [4], XXX, 573, [2] s., il.; [4], 834, [1] s., il.; 
[4], 763, [5] s., il., 28,5 cm, opr. ppł. Stemple (1) Stanisław Szawłowski Barysz; 
(2) F. Wojda. Przebogato ilustrowana edycja 
Szekspira, w klasycznych dzięwiętnasto-
wiecznych tłumaczeniach. W t. 1. str.15–12 
zaplamione herbatą, oraz podklejony dolny 
margines s. 558 i 559. Poza tym egz. czyste 
w stanie b. dobrym. 950. –

224. SŁONIMSKI Antoni (1895–1976): Teatr 
w więzieniu. Powieść. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Ignis”, 1922. – 19 s., 19,5 cm, brosz. wyd. 
Okł. rys. Tadeusz Gronowski. 50. –
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225. [SWIFT Jonathan] Podróże Guliwera. 
Tłumaczył P. Sz. Warszawa: „Nowozet-
graf ”, [1931]. – 186 s., [2] k. il., 17,5 cm, 
opr. ppł. wyd. Prywatna dedykacja dat. 
24.VII. 1933 r. oraz imienna pieczątka 
własnościowa. Bibljoteczka dla dzieci. 
Bardzo ładny egz. Na grzbiecie tyt. 
złocony. 120. –

226. TUWIM Julian: Locomotive. The Turnip. The Birds’ Broadcast. Rhymes 
by … Drawings by Lewitt and Him. Adapted from the polish by Bernard 
Gutteridge and William J. Peace. London: Minerva Pub. Co. Ltd., [1939]. 
– [45] s., il., 18,5 × 26,5 cm, opr. wyd. ppł., obwoluta. Na obwolucie: Buba 
Raczyński rok 1941. – Lwowska 11 m 4 – Warszawa. Raczyński Marek 
Leszek (1929–24), syn Leszka i Jadwigi z domu Skarżyńskiej. Harcerz 
Gniazdo „Żwawy Burek” drużyna „Orlęta”, pseudonim „Żwir”. W Oddzia-
le „Żbik” pseudonim „Podziemski”; wiosna 1943 do lipca 1944 r. W czasie 
okupacji mieszkał na ul. Lwowskiej 11 m. 4. Nie dotarł do Baterii. Walczył 
w czasie Powstania w Śródmieściu Płd. w batalionie „Golski” w 161 plutonie 
1 kompanii – kapral. Walczył na barykadzie róg Koszykowej i Emilii Plater. 
Numer jeniecki 222.26. Przebywał w latach 1945–1946 w Polskich Siłach 
Zbrojnych na Zachodzie w 2 Korpusie we Włoszech. Odznaczony m.in. 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Powstania Warszawskiego 1944, Złotym 
Krzyżem Zasługi. Zmarł 28 marca 24 r. Znakomicie zachowane pierw-

sze angielskie wyd. najpopular-
niejszej książki dla dzieci Tuwi-
ma z ilustracjami artystycznej 
spółki Jana Lewitta i Jerzego 
Hima. Obwoluta uszkodzona, 
zaplamiona i reperowana, na-
tomiast w tekście, starannie ka-
ligrafowany, równoległy tekst 
polskiego oryginału. Bibliofil-
ski rarytas. 666. –
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227. URBAŃSKI Aureli (1844–191): Pochód 
z pochodniami. Krotochwila w jednym 
akcie, na stosunkach galicyjskich osnuta, 
przez … Lwów: nakł. Zelmana Igla, 1869. 
– 8 s., 19 cm, brosz. wyd. Pieczątka wła-
snościowa Leona hr. Skórzewskiego (1845–
193) z Lubostronia, znanego i cenionego 
kolekcjonera. Biblioteka Teatralna Lwow-
ska. Z. V. Okładka przykurzona z nie-
wielkimi ubytkami na grzbiecie. Niektóre 
składki luzem. Egz. nieprzycięty. 75. –

228. VERNE Juliusz (1828–195): Sfinks lo-
dowy. Przekład M. D. [Michalina Dani-
szewska (1863–193)]. Warszawa: Druk. 
Noskowskiego, 1898. – [4], 314, [1] s., [16] 
k. il., 19,5 cm, opr. pł. Powieść maryni-
styczna, uważana za kontynuację powiesci 
E.A. Poe pt. „Przygody Artura Gordona 
Pyma”. Oprawa lekko odbarwiona na kra-
wędziach. Na grzbiecie i licu tytuł złocony. 
Zachowane okładki broszury. 75. –

229. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy: Nie-
nasycenie. Część pierwsza: Przebudze-
nie. Część druga: Obłęd. Warszawa: 
Dom Książki Polskiej Spółka Akcyjna, 
193. – 272, [4]; 343, [5] s., 2,5 cm, brosz. 
wyd., obwoluta. Pieczątka: Z księgozbio-
ru Zdzisława i Bohdana Rożnowskich. 
Wyd. 1. ze wstępem autora. Druga i uwa-
żana za najlepszą powieść Witkiewicza. 
Akcja umieszczona ok. 199 r., z fanta-
styczną fabułą pełną obłędu i nienasyce-
nia, krytyką współczesnej cywilizacji z jej 
rozpadem kultury i wspólnych wartości. 
Wielką rzadkością jest obwoluta osłania-
jąca jednocześnie oba tomy i zaprojekto-
wana przez autora, a wykonana po sugestji 
wydawcy, by uatrakcyjnić szatę graficzną 
książki, w listopadzie 1934 r. Okładki za-
plamione, wycięte okienko w t.2 w dolnym 
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narożniku – podklejone, blok czysty. Obwoluta z amatorsko uzup. frag-
mentem zasłaniającym grzbiety, podklejona. Dodatkowo zrekonstruowana 
obwoluta ochraniająca to rzadkie wydanie. 2 500. –

230. WITTLIN Józef (1896–1976): Wojna, pokój i dusza poety. Szkice literac-
kie i przemówienia. Zamość: Zygmunt Pomarański i Spółka, 1925. – 133, 
[2] s., 18 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. zdezaktualizowana pieczątka biblio-
teczna. Zbiór szkiców, odczytów i przemówień na temat ówczesnego życia 
umysłowego w kraju i za granicą. Okładka przykurzona z niewielkimi 
zagięciami na krawedziach. Blok poluzowany (niektóre składki luzem), 
egz nieprzycięty. 50. –

231. WÓJCICKI Kazimierz Władysław (187–1879): Teatr starożytny w Polsce. 
T. 1–2. Warszawa: Gustaw Sennewald, 1841. – [6], 334, [1]; 378, [4] s., 17 cm, 
opr. artystyczna sygnowana pieczątką na tylnej wyklejce: Zakład Galan. 
Introligatorski / Jan Recmanik 
dawniej Manke / Warszawa, 
Nowy Świat 55. [dopisane ręcznie 
4/1 1912]. Półskórek sześciopolowy 
poprzedzielany delikatnym zło-
tym wężykiem, z tytułem na cze-
wonym szyldzie. Delikatne styli-
zowane motywy roślinne, u dołu 
monogram S.D. Ex libris Stefana 
Dziewulskiego (1876–1941) znane-
go prawnika, ekonomisty i warsa-
vianisty. Otarcia krawędzi opra-
wy, drobne nadpęknięcie górnej 
krawędzi grzbietu, blok z nie-
wielkim śladem zawilgocenia 
w pierwszym tomie. 450. –

232. WSPOMNIENIA z maleńkości. Dzieci „Naszego Domu” w Pruszkowie. 
Z przedmową J. Korczaka (1839–192). Warszawa: Spółdzielnia Księgar-
ska „Książka”, 1924. – 49, [1] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. „Wspomnienia dyktowały dzieci internatu Nasz 
Dom (w Pruszkowie) wychowawczyni swej, pani Marynie Falskiej (1877–
1944). „Nasz Dom” to wzorcowy sierociniec założony w 1919 r. przez Marię 
Falską wraz z J. Korczkiem dla dzieci robotników, którzy polegli w wojnie. 
Ubytek górnego narożnika k. tyt. Okładka z niewielkimi zagięciami, pod-
brudzona. Wewnątrz czysty egz. 35. –



108

poezja

233. ALMANACH Nowej Sztuki. Literatura. 
Plastyka. Teatr. Kino. Muzyka. Architektura. 
Społeczeństwo. Nr. 2 (4). [Warszawa]: Alma-
nach, 1925. – 49–8, VI, [2] s., il., 25 cm, brosz. 
wyd. Autorem układu graficznego był Mieczy-
sław Szczuka. Rys. na okładce i 2 il. w środ-
ku Juan Gris. Sztuka w Afryce Antoniego 
Ossendowskiego. Taniec plastyczny. Poezje 
Anatola Sterna, Aleksandra Wata, Adama 
Ważyka. Dwie k. z małą plamą. Krawędzie 
lekko nadkruszone, stan dobry. 400. –

234. BLOK Aleksander (188–1921): Dwunastu. 
(Poemat o rewolucji.) Przekład Karola 
Winawera (1897–1944). Warszawa: nakł. tłu-
macza, 1921. – [2], II, 12 ., 22 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Pierwsze polskie wydanie poematu o rewolu-
cjnym Petersburgu na przełomie 1917/1918 r. 
Okładka z ubytkami na narożnikach, nie-
wielkie zagięcia i pokruszenia. 45. –

235. BRZECHWA Jan (1898–1966): Gawęda 
o dawnych latach o różnych kandydatach 
o posłach i mandatach o cudach i staro-
stach. Ilustrował Jerzy Zaruba. [Warsza-
wa]: Czytelnik, 1952. – 15, [1] s., il., 2 cm, 
brosz. wyd. Satyra polityczna potępiająca II 
RP, przedstawioną jako obszarniczo-fabry-
kancką sitwę fałszującą wybory. Niewielkie 
zagniecenia okładki. Czysty egz. 50. –
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236. CZUCHNOWSKI Marian (199–1991): 
Dama w jedwabnym płaszczu deszczowym. 
Poematy. Londyn: [b. w.], 1954. – 47 s., 21 cm, 
brosz. wyd. Rys. na okładce Jerzy Faczyński 
(1917–1995). Dedykacja autora dla Pani Krystyny 
Widerman dat. 17.6.1975 r. Marian Czuchnowski 
zwany polskim Arthurem Rimbaud, przed wojną 
związany z Awangardą Krakowską. 50. –

237. CZUCHNOWSKI Marian (199–1991): 
Motyl i zakonnica. Poematy. Londyn: [b. w.] 1953. 
– 39 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Rys. na okładce Jerzy 
Faczyński (1917–1995). Dedykacja autora dla Pani 
Krystyny Widerman dat. 17.6.1975 r. Drobne plam-
ki na okładce. Wewnątrz czysty egz. 50. –

238. CZUCHNOWSKI Marian (199–1991): 
Na wsi. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1958. 
– 51 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla 
Pani Krystyny Widerman dat. 4.7.1975 r. Drobne 
plamki na okładce. Wewnątrz czysty egz. 50. –
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239. DOBRZYŃSKI Konstanty (198–1939): Żagwie 
na wichrach. Poznań: Drukarnia Polska s. A. 1938. – 
68, [1] s., 23 cm, brosz. wyd. Drugi tomik łódzkiego 
poety, nagrodzony w 1939 r. przez prestiżowy tygo-
dnik „Prosto z mostu”. Okładka przykurzona ze śla-
dami po owadach. Wewnątrz czysty egz. 50. –

240. GWOŹDZIE do Trumana. Wybór wierszy 
satyrycznych. Warszawa: MON, 1952. – 131, [1] s., 
2,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Jerzy Zaruba 
(1891–1971). „Niniejszy wybór antyimperialistycz-
nych wierszy zawiera utwory, które ukazały się 
w ostatnich kilkunastu miesiącach.” Wśród au-
torów m.in.: Janusz Minkiewicz, Adam Ważyk, 
Antoni Marianowicz, Antoni Słonimski, Jan 
Brzechwa, Jerzy Jurandot, Benedykt Hertz, Józef 
Prutkowski, Leon Pasternak. Okładka z przetar-
ciami na krawędziach i grzbiecie. 45. –

241. HELSZTYŃSKI Stanisław (1891–1986): 
Na Pałukach. (Żnin – Wągrowiec – Szubin). Ze zbio-
ru „Nad Wartą, Notecią i Obrą”. Sonety. Inowrocław: 
Drukarnia Kujawska Sp Akc., 1931. – 72 s., 24 cm, 
brosz. wyd. Poezje o regionie kulturowym Pałuki 
w woj. kujawsko-pomorskim. Niewielkie załamania 
na krawędziach okładki. Czysty egz. 50. –

242. JASIEŃSKI Bruno: Słowo o Jakubie Szeli. 
Łódź: Wydział Oświaty i Kultury Zw. Mł. Wiejsk. 
R.P. „Wici”, 1946. – 52 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Wstęp 
Dyzmy Gałaja, działacza ruchu ludowego, później-
szego marszałka Sejmu PRL. Poemat gloryfikujący 
przywódcę tzw. rabacji galicyjskiej 1846 r. Wydanie 
interesujące ze względu na wstęp. Okładka spło-
wiała, blok czysty. 50. –

243. KRASICKI Ignacy (1735–181): Monacho-
machia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofia 
Stryjeńska. Kraków: Spółka Wyd. „Fala”, [1922]. – 
55 s., [7] k. tabl. kolor. w paginacji, winiety, 31 cm, 
opr. ppł. wyd. Egz. numerowany. Okładka pod-
brudzona z drobnymi plamkami, blok poluzowa-
ny i podklejony. 300. –
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244. LERMONTOW Michał (1814–1841): Pieśń 
o carze Iwanie synu Wasilowym, o młodym 
opryczniku i śmiałym kupcu Kałasznikowie. 
Przełożył Włodzimierz Słobodnik (19–
1991). Warszawa: Skł. Gł. Gebethner i Wolff, 
1934. – 24 s., il., 19 cm, brosz. wyd. Dedykacja 
tłumacza dla Leopolda Lewina (191–1995), 
dat. 1934 r. Okładkę i ilustracje proj. Leon 
Gomolicki (193–1988). Okładka z ubytkiem, 
blok poluzowany i podklejony. 90. –

245. LEŚMIAN Bolesław (1878–1937): Wybór 
poezyj. Ułożył i wstępem zaopatrzył Le-
opold Staff (1878–1957). Warszawa: Spół-
dzielnia Wyd. „Książka”, [1946]. – 166, [2] s., 
22 cm, opr. kart. wyd. W zbiorze znajdują 
się wiersze z tomików: Sad rozstajny; Łąka; 
Napój cienisty; Dziejba leśna. Stan bar-
dzo dobry. Niewielkie zagięcia i prztarcia 
na krawędziach okładki. 35. –

246. LEWIN Leopold (191–1995): Wyrąb lasu. 
Warszawa: F. Hoesick, 1931. – 41, [2] s., 
19 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla 
Lolka Sternika dat. 6. 2. 1931 r. Pierwszy, 
opublikowany tomik poetycki. Blok lekko 
poluzowany. Czysty egz. 60. –

247. MICIŃSKI Bolesław (1911–1943): Chleb 
z Gietsemane. Warszawa: [Redakcja „Zet”], 
1933. – 24 s., 21, 5 cm, brosz. wyd. Okładkę 
proj. Presław Karszowski. Bibljoteka „Zet”. 
Grzbiet podklejony, niewielkie zagięcia na-
rożników. 45. –
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248. MICKIEWICZ Adam (1798–1855): 
Grażyna. Konrad Wallenrod. Moskwa: 
Związek Patrjotów Polskich w ZSRR, 
1944. – 17, [1] s., portret, [1] s. tabl., 17 cm, 
opr. wyd. karton. Okładkę proj. Mieczy-
sław Berman. Ilustracje Jana Tysiewicza 
[właść. Alojzy Ligenza Niewiarowicz] z ros. 
wydania z 1865 r. Stan b. dobry. 60. –

249. [MŁODA POLSKA]. Wybór poezyi 
„Młodej Polski” ułożył Wilhelm Feld-
man. Kraków – Warszawa: D.E. Friedlein; 
E. Wende i Sp. 193. – VIII, 382 s., 15 cm, 
opr. pł. Na k. tyt. ładny odcisk, tuszowej 
pieczątki heraldycznej z herbem Laski 
(Scypio) rodu Scipio del Campo pod ko-
roną hrabiowską (sic!) i nazwą ich domi-
nium „Brzezice” w ówczesnym pow. lu-
belskim. Okładka podbrudzona i lekko 
poprzecierana na krawędziach i grzbie-
cie. Złocony tytuł na licu i grzbiecie. We-
wnątrz czysty egz. 150. –

250. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1758–1841): Śpiewy historyczne. Wydanie 
nowe poprawione, według wydania petersburskiego. Warszawa: Gebe-
thner i Wolff, 1897. – [4], IX, 1–451 s., 11 cm, opr. wyd. płsk. z grzbietem 
sześciopolowym, dwoma szyldzikami i złoceniem. Obcięcia złocone, stan 
b. dobry. 180. –
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251. NIEMCZUK Adam: Emigracja i poca-
łunki (Poetyckie utwory). Budapeszt: 
Kraj. Zw. Akad. Węgiersko-Polski, 1942. 
– 47, [1] s., 2,5 cm, brosz. wyd. Wiersze 
malarza i poety, członka grupy literac-
kiej powstałej w Budapeszcie pod nazwą: 
Koło Literacko-Artystyczne „Start” 
(1942–1944), „będące smutnym przykła-
dem niekontrolowanego i chaotycznego 
słowotoku przekonanego o swej wielkości 
autora, uważającego się bodaj za kontynu-
atora Wyspiańskiego (sic!)” – A. Brzeźnik. 
Stan b. dobry. Ciekawostka. 60. –

252. NOWA Sztuka. Miesięcznik artystycz-
ny. N° 1 [z 2]. Apollinaire, Bukowski, 
Chwistek, Cocteau, Czyżewski, Hausen-
stein, Iwanowski, Jasieński, Majakow-
skij, Stern, Tastevin, Wat. R.1, Z. 1. War-
szawa: Karol Żukowski, listopad 1921. – 31, 
[1] s., [1] il., 27 cm, brosz. wyd. Czasopismo 
awangardy poetyckiej, którego ukazały się 
tylko dwa numery. Ten redagowany przez 
Anatola Sterna i Jarosława Iwasz kiewicza. 
Ciekawostką jest pierwsze tłumaczenie zna-
komitego poematu Majakowskiego „Obłok 
w spodniach” przez Sterna. Okładka lekko 
zaplamiona z otarciami na krawędziach 
i delikatnie podklejonym grzbietem, blok 
czysty, stan dobry. 1 200. –

253. OŻÓG Jan Bolesław (1913–1991): Ogier 
i makolągwa. Kraków: Okolica Poetów, 
1939. – 48 s., 23 cm, brosz. wyd. Prywatna 
pieczątka własnościowa. Na okładce wi-
nieta Jana Wronieckiego. Biblioteka „Oko-
licy Poetów” T. 1. Przykład autentyzmu 
poetyckiego, którego autor był współtwór-
cą. Okładka pokruszona na krawędziach. 
Grzbiet podklejony z ubytkami. 50. –
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254. PASTERNAK Leon (191–1969): Linia życia. 
Łódź: nakł. Związku Zawodowego Literatów Pol-
skich, 1948. – 78. [2] s., 2,5 cm, brosz. wyd. Dedy-
kacja autora dla Leopolda Lewina. Okładkę pro-
jektował Eryk Lipiński. Leon Pasternak to działacz 
komunistyczny, autor wierszy i pieśni propagando-
wych. Czysty egz. 50. –

255. PAWLIKOWSKA Marja (1891–1945): Dancing. 
Karnet balowy. Warszawa: F. Hoesick, 1927. – 41, 
[3] s., winiety, 16, 5 cm, brosz. wyd. Wyd. I. Zbiór 
wierszy „umiejscowionych” na dancingu w jazzo-
wym rytmie (bez znaków przestankowych i dużych 
liter), ze słowami filozoficznymi nawiązującymi do 
treści Nietzschego i Schopenhauera. Okł. związana 
wydawniczo, ozdobnym sznurkiem. Stan bardzo 
dobry. 90. –

256. PAWLIKOWSKA Marja (1891–1945): Gołąb 
ofiarny. Zbiór wierszy … Glasgow: Książnica Pol-
ska, [1941]. – [2], 38, [4] s., winiety na każdej stronie, 
16 × 14 cm, opr. karton wyd. Ostatni tomik poezji 
pełen niepokoju i nostalgii. Okładkę proj. Juljusz 
Mieszkowski (196–1933). Niewiekie zagięcia naroż-
ników. 90. –

257. PAWLIKOWSKA Marja (1891–1945): Róża i lasy płonace. Londyn: 
M.I. Kolin, [1941]. – 32, [2] 19 cm, brosz. wyd. Wyd. I. Tomik przepełniony 
tęsknotą za ojczyzną. Okładka pokruszona na krawędziach i grzbiecie. 
Wewnątrz czysty egz. 90. –

258. [PAWLIKOWSKA] Kossak-Jasno-
rzewska Marja (1891–1945): Szki-
cownik poetycki. Warszawa: Wyd. 
J. Mortkowicza 1939. – 167 s., [1] k. 
portret, 15 × 21 cm, brosz. wyd. Exli-
bris T.T. Jęcza lików. Szkice literackie 
pisane do „Wiadomości Literackich” 
w latach 1938 – 1939. Krawędzie okład-
ki podkruszone. Blok książki podkle-
jony. Wewnątrz czysty egz. 90. –
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259. PEIPER Tadeusz: Raz. Poezje. Warszawa: 
F. Hoesick, 1929. – 59, [4] s., 25 cm, brosz. 
wyd. Obcięty górny margines k. przed-
tyt. i zaklejone okienko w k. tyt., okładka 
nadkruszona, blok czysty. 250. –

260. PEIPER Tadeusz (1891–1969): Żywe linje. 
(Poezje). Rysunkami ozdobił Juan Gris. 
Kraków: „Zwrotnica”, 1924. – 23 s., [3] 
całostronicowe il., 22 cm, opr. wyd. ppł. 
Na wyklejce autograf Witolda Zechentera 
(194–1978) – krakowskiego poety, pisarza 
i publicysty. Układ typograficzny K. Podsa-
deckiego. Utwory poetyckie pisane w lipcu 
i sierpniu 1924. Egzemplarz lekko nadgię-
ty i otarty w prawym, dolnym narożniku, 
blok czysty, stan dobry. 1 600. –

261. PIWOWAR Lech (199–194): Raj w nud-
nym zajeździe. Poznań: Wyd. Dwutygodnika 
Literackiego, 1932. – 42, [3] s., 19 cm, brosz. 
wyd. Układ graf. Zygmunta Kinastowskiego 
(194–1966). Bibljoteka „Dwutygodnika Li-
terackiego”, t. 4. Pierwodruk. Zbiór utwo-
rów poety związanego z lewicową awangardą 
krakowską, zamordowanego przez NKWD 
w Charkowie. Nakład 3 egz. Egz. ze śladami 
niewielkiego zagniecenia. 75. –
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262. RELIDZYŃSKI Józef (1886–1964): Dwa 
miasta. (Lwów – Wilno). Poemat. Jerozolima: 
Through Lands and Seas in the East, 1946. – 
16 s., 15 cm, brosz. wyd. Poemat o tęsknocie 
za utraconymi miastami. Czysty egz. 35. –

263. SATYRA Polska. Antologia. T. 1–2. Opra-
cował i wstępem opatrzył Jan Lemański (1866–
1933). Warszawa: E. Wende i Spółka, [1912 / 1914]. 
– 28, [1]; 235 s., 16,5 cm, opr. pł. wyd. Muzy Bi-
blioteka Literacko-Artystyczna pod red. Jana 
Lorentowicza. Czysty, ładny egz. 50. –

264. SŁOBODNIK Włodzimierz (19–1991): 
Nowe wiersze. Warszawa: Czytelnik, 1952. – 229, 
[2] s., [1] k. portr., 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja 
autora dla Lewinów, dat. 7. X. 1952 r. Niewielkie 
zagięcia narożników okładki. 50. –

265. SŁONIMSKI Antoni (1895–1976): Popiół 
i wiatr. Rysunki Feliksa Topolskiego (1895–
1976). Londyn: M.I. Kolin, 1942. – [2], 4, [1] s., 
il., 21,5 cm, brosz. wyd. Liryka refleksyjna, pisana 
na emigracji, związana z tradycją polskiego ro-
mantyzmu. Okładka przykurzona z niewielkimi 
zagięciami. Wewnątrz czysty egz. 60. –

266. SŁOWACKI Juliusz (181–1849): Wy-
bór poezji. Moskwa: nakł. Związku Patrio-
tów Polskich, 1944. – 113, [3] s., [1] k. portr., 
17 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Mieczysław 
Berman. Zdezaktualizowane pieczątki biblio-
teczne. Stan bardzo dobry. 35. –
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267. [STACHOWICZ Izabela (1897–1967)] GEL-
BARD Izabela por. Czajka: Pieśni żałobne 
getta. [b. m. wyd.]: Wyd. Julian Wyderka, 1946. 
– 58, [5] s., [1] k. port., 21 cm, brosz. wyd. Dedy-
kacja autorki dla towarzyszki i koleżanki Zosi 
(Zofia Lissa ?) dat. czerwiec 1958 r. Przedmo-
wę do tomiku napisał Władysław Broniewski. 
Okładka i kilka pierwszych kartek ze śladem 
po zacieku. Przybrudzenia i niewielkie prze-
barwienia. Wewnątrz czysty egz. 50. –

268. STOLAREK Zbigniew (192–1988): Po trzy-
kroć ziemia. Paryż: Wyd. Rady Narodowej 
Polaków we Francji, 1946. – 63, [1] s., 19,5 cm, 
brosz. wyd. Odręczna dedykacja autora. Wier-
sze poprzedzone przedmową Romana Brat-
nego. Zaw. m. in. napisany w konspiracji cykl 
wierszy „Ciosy”, którego rękopis został znisz-
czony podczas pierwszych dni powstania war-
szawskiego. Okładka przykurzona. 60. –

269. [SZANDLEROWSKI Antoni (1878–1911)]: Sąd 
wam niosę! Napisał Antoni Ziemic (pseud.). 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 197. – [4], 73, 
[2] s., 2,5 cm, brosz. wyd. W wierszach prze-
wija się uduchowiony erotyzm połączony 
z mistycyzmem. Zachowana pergaminowa 
obwoluta z niewielkimi ubytkami. Blok lekko 
poluzowany. 50. –
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270. SZOPKA polityczna. Pióra Mariana Hemara, 
Jana Lechonia, Juljana Tuwima, Antoniego Słonim-
skiego. [Warszawa]: Sgł. Cyrulik Warszawski, 193. 
– 63, [1] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Czysty egzemplarz.
 60. –

271. SZTAUDYNGER Jan (194–197): Rzeź na par-
nasie. Poznań: Drukarnia Mieszczańska, 1931. – 87, 
[1] s., portret, 24 cm, brosz. wyd. Okładka rys. Jana 
Jerzego Wronieckiego, członka Zrzeszenia Artystów 
Bunt. Satyryczny obraz środowiska literackiego opi-
sanego przez poetę, plastyka i znakomitego fraszko-
pisarza. Czysty egz. 90. –

272. TOKARZEWSKI-Karaszewicz Jan: To i owo. 
Bydgoszcz: Druk. J. Czuba, 1937. – 144 s., 17 cm, brosz. 
wyd. Niewielki ubytek grzbietu, krawędzie lekko po-
kruszone, podklejenia. 50. –

273. TUWIM Juljan: Rewolucja w Niemczech. Napisał … Ilustrował Artur 
Szyk. Łódź: „Książka i Sztuka”, 1919. – 32 s., ok. 5 il., 17,5 × 25,5 cm, brosz. 
wyd. Wyd. 1. głośnego poematu Tuwima (po wyd. w „Sowizdrzale” 



w 1918 r.) oraz pierwsza ilustrowana książka przez Artura Szyka, będącą 
„satyrą na Niemców, którzy nawet aby wywołać rewolucję, potrze bują 
zgody cesarza i wojska”. Okładka podniszczona, lekko nadgięta, blok 
czysty. Wielka rzadkość. 1 800. –

274. UJEJSKI Kornel (1823–1897): Poezje 
…; nowe wydanie z wyboru autora. 
T. 1–2. Lipsk: F.A. Brockhaus, 1866. – 
VIII, 243; VII, 195 s., 19 cm, opr. pł. wyd. 
Na k. tyt. suchy tłok „Biblioteka Wła-
dysława Relingera” Biblioteka Pisarzy 
Polskich, T. XLII-XLIII. Niewielkie 
otarcia na krawędziach grzbietów. 
Wewnątrz drobne brązowe plamki. 
Okładka bogato złocona z motywami 
patriotycznymi. 180. –

275. WASILEWSKI Edmund (1814–1846): Poezye. Warszawa: nakł. Księgarni 
Gustawa Gebethnera, 1859. – [4], II, 26, V s., 17 cm, opr. płsk. z epoki. 
Na k. tyt. podpis własnościowy z epoki. Zdezaktualizowana pieczątka 
biblio teczna. Okładka z przetarciami na krawędziach i licu, na grzbiecie 
tłoczenia i złocony tytuł. Kilka pierwszych kart, od strony grzbietu ze 
śladem zacieku, wewnątrz drobne zbrązowienia papieru. 120. –
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r e g i o n a l i a

276. ALMANACH. Polska Towarzyska La Polo-
gne mondaine. Wyd. II. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Woreyd”, 1926. – 312, [24 + 16 + 29] s., rekla-
my, blankiety. 24,5 cm, opr. wyd. pł. Okładkę 
proj. Ludwik Gardowski. Reklamę „Cukiernia 
Ziemiańska” projektował Tadeusz Gronowski. 
W treści m. in.: Władze Centralne RP; Polskie 
placówki zagraniczne; Lista korpusu dypl. i kons. 
w Polsce; Polecani lekarze; Muzea; Księgozbio-
ry prywatne w Warszawie; Zakłady Naukowe; 
Zdrojowiska; Firmy polecane, imienna lista sub-
skrybentów, liczne reklamy. Grzbiet spłowiały. 
Złocenia na licu. 250. –

277. BANDROWSKI-KADEN Juljusz (1885–1944): 
Budujemy szkoły. Dwugłos pisarza i dzieci. Do-
chód z wydawnictwa przeznaczony na Towa-
rzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych. Warszawa: Wyd. Związku Na-
uczycielstwa Polskiego, 1933. – 52 s., il., 23 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblio-
teczne. Wymiana korespondencji pomiędzy au-
torem a młodzieżą z Nieświeża na temat potrzeby 
nowego budynku szkolnego. Dyskusję wywołała 
książka pt. „Aciaki z I-szej A”. Niewielkie zagię-
cia narożników. Ładna okładka. 50. –

278. BARUCH Maksymilian (1861–1933): Barycz-
kowie. Dzieje rodu patrycyuszowskiego Starej 
Warszawy. Warszawa: Towarzystwo Miłośni-
ków Historyi, 1914. – [4], 186, [2] s., [18] k. tabl., 
il., 21 cm, opr. pł. z naklejoną na licu oryginalną 
okładką brosz. Zawiera tablice genealogiczne 
rodu. Czysty egz. 90. –
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279. BIEGELEISEN Henryk (1855–1934): Matka 
i dziecko. W obrzędach, wierzeniach i zwycza-
jach ludu polskiego. Lwów: Tow. Wyd. „Ate-
neum”, [1927]. – [2], 414, [1] s., 23 cm, opr. wyd. 
ppł. Tradycje, zwyczaje i przesądy związane 
z narodzinami dziecka, chrztem, chorobami 
itp. Niewielkie otarcia na krawędziach okład-
ki. Na grzbiecie tytuł złocony. 120. –

280. BIEGELEISEN Henryk (1855–1934): U koleb-
ki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą. Lwów: nakł. 
Instytutu Stauropigjańskiego, 1929. – [1], III, 
[3], 572 s., [16] k. tabl., 23 cm, opr. pł. ze zło-
conym tytułem na grzbiecie. Przełomowe 
chwile w życiu człowieka: narodziny, mał-
żeństwo, śmierć i związane z nimi obrzędy 
chrztu, ślubu i pogrzebu. Blok lekko poluzo-
wany. Czysty egz. 180. –

281. BOJANEK Mikołaj (1865–1935): Kościół 
i Parafia w Grodzisku. Monografia historycz-
na na podstawie kronik parafialnych napisał 
Ks. … dziekan i proboszcz grodziski, kanonik 
honorowy warszawski. Warszawa: nakł. auto-
ra, 1917. – 115, [1] s., [1] k. il., 23 cm, brosz. wyd. 
Historia parafii w Grodzisku Maz. Grzbiet 
lekko podklejony z niewielkim ubytkiem, za-
żółcenia na krawędziach. 90. –
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282. CHAVANNES de La Giraudiére H., HUILLARD-Bréholles A.: Irlandya, 
jej początek i obecne położenie, przez … Przekład z Francuskiego, 
z przedmową Michała Balińskiego. Wilno: nakł. Księgarza A. Assa, 1858. 
– [4], XVIII, 334 s., 2 cm, opr. psk. z epoki, Niewielkie otarcia okładki, 
wewnątrz niewielkie zbrązowienia papieru. Na k. tyt. zamazane pieczątki 
własnościowe. 180. –

283. CZAJEWSKI Wiktor (1857–1922): Warsza-
wa illustrowana. Stara Warszawa. Warszawa: 
Drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1895. – VII, 
[1], 152 s., il., 22,5 cm, opr. pł. wyd. T. I ( z 4-ch) 
stanowiący odrębną całość. Bogato ilustrowa-
ny. Egz. lekko poprzecierany na krawędziach 
i grzbiecie. Wewnątrz czysty egz. 150. –

284. DOBROWOLSKI Kazimierz (1894–1987): 
Dwa studia nad powstaniem kultury ludowej 
w Karpatach Zachodnich. Kraków: Druk. Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, 1938. – 72 s., [1] mapa 
rozkł., 25 cm, brosz. wyd. Osobne odbicie ze 
„Studiów historycznych ku czci Stanisława Ku-
trzeby” t. II. W treści: I. Z badań nad zagadnie-

niem wołoskim w Karpatach Zachodnich. II. O nazwie miejscowej Beskid. 
Grzbiet i blok książki podklejony. Krawędzie lekko pokruszone. Wewnątrz 
czysty egz. 35. –

285. DOBROWOLSKI Kazimierz (1894–1987): Najstarsze osadnictwo Pod-
hala. Lwów: Kasa im. J. Mianowskiego, 1935. – [4], 112, [1] s., mapa, tabele 
w tekście, 24 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Ba-
dania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych pod red. Fr. Bujaka. Nr. 2. 
Na końcu streszczenie w jęz. francuskim. Na marginesach podkreślenia 
ołówkiem. 50. –

286. DOBROWOLSKI Kazimierz (1894–1987): Włościańskie rozporządzenie 
ostatniej woli na Podhalu w XVII i XVIII w. Studja i materjały. Kraków: 
Polska Akademia Umiejętności, 1933. – 227, [1] s., 24 cm, opr. pł. PAU. Prace 
Komisji Etnograficznej nr. 15. Praca historyczno-etnologiczna dotyczą-
ca: rozporządzenia ostatniej woli, zwyczaje spadkowe, testamenty jako 
źródło stosunków gospodarczych i obyczajowych oraz materiały do gene-
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alogii rodów podhalańskich. Oprawa współczesna, ze złoconym tytułem 
na grzbiecie. Zachowane oryginalne okładki broszury. 50. –

287. FRANKIEWICZ Edward (195–199): 
Cudowny obraz Matki Boskiej Osieckiej. 
Zarys ikonograficzno-historyczny z ilustra-
cjami. Osieczna k. Leszna: nakł. O.O. Fran-
ciszkanów, 1938. – 4 s., [4] k. il., 22,5 cm, 
brosz. wyd. „Monografia ikonograficzno 
– historyczna Cudownego Obrazu Matki 
Boskiej Osieckiej”. 50. –

288. GOETEL Walery (1889–1971): Po latach dziesięciu. O turystyce, góralsz-
czyźnie i ochronie przyrody gór. Karaków: nakł. Polskiego Tow. Tatrzań-
skiego, [1947]. – 31 s., [2] k. foto., il. w tekście, 24 cm, brosz. wyd. Prywatna 

pieczątka własnościowa Stanisława 
Berezowskiego (191–1986), geografa 
i popularyzatora turystyki oraz ochro-
ny środowiska. Odbitka z „Wierchów” 
rok. XVII, tom 55. Przebarwienia na kra-
wędziach okładki, niewielki ubytek 
dolnego narożnika. 30. –

289. GOETEL Walery (1889–1971): 
Zagadnienia regjonalizmu górskie-
go w Polsce. Kraków: Wyd. Związ-
ku Ziem Górskich, 1936. – [2], 4 s., 
[1] k. foto., [1] mapa rozkł., il. w tek-
ście, 23 cm, opr. ppł. Niewielkie otar-
cia na krawędziach opr., wewnątrz 
czysty egz. 50. –



124

290. GOMULICKI Wiktor (1848–1919): Opowiadania o Starej Warszawie. T. 1–2. 
Wydanie nowe, rozszerzone i ozdobione ilustracyami. Warszawa: Tow. 
Akc. S. Orgelbranda, 1913. – [4], 31, [1]; [4], 315, [2] s., [8] k. il.; [6] k. il., 
18,5 cm, opr. ppł. Prywatne proweniencje. Krótkie opowiadania z historii 
Warszawy. Na końcu zamieszczone indeksy: „Miejsca i zdarzenia, które 
się w tej pracy opisuje”; „Osoby, o których się w tej pracy wspomina”. Stan 
dobry. Blok w obu tomach lekko poluzowany. 150. –

291. [HOROSZKIEWICZ Roman Woynicz i KUBALSKI Tadeusz] Zułów 
wczoraj i dziś. Warszawa: Zarząd Główny Związku Rezerwistów, 1938. – 
181, [2] s., il., 24,5 cm, brosz. wyd. Okładkę projektowała Wiktoria Julia 
Goryńska (192–1945). Bogato ilustrowana monografia rodzinnej miejsco-
wości J. Piłsudskiego. W cz. 1. historia rodu Piłsudskich i rodów spokrew-

nionych oraz opis Zułowa, życie i pracę na dwo-
rze. Cz. 2. opowiada o dalszych losach Zułowa 
po 1934 i o uchwale Walnego Zjazdu Związku 
Rezerwistów, wykupieniu i odbudowaniu Zu-
łowa, jako pamiątkowego miejsca pielgrzymek 
narodowych. Dwór zniszczono w 1939 r. Egz. 
częściowo nierozcięty. 150. –

292. HUMBOLDT Aleksander (1769–1859): Po-
dróże. Oddział I. Podróże po Afryce i Ameryce. 
T. 1–2. Przekład z niemieckiego Michała Bohu-
sza Szyszki (1811–1877). Wilno: nakł. Maurycego 
Orgelbranda, 1861. – [4], II, 327, [1], II s.; [4], 269, 
[1], II s., 21,5 cm, współopr. psk. pięciopolowy, zło-
cony, z epoki. Na k. tyt. prywatne pieczątki wła-
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snościowe. Opis podróży niemieckiego przyrodnika, podróżnika, geografa, 
jednego z twórców nowoczesnej geografii. „Kto chce zrozumieć świat, musi 
go objechać i zmierzyć” to motto życiowe autora. Otarcia na krawędziach. 
Niewielkie przebarwienia na przedniej okładce. Wewnątrz na kilku kartkach 
zbrązowienia papieru. 500. –

293. JANOWSKI Ludwik (1878–1921): Wszechnica Wileńska 1578–1842. 
Wilno: Ludwik Chomiński, 1921. – VI, 6, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. 
Historia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Stan bardzo dobry. 
Egz. nierozcięty. 50. –

294. [KIRKOR Adam Honory (1819–1886)]: Przechadzki po Wilnie i jego oko-
licach przez Jana ze Śliwina. Wilno: Drukarnia A. Marcinowski, 1856. – 
32 s., [1] lit. (27 × 42 cm), [1] plan (29,6 × 32,3 cm), 22 cm, opr. ppł. Zdez-
aktualizowana pieczątka biblioteczna. Litografia „Widok Wilna" wg 
obrazu Wincentego Dmochowskiego (187–1862) wykona przez Françoisa 
Josepha Dupressoira (18–1859). Plan Wilna z r. 1856 z zaznaczonymi 
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najważniejszymi obiektami. Rycina z niewielkim nadpęknięciem na złoże-
niu (podklejona), drobne przebarwienia i ślad po zacieku widoczny również 
na kilkunastu pierwszych kartach. 750. –

295. [KLECZKOWSKI Antoni (1856–1899)]: 
Święte pamiątki Krakowa. Ozdobione 
12 drzeworytami tyntowemi. Kra-
ków: A. Napierkowski, 1883. – [8], 482, 
[2] s., 11 il. całostronicowe (drzewo-
ryty z tintą) w ramach paginacji, [2] 
podwójne k. tabl., 18,5 cm, opr. wyd. 
pł. obustronnie tłocz. zielono-złote. 
Zawiera opisy i liczne ilustracje w ca-
łostronicowych drzeworytach z tintą 
krakowskich i podkrakowskich ko-
ściołów z ich elementami architekto-
nicznymi i wnętrzami. Na przednim 
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licu w narożnikach złocone medaliony z wizerunkami zabytków Krakowa 
(Kościół Mariacki, Katedra na Wawelu, Kościół Karmelitów i Brama Flo-
riańska). Opr. wyd. T. Fałdzińskiego z Krakowa (ślepy tłok na tylnej okł.). 
Drobne otarcia opr. Wewnątrz czysty egz. Stan bardzo dobry. 600. –

296. KRAUSHAR Alexander (1843–1931): Kupiectwo warszawskie. Zarys pię-
ciowiekowych jego dziejów. Monografja historyczno-obyczajowa osnuta 
na źródłach archiwalnych przez … Warszawa: Ksieg. F. Hoesicka, 1929. – 
245 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Monografia handlu warszawskiego na przestrzeni 
dziejów z dodatkiem w postaci bibliografii prac 
autora, słynnego historyka. Okładka przykurzo-
na z zagięciami na krawędziach. Egz. częściowo 
nierozcięty. Ostatnia składka poluzowana, w in-
deksach podkreślenia. 150. –

297. KRAUSHAR Alexander (1843–1931): Resursa 
kupiecka w Warszawie. Dawny Pałac Mnisz-
chów (182 – 1928). Monografja historyczno-
obyczajowa przez… z ilustracjami. Warsza-
wa: Tow. Resursy Kupieckiej, 1928. – 141, [3] s., 
51 s.il., 19 cm, brosz. wyd. Historia Stowarzy-
szenie Warszawskich Kupców mieszczących 
się od 1829 do 1939r. w dawnym pałacu Mnisz-
chów przy ul. Senatorskiej w Warszawie (obecnie ambasada Królestwa 
Belgii). Okładka przykurzona i pokruszona na krawędziach. Niewielki 
ślad zacieku. 120. –

298. KRYNICKI Konstanty: O Wiśle, jej 
dopływach i miastach nad nią leżących 
opowiedział … Z 3-ma mapkami i wieloma 
obrazkami. Wydanie 3-cie, powiększone 
i poprawione. Warszawa: Skł. gł. Gebethner 
i Wolff, [1891]. – [2], 13 s., [1] mapka rozkł., 
il., mapy, 18 cm, opr. pł. Egz. po niezbyt 
profesjonalnej renowacji. Kartki lekko po-
fałdowane i podklejone. Mapa dość mocno 
pognieciona i podlejona. Brak k. przedtytuł. 
Na grzbiecie tytuł złocony. 60. –
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299. [KRZEMIENIEC]. Mia-
sto wielkiej tęsknoty. Album 
Krzemieńca . Krzemieniec: 
Wydawnictwo Ogólnopolskie-
go Komitetu Uczczenia Juliu-
sza Słowackiego, [199]. – [65] s., 
fot., 23 cm, brosz. wyd. Opraco-
wał Kazimierz Henryk Grosz-
czyński. Zdjęcia autorstwa Hen-
ryka Hermanowicza (1912–1992) 
i Stanisława Sheybala (1891–
1976), wykonano w szkolnej 
pracowni fotograficznej Liceum 
Krzemienieckiego. „W albumie 
tym zgromadzono fotografie 
ukazujące miejsca wspominane 
przez Poetę i podano … urywki 
listów i dzieł wiążące się z nimi.” 
Okładka pokruszona na krawę-
dziach, na grzbiecie niewielkie 
ubytki. Wewnątrz stan bardzo 
dobry. 120. –

300. KULESZA Witold (1891–1938): Ze świata roślinności tatrzańskiej. Szkice 
i opisy najciekawszych i najpiękniej zakwitających tatrzańskich roślin na tle 
wysokogórskiej przyrody. Ilustracje ze zdjęć fotogr. Tadeusza i Stefana 
Zwolińskich oraz ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Za-
kopane: Wyd. Ksiegarni L. Zwolińskiego, 1927. – 128 s., il., 17,5 cm, brosz. 
wyd. Na końcu: Kalendarzyk zakwitania ważniejszych roślin tatrzańskich; 
Alfabetyczny wykaz omawianych roślin. Nie-
wielki ubytek grzbietu. 40. –

301. LESZCZYCKI Stanisław (197–1996): Podhale 
jako region uzdrowiskowy. Rozważania z geo-
grafii turyzmu. Kraków: [Uniwersytet Jagiel-
loński]: 1937. – 51 s., [1] mapka luz., liczne tabele 
i mapki w tekście, 24,5 cm, brosz. wyd. Prace 
Studium Turyzmu Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie T. I. Odbitka z Biuletynu 
Komisji Studiów Ligi Popierania Turystyki 
T. I. Na końcu streszczenie w jęz. francuskim 
i obszerna „bibliografia cytowana”. 50. –
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302. LIALINA Maria Andreewna (188–191): Puteszestwia N.M. Przewalskago 
w Wostocznoj i Centralnoj Azji. Ussurijskij kraj. – Mongolia i strana tan-
gutow. – Lob-Nor. – Tibet, Werchowia i istoki Żeltoj peki. 2-oe prosmo-
trennoe izdanie. S 6 illiustracijami i 2 kartami. S.-Petersburg, Izda-
nie A.F. Dewriena, 1898. – [4], IV, 338, [2] s., portret, il., [2] k. map, 22 cm, 
opr. płsk. z epoki, zachowana okładka brosz. Prywatne stemple. Russkie 
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Puteszestwenniki-Izledowateli. Bogato ilustrowany opis podróży Mikołaja 
Michajłowicza Przewalskiego (1839–88) – rosyjskiego geografa, generała, 
badacza środkowej i wschodniej Azji. Członka Rosyjskiego Towarzystwa 
Geograficznego od 1864, a od 1878 członka honorowego Petersburskiej Aka-
demii Nauk, domniemanego ojca Józefa Stalina. Stan b. dobry. 600. –

303. MAŁECKI Mieczysław (193–1946): Archaizm 
podhalański. (Wraz z próbą wyznaczenia granic tego 
dialektu). Z mapą. Kraków: PAU, 1928. – [4], 46 s., [1] 
mapa rozkład. 36 × 43 cm, 24 cm, brosz. wyd. Mono-
grafie Polskich Cech Gwarowych Nr. 4. Mapa Pod-
hala, Spisza i Orawy. 1 : 4.. Na okładce ślady 
po owadach i niewielkie pokruszenia na krawędziach. 
Wewnątrz czysty egz. 35. –

304. MEDYŃSKI Aleksander (1882–194): Ilustrowa-
ny przewodnik po cmentarzu Łyczakowskim. Lwów: 
Drukarnia Polska B. Wysłoucha, 1937. – 118, [2] s., 
foto., [1] plan rozkł. (19,5 × 28 cm), 2,5 cm, brosz. wyd. 
Zdjęcia wykonał Jerzy Radwan-Kużelewski. Okładka 
podniszczona, na krawędziach załamania i podkleje-
nia na grzbiecie. Wewnątrz czysty egz. 50. –

305. NANSEN Fridtjof (1861–193): Wśród nocy i lodów. Norweska wypra-
wa podbiegunowa 1893–1896 napisał … z dodatkiem przez kapitana 
Sverdrupa. Z upoważnienia autora przełożył z niemieckiego Bolesław 
Skirmunt (1869–1941). T. 1–2. Warszawa: nakł. Tłumacza, 1898. – 511, 
VII-X s., [28] k. tabl., [1] mapa rozkł., il.; 494 s., [5] k. tabl. (w tym 4. kol.), 
[1] mapa rozkł., il., 24 cm, opr. płsk. z epoki. Opis ekspedycji na biegun 
północny specjalnie zaprojektowanym statkiem „From”. W czasie wypra-
wy przeprowadzano badania Morza Arktycznego. Dopłyneli na odległość 
3 km od bieguna północnego. Na grzbietach tytuł złocony. Niewielkie 



przetarcia na krawędziach. W t. 1 dolna krawędź grzbietu podklejona. 
W t. 2 blok lekko poluzowany. Czysty egz. 500. –

306. NOWOGRÓDZKIE województwo. Mapa turystyczna województwa 
nowogródzkiego. Podziałka 1 : 6 . Mapę sporządził rysownik 
Dyr. Rob. Publ. w Nowogródku Z. Fuks. [B. m. i wyd., po 192]. – mapa 
47,5 × 42,5 cm, ślady złożenia, stan dobry. Zaznaczone szlaki turystyczne 
i ich numerowanie. 120. –
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307. ORŁOWICZ Mieczysław (1881–1959): Ilustrowany przewodnik po Wschod-
nich Karpatach, Galicyi, Bukowiny i Węgier. Odbitka z „Ilustr. Przewod-
nika po Galicyi”. Lwów: Lwowski Krajowy Związek Turyst., 1914. – 79, 
[1] s., [1] k. kol., il., foto., 17 cm, opr. pl. współ. W treści m. in.: Stanisławów, 
Gorgany, Huculszczyzna, Czarnohora, Stryj, Sambor. Egz. naprawiany, k. 
tyt. i kolor. il. podklejone. Niewielka plama wewnątrz na jednej stronie, 
bez uszczerbku dla tekstu. 90. –

308. [OSTROWIEC Świętokrzyski]. 
Spółka Akcyjna Wielkich Pieców 
i Zakładów Ostrowieckich. [War-
szawa]: [druk. Zakłady Graficzne 
Koziańskich], [po 1929]. – 2 s., il., 
3 cm, brosz. wyd. Katalog wyrobów 
Zakładów Ostrowieckich obejmuje: 
Dział Metalurgiczny, Wytwórnię Wa-
gonów, Części wagonowe, Elektrody 
otulone „Jotem”, Aparaty „Supe-
rior”. Niewielkie zagięcia i załamania 
na krawędziach okładki. 150. –

309. [OSTRÓW Wlkp.] Dzieje mia-
sta Ostrowa Wlkp. oraz informator 
gospodarczy. Ostrów Wlkp.: Głos 
Ostrowski, 1947. – 63, [25] s., [8] s. 
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foto, il., reklamy, inseraty, 2, 5 cm, brosz. wyd. 
Historia mista, władze, urzędy, przedsiębior-
stwa. Liczne reklamy firm. Stan dobry 45. –

310. PACZOSKI Józef (1864–1942): Lasy Białowieży. 
(Die Waldtypen von Białowieża). Poznań: Pań-
stwowa Rada Ochrony Przyrody, 193. – [4], 
575 s., VI k. il., mapa, 24 cm, opr. wyd. kart. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. Monogra-
fje naukowe, nr 1. Wielka monografia Puszczy 
Białowieskiej, z której znaczna część po wojnie 
pozostała poza granicami Polski, z omówieniem 
rodzajów roślinności, typów borów i lasów. Egz. 
nierozcięty. Blok poluzowany. 120. –

311. PIENINY. Mapa fotogrametryczna. Wyda-
nie turystyczne. Skala 1 : 2 . Warszawa: 
Wojskowy Instytut Geograficzny, 1937. – ark. 
67 × 86,5 cm, mapa 49 × 78,5 cm. Stan b. dobry, 
kolorowa, nieskładana. 200. –
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312. POLSKI almanach uzdrowisk. Kraków: Polskie Towarzystwo Balneolo-
giczne, 1934. – XI, [3], 56 s., il., mapki, szkice, inseraty, 23 cm, opr. wyd. 
pł. Oprawa wykonana w Zakładzie Introligatorskim A. Polony Kraków. 
Monumentalny informator zawierający m.in. wykazy zabiegów, a także 
listy lekarzy. Na licu oprawy tytuł złocony, grzbiet lekko wyblakły. Stan 
bardzo dobry. 150. –

313. PRZEWODNIK po uzdrowiskach i letniskach polskich pod redakcją 
Cz.[esła wa] Rokickiego. II wydanie informatora leczniczego Rzeczypospo-
litej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Cz. Rokickiego, 1927. – 159, XL, [4] s., 
il., mapy w paginacji, reklamy, 27,5 cm, opr. pł., Alfabetyczny wykaz miej-
scowości uzdrowiskowych, z krótkim opisem i informacjami przydatnymi 
kuracjuszom. Egz. naprawiany (podklejone niektóre karty), str. 47–5 prze-
stawione. Zach. okładka brosz. podklejona. Brązowe zaplamienie od strony 
grzbietu. Podkreślenia kredką. Na grzbiecie tytuł złocony. 120. –

314. PRZEWODNIK zdrojowo-turystyczny 
pod redakcją Henryka Piotrowskiego. 
Warszawa: Wyd. Zjednoczenia Pracow-
ników Niewidomych RP, 1931. – 35, [2], 
XXXIII s., [2] k. rozkł., il., reklamy, ogło-
szenia, 23 cm, opr. pł. Opis zdrojowisk, 
uzdrowisk i stacji klimatycznych, skoro-
widz chorób leczonych w tych uzdrowi-
skach, skorowidz miejscowości. Na k. tyt. 
ślad po pieczątce, pierwsze str. pokruszone 
na krawędziach, niektóre k. podklejone. 
Na grzbiecie tyt. złocony. 120. –

315. RAABE Eugeniusz (1874–1944): Kolejki 
linowe. Warszawa: Wydawnictwa Tech-
niczne Ministerstwa Komunikacji, 1936. – 
248 s., [9] k. tabl. rozkł., liczne il., wykresy 
i rys. w tekście, 21 cm, opr. wyd. ppł. Na k. 
tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Wy-
dawnictwa Techniczne Min. Komunikacji 
Nr. 5. Opis, budowa i zasady działania gór-
skich kolejek linowych. Cz. II poświęcona jest 
wybudowanej wówczas kolejce linowej Zako-
pane – Kasprowy Wierch. Na grzbiecie i licu 
okładki tytuł złocony. Niewielkie zagięcia 
na narożnikach. Czysty egz. 90. –
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316. RADOMSKO – powiat. Strassenkarte / Strassenbaudienststelle Kielce des 
Landkreises Radomsko. Landkreises Radomsko in Verbindung mit den 
Teilen der Landkreise Tschenstochau u. Zawiercie. Massstab 1 : 1 . 
Mapa ozalidowa [B. m. i wyd., ca. 1941]. – 85 × 82,5 cm, ślady składania, stan 
dobry. 120. –

317. ROMER E.[ugeniusz], POLACZ-
KÓWNA M.[aria]: Pogadanki krajoznaw-
cze. Dla szkół powszechnych i 1. klasy szkół 
średnich. Wyd. 4. Lwów – Warszawa: Książ-
nica Atlas, 193. – 128 s., il., foto., mapy, pla-
ny, wykresy. 2 cm, brosz. wyd. Podstawowe 
wiadomości na podstawie geografii Polski. 
Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki, 
kilka plamek. Wewnątrz czysty egz. 50. –

318. SAWICKI Ludomir (1884–1928): Roz-
mieszczenie ludności w Karpatach Zachod-
nich przez dra … Z dwiema tablicami. Kra-
ków: PAU, 191. – [2], 69 s., II tabl. ( w tym 
1 rozkład.), liczne tabele w tekście, 25,5 cm, 
brosz. wyd. Tab. II obejmuje gęstość za-
ludnienia Zachodnich Karpat 1:1,5.. 
Grzbiet podklejony, niewielkie zagięcia 
na krawędziach okładki. 35. –
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319. SAWICKI Tymoteusz (189–1946): Warszawa w obrazach Bernarda Belot-
ta Canaletta. Warszawa-Kraków: J. Mortkowicz, 1927. – [3], 55, [1], IX, [1], 
[3] s., [1] + XXX il. na [18] k. tabl. poprzekładanych bibułkami z tytułami, 
3 cm, opr. pł. złoc. Tekst i tytuły w jęz. pol. i franc. Obrazy uratowane 
z płonącego Zamku, posłużyły architektom odbudowującym po ostatniej 
wojnie stolicę za źródła do rekonstrukcji wielu zniszczonych warszawskich 
zabytków. Złocenia grzbietu częściowo wytarte, dwie bibułki uszkodzone, 
blok czysty. 180. –

320. SCHMID Benrnhard (1872–1947): Führer 
durch das Schloß Marienburg in Preußen 
von … Dritte, vermehrte Auflage. Berlin: 
Julius Springer, 1934. – 87, [1] s., [1] plan 
rozkł., 3 il., 21 cm, brosz. wyd. Verwaltung 
der Staatlichen Schlösser und Gärten. Ilu-
strowana monografia zamku krzyżackiego 
w Malborku. Tylna okładka ze śladem po za-
gięciu. Niewielkie zabrudzenia. 90. –

321. SMÓLSKI G.[rzegorz] (1844–1911): Gwara 
tatrzańska i jej piśmiennictwo. Odbit-
ka z „Biblioteki Warszawskiej”. Warsza-
wa: Druk Aleksandra Ginsa, 1911. – 49 s., 
23 cm, opr. ppł., Na karcie tyt. i pierwszej 
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stronie zaklejony ślad po podpisie własno-
ściowym. 50. –

322. STROYNOWSKI Stanisław (182–1878): 
Europa w obrazach. Opisy malownicze 
krajów, ludów i obyczjów; z najcelnieszych 
autorów ojczystych i cudzoziemskich oraz 
własnych prac zebrał … Ziemia i jej miesz-
kańcy. T. II. Europa północno – wschodnia 
Warszawa: F. Hösick, 1879. – [4], II, 317 s., 
il. (drzeworyty). 2,5 cm, opr. wyd. pł. zdo-
bione (złocenia na licu i grzbiecie). Nagroda 
szkolna dla uczennicy Kl. IV żeńskiej szko-
ły, wpis w jęz.rosyjskim dat.1882 r. Opis te-
renów i miast Rosji, Białorusi, Litwy, Esto-
nii i Polski, przez różnych autorów m. in.: W. Pola, J.I. Kraszewskiego, 
W. Syrokomlę, S. Stroynowskiego. Przetarcia na krawędziach i grzbiecie. 
Blok poluzowany. Wewnątrz drobne, rdzawe plamki. 150. –

323. SZCZECIN i okolice. Umgebung von Stettin. Zusammendruck 1939 aus 
Karte des Deutsche Reiches 1 : 1 . Herausgegeben vom Reichsamt 
für Landesaufnahme, Berlin. Grenzberichtung 194. Barwna mapa rejonu 
Szczecińskiego, prowincji Pomorskiej. Ark. 86 × 74,5 cm, mapa 74,5 × 62 cm. 
Ślady składania, stan b. dobry. 150. –

324. USTIMOWICZ M. P.: War-
szawskij prawosławnyj kafiedralnyj 
Swjato-Troickij sobor. Kratkij istori-
czeskij oczerk’ (1837–1887) Warsza-
wa: Tip. Warszawskogo Uczebno-
go Okruga, 1887. – [2], 65 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Wydanie jubileuszowe. 
Z inicjatywy gubernatora Paskiewi-
cza, po powstaniu listopadowym, 
w latach 1835–1837 miała miejsce 
przebudowa i adaptacja popijarow-
skiego kościoła do liturgii prawo-
sławnej według projektu Antonia 
Corazziego i Andrzeja Gołońskiego. 
Między innymi usunięto z wnętrza 
barokowy wystrój, a na wieżach, 
zakończonych kokosznikami, za-
wieszono dzwony odlane z armat 

(fragment)
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zdobytych w powstaniu listopadowym. Pijarska świątynia została zaadap-
towana na sobór Trójcy Świętej, katedrę eparchii warszawskiej i nowogieor-
gijewskiej. Obecnie od 1923 r., na ulicy Długiej znajduje się Katedra polowa 
Wojska Polskiego NMP Królowej Polski. Okładka podklejona, poza tym 
stan b. dobry. 60. –

325. WARSZAWA. Wczoraj. Dziś. Jutro. Przewodnik i plan wystawy. Warszawa 
w liczbach. [Warszawa]: Drukarnia Miejska, 1938. – 44, [8], VI, 62, [1] s., 
[3] k. planów, 15 cm, brosz. wyd. Wystawa „Warszawa wczoraj, dziś, jutro”, 
zorganizowana w Muzeum Narodowym prezentyjąca osiągnięcia i plany 
na przyszłość. W części drugiej dane statystyczne stolicy. Słowo wstępne 
napisał Stefan Starzyński. Czysty egz. 90. –

326. WOŹNIAK Konstanty: Kraj w obrazach. Króle-
stwo Polskie. Zbiór fotografji najbardziej uwagi god-
nych miast, okolic, zabytków starożytności i dzieł 
sztuki. Zebrał i wydał … Z.1–13. [więcej nie wydano]. 
Kraków: Nakł. wydawcy, 1899. – [4] k., 14 k.tabl., 
28 × 35 cm, brosz. wyd. W każdym zeszycie po osiem 
k. tablic. Seria I. Królestwo Polskie. Całostronicowe 
zdjęcia z opisami pod nimi. Ponad 3 widoków doty-
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czących Warszawy, poza tym Sandomierz, Skierniewice, Lublin, Opatów, 
Częstochowa, Ojców, Pinczów, Ciechocinek, Otwock, Opinogóra. W dwóch 
zeszytach brak tylnych okładek, oraz ostatniej planszy premium z „Kaza-
niem Skargi” Matejki. Stan dobry, czysty egzemplarz. 500. –

327. WÓJCICKI Kazimierz Władysław (187–1879): Stare gawędy i obrazy. 
T. 3–4. Warszawa: Gustaw Sennewald, 184. – [4], 332 s., [2] k.tabl.lit.; 
346, [4] s., [2] k.tabl.rozkład.lit., 17 cm, współopr. płsk., z epoki. W tomie 
4.: Warszawa, obraz od r. 1339, do r. 1656. Tu dwie litografie (1) Warsza-
wa za Zygmunta 3-go, wg dzieła Cellariusa 166; (2) Widok Warszawy 
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w roku 1656 za czasów Jana Kazemirza, wg Dahlbergha. Panorama li-
tografowana 25,2 × 63,5 cm, składana. Okładka podniszczona, grzbiet 
z ubytkami u dołu, przyklejony do bloku. Blok czysty, ryciny z drobnymi 
zbrązowieniami. 1 500. –

328. ZACZYŃSKI Eugeniusz J.: Dwadzieścia lat rozwoju Zakopanego 1918 – 
1937. I. Frekwencja w uzdrowisku. Kraków: [Uniwersytet Jagielloński], 1938. 
– 22, [1] s., tabele, mapa w tekście, 22,5 cm, brosz. wyd. Komunikaty Studium 
Turyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z.  9. Na końcu stresz-
czenie w jęz. francuskim. Pokruszenia na krawędziach okł., na grzbiecie 
niewielki ubytek. Na k. tyt. ucięty górny narożnik. 30. –

329. [ZAKOPANE] „Pomoc Bratnia”: I Sprawozdanie roczne Towarzystwa 
uczącej się młodzieży polskiej „Pomoc Bratnia” w Zakopanem. Za czas od 
1 Września 19 do 1 Września 191 r. Zakopane: Nakładem Tow. – 13, [1] s.; 
2-gie Sprawozdanie j/w. Za czas od 1 Września 191 do 1 Lipca 192. – 35 s., 
il.; III. Sprawozdanie Zarządu Tow. Domu Zdrowia uczącej się młodzie-
ży polskiej „Pomoc Bratnia” w Zakopanem. Zakopane: Nakładem Tow., 

193. – 39 s.; IV. Sprawozdanie j/w za rok administracyjny 193/4. Zako-
pane: Nakładem Tow., 194. – 42 s., 1 k.tabl.; VI. Sprawozdanie j/w za rok 
administracyjny 195/6. Zakopane: Nakładem Tow., 196. – 48 s., 1 k.
tabl.; VII. Sprawozdanie j/w za rok administracyjny 196/7. Zakopane: 
Nakładem Tow., 197. – 42 s., 1 k.tabl., podkreślenia w tekście.; VIII. Spra-
wozdanie j/w za rok administracyjny 197/8. Zakopane: Nakładem Tow., 



198. – 47 s., 1 k.tabl.; IX. Sprawozdanie j/w za rok administracyjny 198/9. 
Zakopane: Nakładem Tow., 199. – 49 s., 1 k.tabl.; X. Jubileuszowe Spra-
wozdanie j/w za rok administracyjny 199/1. Zakopane: Nakładem Tow., 
191. – 78 s., il., w ramach paginacji [4] k.tabl. [portrety Zarządu i osób 
powiązanych z Bratniakiem].; XI. Sprawozdanie j/w za rok administra-
cyjny 191/11. Zakopane: Nakładem Tow., 1911. – 71 s.; XII. Sprawozdanie 
j/w za rok administracyjny 1911/12. Zakopane: Nakładem Tow., 1912. – 74 s., 
[4] k.tabl.; XIII. Sprawozdanie j/w za rok administracyjny 1912/13. Zakopa-
ne: Nakładem Tow., 1913. – 82 s., [6] k.tabl.; XIV. Sprawozdanie j/w za rok 
administracyjny 1913/14. Zakopane: Nakładem Tow., 1914. – 81 s., [6] k.tabl.; 
XV. i XVI. Sprawozdanie j/w za lata administracyjne 1914/15 i 1915/16. Za-
kopane: Nakładem Tow., 1916. – 18 s.; 25-io lecie Domu Zdrowia Bratnia 
Pomoc. Warszawa-Zakopane, Koło Przyjaciół Akademika, 1927. – 28, [4] s., 
1 il. na VII k.tabl. Wśród autorów m.in.: Kazimierz Wierzyński, Wa-
cław Sieroszewski, Antoni Słonimski, Kazimierz Bartel, Julian Tuwim 
i Edward Kozikowski. Współoprawne płótno z epoki. Do kompletu brak 
Sprawozdania V. Niezwykle unikalny zestaw. 600. –

330. ZALEWSKI Ludwik (1878–1952): Katedra i Je-
zuici w Lublinie. Cz. I. Cz. II. Z epoki renesan-
su i baroku na lubelszczyźnie. Lublin: Tow. 
Przyjaciół Nauk, 1947–1949. – XV, [1], 264 s., 
il.; [6], 246 s., [1] k. il., il., 25 i 29 cm, opr. pł. 
i ppł. Biblioteka Lubelska Nr. 6 i Nr. 8. W cz. 
II brak. k. tyt. W obu częściach zachowane 
okładki broszury. 150. –

331. ŻMUDZIŃSKI Tadeusz Jan: Piaseczno: mia-
sto królewskie i narodowe. 1429–1933. Cz. I: 
Od X.X.Mazowieckich do Odrodzenia Polski. 
Cz. II: Piaseczno w Polsce Niepodległej. [War-
szawa]: Zarząd Miasta Piaseczno, [1933]. – 4 s., 
[16] k. tabl., il., 2 cm, brosz. wyd. Na odwro-
cie k. tyt. pieczątka i podpis „ Vice-Burmistrz 
M. Markowski”. Monografia miasta Piaseczna. 
Okładka podniszczona, podklejona. Na licu 
herb Piaseczna. Wewnątrz czysty egz. 90. –
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w o j s k o

332. ADAMOWICZE Bolesław (1896–1979) 
i Józef (1893–197): Przez Atlantyk. Spisał 
z relacji lotników i opracował St. Strumph 
Wojtkiewicz. Warszawa: Wyd. M. Arcta, 
1934. – 87, [1] s., [12] s. il., 18 cm, opr. kart. 
wyd. Okładkę proj. Eryk Lipiński. Bracia 
– amerykańscy przedsiębiorcy i lotnicy – 
amatorzy polskiego pochodzenia, wsławili 
się lotem przez północny Atlantyk do Polski 
w 1934 r. W pamiętniku tym opisują przy-
gotowania do tego lotu jak i sam lot. W 1951 
książka została objęta cenzurą i wycofana 
z bibliotek. Stan bardzo dobry. 60. –

333. BACZKO Henryk (1918–26): 8 dni na lewym brzegu. (Warszawa 15–22 
września 1944 r.). Warszawa: GZPW Woj. Pol., 1946. – 6 s., [12] s. tabl., [1] 
k. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Wspomnienia oficera politycznego 9 Zaodrzań-
skiego Pułku Piechoty z walk na przyczółku czerniakowskim podczas Po-
wstania Warszawskiego. Z przedmową Piotra Jaroszewicza, z-cy dowódcy 
1. Armii z czasów walk o Warszawę, piętnującą hr. „Bora” Komorowskiego 
i hr. Tarnowską. Plama na licu okładki, stan dobry. 50. –
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334. BARTEL Zygfryd: Pogadanki z obrony 
przeciwlotniczej. Warszawa: Wyd. Szkoły 
Gazowej, 1935. – 48 s., il., rys., 19,5 cm, brosz 
wyd. Okładkę proj. Bogdan Nowakowski. 
Stan bardzo dobry. 35. –

335. BARTEL Zygfryd: Zachowanie się ludności 
cywilnej przed napadem podczas napadu 
lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). 
Warszawa: Zarząd Główny L.O.P.P., 1938. 
– 44 s., il., rys., 19,5 cm, brosz. wyd. Okład-
kę proj. Zygmunt Kosmowski. Stan bardzo 
dobry 35. –

336. BERLING [Zygmunt], Próchnicki [Sta-
nisław] i Kramar [Stanisław]: Oficer. 
Warszawa: [Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych], 1931. – XIII, [1], 141, [5] s., 17 cm, 
brosz. wyd. Oficjalny kodeks postępo-
wania oficera na służbie (ubiór i oporzą-
dzenie; stosunki służbowe, uroczystości 
i reprezentacje) i w życiu pozasłużbowym 
(obowiązki towarzyskie, miejsca i lokale 
publiczne; korespondencja). Grzbiet lek-
ko spłowiały. 90. –

337. CYWIŃSKI Henryk (1855–1938): Podró-
że, ewolucje i batalje morskie w ostatnim 
półwieczu. Pamiętniki „Starego admirała” 
1875 – 1925 r. Z mapą podróży i licznemi fo-
tografjami. Warszawa – Wilno: Druk. Mar-
ka Latovra, 1934. – 234, [4] s., [2] k. portr., 
[1] s. foto., [3] k. szkiców, [1] mapa rozkł., 
25 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla 
Kuratora Okr. Szkół Wileńskich, dat. Wil-
no 11.VII. 1934 r. Okładkę proj. Józef Horyd 
(1898–1939). Opisy morskich wypraw i bi-
tew, w których uczestniczył, wzbgacone 
fotografiami i własnoręcznie wykonanymi 
szkicami. Okładka podniszczona z ubyt-
kami, grzbiet podklejony. Wewnątrz kilka 
kartek z dobnymi plamkami bez uszczerb-
ku dla tekstu. 100. –
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338. CZERMAŃSKI Zdzislaw (191–
197): Józef Piłsudski w 16 rysunkach 
… Londyn: Komitet Uczczenia Pamięci 
Józefa Piłsudskiego w 25-cio-lecie Jego 
Zgonu, 196. – teka ([2] k., [16] k. il.), 
39 cm, opr. kart. wyd. Rocznicowa re-
edycja przedwojennej teki 13 rysunków 
plus 3 nowych wizerunków Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Niewielkie 
załamania narożników teki. Plansze 
w bardzo dobrym stanie. 500. –

339. [DRUGI] 2 Pułk Pancerny w wal-
ce. 2nd Polish Armoured Regiment in 
action from Caen to Wilhelmshaven, 
844 miles. Hannover: Wydawnictwo 
Polskiego Związku Wychodźctwa 
Przymusowego, [po 1945]. – 98, [2] s., 
il., 21 × 28 cm, opr. ppł. wyd. Dedyka-
cja „Byłemu Żołnierzowi 1 Szwadronu 

2. Pułku Panc. Oficerowie i Szeregowi 1 Szw.” Podpis nieczytelny (możliwe, 
że ppor. Tadeusza Wiatrowskiego, wydawcy tego albumu). Album dzia-
łań bojowych 2 Pułku Pancernego z 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka i jego szlak od lądowania w Normandii (Caen), walki we Francji, 
pod Bredą, przejście Renu, wyzwalanie Holandii po zajęciu niemieckie-
go portu w Wilhelmshaven. Bogata ikonografia z kolorowym wizerun-
kiem sztandaru pułku. Tekst w jęz. polskim i angielskim. Złamany dolny 
narożnik przedniej okładki. 150. –
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340. DZIAŁANIA 2 Korpusu we Włoszech. Z przed-
mową gen. broni Władysława Andersa. Redak-
tor Stanisław Biegański. Londyn: Komisja Hi-
storyczna 2-go Korpusu, 1963. – XX, 664 s., 24 cm, 
opr. wyd. pł., Sekcja Historyczna 2 Korpusu 
T. I. Niewielkie odbarwienia na grzbiecie i licu 
okładki. Wewnątrz czysty egz. 150. –

341. GADOMSKI Zbigniew, MOŻDŻER Franci-
szek: Pięć lat na żaglowcu. Pamiętnik z podróży 
na „Iskrze”. Warszawa: [Salezjańska Szkoła Rze-
miosł], 1935. – 87 s., [6] k. il., 23 cm, opr. pł. Wspo-
mnienia z pięcioletniej podróży szkoleniowym 
żaglowcem Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej, opowiedziane przez członków zało-
gi. K. przedtyt. i tyt. lekko podklejona. Na licu 
i grzbiecie tytuł złocony. 90. –

342. GARCZYŃSKI Tadeusz: O władzę nad błękita-
mi. Warszawa: Liga Obrony Powietrznej i Przeciw-
gazowej, [1925]. – 152, [2] s., [2] k. tabl. rozkł., liczne 
il. w tekście na osobnych tabl. w ramach paginacji, 
24 cm, brosz. wyd. Pieczątka „Kierownictwo Pu-
blicznej Szkoły Powszechnej w Choroniu”. Pro-
jekt okł. Aleksander Świdwiński (1887–1951), ma-
larz, scenograf i karykaturzysta, związany z grupą 
formistów. Historia lotnictwa od zarania dziejów 
po 1925 r. z uwzględnieniem lotnictwa wojskowego. 
Tabl. I. przedstawia historię balonów; Tabl. II. prace uczonych i pomysły fanta-
stów pracujących nad „maszyną do latania”. Okładka podbrudzona z zagięciami 
na krawędziach. Grzbiet przetarty i podklejony. Wewnątrz czysty egz. 60. –

343. GINSBERT Juljan (1892–1948): Co to jest marynarka 
wojenna? A. B. C. morskie dla wszystkich opracował … 
przy współudziale mg. praw. Benedykta Krzywca i art. 
mal. Feliksa Ciechomskiego. Warszawa: Główna Księgar-
nia Wojskowa, 1935. – [4], 56, [7] s., il., [3] k. rozkł., dodat-
kowo [5] k. rozkł. w opasce. 17,5 cm, brosz. wyd. Projekt 
okł. Atelier Girs-Barcz. Podstawowe informacje na temat 
Marynarki Wojennej. Na tablicach m in.: Bandery i flagi; 
Okręt liniowy (przekrój); Łódź podwodna (przekrój). Nie-
wielkie otarcia na krawędziach okładki. Blok podklejony. 
czysty egz. 60. –
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344. GŁÓWNA Księgarnia Wojskowa. Kata-
log 1927–1928. Warszawa: Główna Księ-
garnia Wojskowa, 1927. – XII, 145, [19] s., [1] 
k. foto., 19 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. 
Kamil Mackiewicz. Pokruszenia na kra-
wędziach okładki. 50. –

345. GRADOSIELSKI Jerzy (1916-): 5 K.(reso-
wa) D.(ywizja) P.(iechoty). Saperzy w wal-
ce 1941–1945. Londyn: Poets and Painters 
Press, 1984. – 48, [2] s.,[24] s. tabl. foto., 
27,5 cm, brosz. wyd. Wspomnienia własne 
i innych saperów z lat 1941–1945 ( od po-
wstania Dywizji w Rosji, poprzez Środ-
kowy Wschód aż po kampanię włoską), 
wzbogacone dużą ilością zdjęć. Czysty 
egz. 90. –

346. INSTRUKCJA strzelecka. Cz. II. Ręczny 
i lekki karabin maszynowy. Warszawa: 
Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1932. 
– VIII, 75 s., dodatkowo 8 k.+ [2] s. uzu-
pełnień luz., foto, rys. tabele, [3] k. rozkł., 
17 cm, opr. ppł. wyd. Charakterystyka 
broni i nauka strzelania. Ręcznie nanie-
sione poprawki z uzupełnień. 50. –
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347. KAWALEC Tadeusz (1895–1981): Historja 
IV-ej Dywizji Strzelców generała Żeligowskiego 
w zarysie. Wilno–Kraków: Harcerska Spółka 
Wydawnicza, 1921. – 4 s., foto., 23 cm, brosz. 
wyd. Krótka historia działań wojennych 4-tej 
Dywizji Strzelców gen. Żeligowskiego, wzboga-
cona fotografiami. Okładka lekko przykurzona 
z niewielkim śladem po zacieku. 50. –

348. KRZYWIEC Benedykt Andrzej (191–
1971): Polska polityka wojenno-morska. Wyd. 
2. uzup. Warszawa: Liga Morska i Kolonjalna, 
1934. – 31, [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Polska po-
lityka morska w obliczu zbrojeń niemieckich. 
Nieznaczne zawilgocenie górnego narożnika. 
Stan dobry. 45. –

349. LEPECKI Mieczysław: Josef Piłsudski in 
Sibirien mit einem Vorwort von General Sławoj 
Składkowski. Warszawa: „Tosspo”, 1937. – VI, [2], 
156 s., [12] k. il., 21,5 cm, brosz. wyd. Tłumaczył 
na jęz. niem. Stefan Odrowąż-Wysocki. Okład-
ka podbrudzona z plamami, krawędzie lekko 
pozaginane. Wewnątrz czysty egz. 90. –
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350. MERWIN Bertold (1879–1946): Legiony 
w Karpatach 1914. napisał… Oficer Legionów 
Polskich. Czysty dochód na Fundusz Wdów i Sie-
rot po Legionistach. Wiedeń: Naczelny Komitet 
Narodowy, 1915. – 133 s., [36] k. foto., 18,5 cm, opr. 
kart. wyd. „Spisałem wrażenia moje tych przejść 
Legionów na terenie karpackim, których byłem 
świadkiem… Mogłem obserwować zarówno 
środowisko, wśród którego Legiony walczą, ja-
koteż i nastrój, z jakim walczą.” Wzbogacone fo-
tografiami. Na licu wytłoczony, srebrzony orzeł. 
Niewielkie zagięcia na krawędziach. Wewnątrz 
czysty egz. 75. –

351. MOKRZYCKI Gustaw Andrzej (1894–1992): 
Skrzydlata ludzkość. T. 1–2 + atlas. Lwów: Pań-
stwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1936. 
– 223, [1]s., [24] s. foto, rys.; 168 s.; 22 rys. 2,5 cm, 
współopr. pł. wyd., atlas w kieszonce. Książka ma 
na celu przybliżyć czytelnikowi, głównie młode-
mu, historię lotnictwa od początku po ówcze-
sne czasy, technikę lotów w tym akrobacje oraz 
budowę samolotów. Wzbogacone zdjęciami, ry-
sunkami, wykresami, schematami. Grzbiet lekko 
spłowiały i nadpęknięty na krawędzi. W atlasie 
brak grzbietu, okładki luzem. 120. –

352. MUZEUM Wojska Polskiego w Warszawie. 
Przewodnik. Warszawa: MON, 1957. – 2, [8] s., 
il., 24 cm, brosz. wyd. Historia i zbiory muzeum. 
Niewielkie przetarcia na krawędziach okładki, 
drobne ślady po owadach. 35. –



149

353. PĘCZKOWSKI Mieczysław, RZEPECKI Jan: Zbiór ćwiczeń bojowych. 
Wyd. II. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938. – XVIII, 271 s., 
rys., 19,5 cm, brosz. wyd. Uaktualniony podręcznik ćwiczeń bojowych dla 
drużyny i plutonu. Stan bardzo dobry. 90. –

354. [PIERWSZY] 1 Pułk Pancerny w latach 1939–1946. 1st Polish Armoured Re-
giment in the Years 1939–1946. Hanower: Wydawnictwo Polskiego Związku 
Wychodźctwa Przymusowego, 1946. – [2], 61, [1] s., il., 21 × 27 cm, opr. ppł. 
wyd. Dedykacja dla por. Z.[bigniewa] Bachurzewskiego od dow. pułku 
A.[leksandra] Stefanowicza (19–1985), dat. Niemcy 6. XI. 46. Album 
działań bojowych 1 Pułku Pancernego. Bogata ikonografia z kolorowym 
wizerunkiem sztandaru pułku. 150. –

355. POCZTOWE Przysposobienie Wojskowe. Miesięcznik. Organ Zarządu 
Głównego P.P.W. R. II. z 1–12 (plus nr. specjalny z pogrzebu marszałka 
J. Piłsudskiego oraz w nr 5 dodatek specjalny poświęcony Marszałkowi). 
Warszawa: Zarząd Główny PPW, 1935. – różna paginacja, 33 cm, współopr. 
pł. Zachowane, broszurowe okładki. Numery w stanie bardzo dobrym. 
Oprawa lekko poprzecierana na krawędziach i przykurzona. 360. –

356. POLEGŁYM bohaterom 1863 r. poległym w walce o i za niepodległość 
ojczyzny. 1 XI. 1934 r. Poświęca Stowarzyszenie b. Więźniów Politycz-
nych dawn. Fr. Rew. Oddział w Radomsku. [Jednodniówka]. Radomsko: 
Zarząd Stow. b. Więźniów Politycznych d. Fr. Rew. 1934. – 24 s., il. w tekście, 
31 × 24 cm, opr. kart. wyd. Wydawnictwo okolicznościowe. Zawiera m. in.: 
rozmowę z Telesforem Mickiewiczem – weteranem powstania 1963 r. oraz 
urywek z monografii gm. Maluszyn dotyczący udziału ludności tej gminy 



150

w powstaniu i inne artykuły dotyczące działań 
niepodległościowych na tym terenie w latach 
194–192. Okładka z niewielkimi zagięciami, 
lekko przebarwiona na krawędziach. 150. –

357. POLSKA wystawa filatelistyczna i numi-
zmatyczna Polphilex 75 pod patronatem gen. 
dyw. Zygmunta Bohusza-Szyszki … pod hasłem 
Pierwsze boje Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie w 2-giej Wojnie Światowe. Londyn: Polski 
Ośrodek Kulturalno-Społeczny, 1975. – 24 s., il., 
23 cm, brosz. wyd. Katalog 17-tej, corocznej wy-
stawy Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej 
Brytanii. Stan bardzo dobry. 35. –

358. POLSKA wystawa filatelistycz-
na pod hasłem: 5 rocznica wymar-
szu ku wolności. Londyn: Związek 
Filatelistów Polskich w W. Brytanii, 
1964. – 32 s., il., 24 cm, brosz. wyd. 
W katalogu: Poczta Polowa Legio-
nów: Znaczki pocztowe; Nalepki; 
Pieczęcie formacji wojskowych le-
gionów. Stan bardzo dobry. 45. –

359. [POWSTANIE Wielkopolskie]. 
15 ta rocznica Powstania Wielko-
polskiego. Przyczynki do ruchu 
niepodległościowego w zaborze 
pruskim. Poznań: Związek Ofice-
rów Rezerwy, 1934. – 3, [2] s., il., 
29 × 22,5 cm, brosz. wyd. Okładkę 
proj. J.[an, Jerzy] Wroniecki (189–
1948). Zdezaktualizowane piecząt-
ki biblioteczne. Niewielkie zagięcia 
na krawędziach okładki. 60. –



151

360. PRZYJAŹŃ Polsko-Radziecka. Kongres 1–3 czerwca 1946 r. Warszawa: 
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, [1946]. – 3, [2] s., il., 29 cm, 
brosz. wyd. Broszura propagandowa. Proj. graficzny Mieczysława 
Bermana. Niewielkie pokruszenia na krawędziach broszury. 50. –

361. [PRZYMANOWSKI Janusz (1922–1998)] Peleng: Utarczki z dniem powsze-
dnim. Warszawa: Zarząd Propagandy i Agitacji GZP, 1961. – 17, [2] s., il., 
2,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Janiny Titkow. Biuletyn Infor-

macyjny, Do wyłącznego użytku genera-
łów i oficerów WP. Autor, pułkownik LWP, 
zasłynął powieścią wg której nakręcono 
„kultowy” serial „Czterej pancerni i pies”. 
Otarcia krawędzi. Stan dobry. 50. –

362. RASZEWSKI Kazimierz (1864–1941) 
Wspomnienia z własnych przeżyć do koń-
ca roku 192. Poznań: Księgarnia Wysył-
kowa i Wydawnicza Józef Liczbiński, [1938 
wg BN]. – 365, [2] s., [4] k. il., dodatkowo 
w kieszonce: [32] k. szkiców, [5] k. oleatów, 
[1] plan rozkł. 24 cm, brosz. wyd. Wspo-
mnienia polskiego generała, do roku 1919 
oficera niemieckiej armii cesarskiej, któ-
ry na wieść o wybuchu powstania wielko-
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polskiego powrócił do Polski. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej, cenił go 
marszałek J. Piłsudski. Okładka podnisz-
czona z ubytkami, podklejenia i zaplamie-
nia. Wewnątrz czysty egz. 75. –

363. REGULAMIN kawalerji. Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 1922. – 417, 
[1], XXII, [6] s., [1] k. rozkł., il., rys. schema-
ty, nuty. 17 cm, opr. pł., na licu naklejona 
oryginalna okładka broszury. W treści: 
Przysposobienie kawalerzysty; Musztra; 
Walka; Dodatki (defilada, przegląd koni, 
sygnały dźwiekowe). Niewielkie otarcia 
na krwędziach okładki. 150. –

364. REGULAMIN piechoty. Cz. III. Kompa-
nia karabinów maszynowych. Walka. War-
szawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 
1937. – XVIII, 169 s., 17 cm, opr. kart. wyd. 
Szczegółowy podręcznik walki przy uży-
ciu karabinów maszynowych. Stan bardzo 
dobry. 60. –

365. REGULAMIN piechoty. Wyciąg z części II 
(układ tymczasowy). Warszawa: Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych, 1931. – VII, 
[1], 14 s., rys., 17 cm, opr. kart. wyd. Opis 
i tablice ze schematami musztry. Blok pod-
klejony. 35. –

366. ROCZNIK Oficerski 1923. Warszawa: 
Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923. 
– XV, [1], 1852 s., [8] s. reklam, 23 cm, opr. 
pł. Sztab Generalny, struktura armii, Kor-
pus oficerski, rezerwiści, wykazy imienne. 
Oprawa na krawędzi grzbietu nadpęknięta. 
Czysty egz. 360. –

367. ROGOWSKI Jan (1894–198): Dzieje woj-
ska polskiego na Syberji. Poznań: Wlkp. 
Księgarnia Nakł. K. Rzepeckiego, 1927. – 
92, [1] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Prywatna 
pieczątka i podpis własnościowy. Rysunek 
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okładki wykonała Janina Pisarska. 
Z cyklu „Boje polskie”. Ilustrowane 
epizody, obrazy, portrety historycz-
ne z dziejów naszych wojen narodo-
wych. T. XIII. Grzbiet podklejony 
z ubytkami, tylna okładka postrzę-
piona na krawedziach. Wewnątrz 
czysty egz. 90. –

368. [STO] 100 godzin Stalingradu. War-
szawa: Prasa Wojskowa, [1949]. – 31, 
[1] s., il., 26 cm, brosz. wyd. Broszura 
propagandowa. Proj. graficzny Mie-
czysława Bermana. Zdezaktualizowa-
ne pieczątki biblioteczne. Niewielkie 
pokruszenia narożników okł. 50. –

369. TESLAR Józef Andrzej (1889–1961): 
Marszałek Edward Śmigły-Rydz. 
Życiorys. Wyd. IV. Lwów: Państwo-
we Wyd. Książek Szkolnych, 1939. – 
94, [2] s., foto., il., 2,5 cm, opr. pł. 
wyd. Książka jako nagroda szkol-
na „w dniu ukończenia szkoły 21.VI 
1939 r.” dla Heleny Narożniak, z fak-
symile podpisu Prezydenta miasta 
W-wy Stefana Starzyńskiego i pod-
pisami nauczycieli, koleżanek i kole-
gów. Okładka podbrudzona z prze-
tarciami na krawędziach. Na licu 
herb miasta wytarty. Blok lekko po-
luzowany. 60. –

370. WASILEWSKI Tadeusz: Pogląd 
na teorię sztuki wojennej. Londyn: 
nakł. Stronnictwa Narodowego, 
[1954]. – 3 s., 18 cm, brosz. wyd. Stu-
dia Polityczne Stronnictwa Narodo-
wego. Z. VII. Rozważania nad zagad-
nieniem strategii i taktyki wojennej. 
Stan bardzo dobry. 40. –
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371. WOJSTOMSKI Stefan Witold (19–1975): 
Sprzymierzeńcy Czesi na Syberii 1918 – 192. 
Warszawa: Instyt. Wyd. „Biblioteka Polska”, 1938. 
– [2], 243 s., [1] mapa rozkł., 23 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Feliks Matyjaszkiewicz (1912–27) 
Dzieje 5 Dywizji Strzelców Polskich i rola jaką 
odegrał w tej historii Czeski Korpus. Stan bardzo 
dobry. Egz nierozcięty. 90. –

372. ZALEWSKI Ludwik (1878–1952): Z dziejów partyzantki r. 1833 w woje-
wództwie lubelskiem. (W setną rocznicę). Lublin: Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, 1934. – XII, 14 s., [5] k. il., 24 cm, opr. ppł., Prace Komisji Histo-
rycznej Tow. Przyjaciół Nauk w Lublinie nr. 4. Ogólnego zbioru nr. 13. 
Grzbiet spłowiały, na krawędziach oprawy przetarcia, wewnątrz blok lekko 
poluzowany. 120. –



373. ZARUSKI Marjusz (1867–1941): 
Na yachcie „Witeź”. Czwarta podróż 
żaglowego yachtu „Witeź” w r. 1927 do 
Łotwy i Szwecji. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Ligi Morskiej i Rzecz-
nej, 1928. – 37, [2] s., foto., 2 cm, brosz. 
wyd. Dedykacja autora dla kapitana 
Żeglugi Wielkiej Tadeusza Steckiego 
(1864–194) dat. 24.V. 1928. Okładkę proj. 
A. Aleksandrowicz. Fotografie wyk. dr. 
F. Hłasko. Okładka z niewielkimi ubyt-
kami na krawędziach, tylna dorobiona. 
Wewnątrz czysty egz. 60. –

374. ZARUSKI Marjusz (1867–1941): 
Żaglowym jachtem przez Bałtyk. 
Wyd. II. Lwów – Warszawa: Książni-
ca Atlas, [1934]. – 24 s., 2 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka). Odbitka z książ-
ki: gen. Marjusz Zaruski, Na skrzy-
dłach jachtów. Biblj. „Dookoła Ziemi” 
t.1. Niewielkie załamania na krawę-
dziach okładki. 35. –

375. ZUCHOWATY. Organ Koła Byłych 
Żołnierzy 5. p.p. I Brygady Józefa Pił-
sudskiego. Zeszyt Nr. 14. Warszawa: 
[Koło „Piątaków”]: 1937. – [ 1], 34 – 19, 
[2] s., il., 25 cm, brosz. wyd. Tytuł uka-
zywał się nieregularnie od 1935 r. (nr 4) 
do 1939 (nr 17). Numeracja zeszytów jest 
kontynuacją tyt. z 1916 r. J. Piłsudski we 
wspomnieniach żołnierzy. Wśród au-
torów opowiadających o Komendancie 
znajdują się m. in.: Karol Boissé, Leon W. Koc, Stanisław Bard-Kucharski, 
Franciszek Polniaszek, Kazimierz Teller, Feliks Libert, Hugo Dobosz-
Zieliński, Wacław Lipiński, Jan Ruff, Roman Starzyński, Marjan Ro-
mocki-Malicki. Okładka podniszczona (zagięcia, zaplamienia). Wewnątrz 
czysty egz. 50. –
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h i s t o r i a

376. ASKENAZY Szymon (1866–1935): Książę Józef 
Poniatowski 1763 – 1813. Warszawa: Gebethner i Wolff, 
195. – [4],337, [2] s., [1] k. portr., [22] k. il., 25 cm, opr. 
pł. wyd. Okładka podbrudzona z niewielkimi przetar-
ciami na krawędziach i śladami po owadach. Grzbiet 
lekko naderwany. Tytuł na licu i grzbiecie złocony. 
Ozdobne wyklejki. 300. –

377. BAGIŃSKI Władysław: Nowy ustrój pracy 
w Niemczech. Warszawa: Instytut Spraw Społecznych, 
1935. – VIII, 144 s., 2, 5 cm, brosz. wyd. Sprawy Usta-
wodawstwa i Ustroju Pracy – Nr. 1. Zasady reformy 
ustroju pracy w Niemczech. Okładka podbrudzona 
z zagięciami na krawędziach, blok książki podklejony, 
wewnątrz czysty egz. 60. –

378. BALIŃSKI Michał, LIPIŃSKI Tymoteusz: 
Starożytna Polska pod wzgędem historycz-
nym, jeograficznym i statystycznym opisa-
na. T.1–3 (w 4 wol.). Warszawa: Nakładem 
S. Orgelbranda, 1843–1846. – 723, IV; [4], 546; 
[4], 547–1431, VIII; 866, XXVIII s., 21 cm, opr. 
płsk. z epoki zdobiony złotem, z monogra-
mem u dołu A.B. Obcięcia barwione ręcz-
nie. Wydanie 1. Jedno z podstawowych dzieł 
XIX w. historiografii, zawierające informa-
cje o kilku tysiącach miejscowości wg sta-
nu z okresu panowania Stanisława Augusta 
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Poniatowskiego. Herby województw zdobione drzeworytami W. Smokow-
skiego. Efektowna oprawa uszkodzona w dwóch woluminach z ubytkiem 
fragmentów skóry. Drobne zbrązowienia papieru, w t.3 ślad zacieku ost. 
kart. Brak mapy. 1 800. –

379. BARĄCZ Sadok (1814–1892): Pamiątki buczackie zebrał i wydał na ko-
rzyść szpitala w Buczczu … Lwów: nakł. wyd. „Gaz. Narod.” J. Dobrzań-
skiego i K. Grosmana, 1882. – 168 s., dodatkowo [1] litogr. barwna, rozkł. 

(25,5 × 37 cm). 23 cm, opr. ppł., Zdezaktualizowana pie-
czątka biblioteczna. Rycina, jako cegiełka na odbudowę 
klasztoru i szkoły oo. Bazyljanów w Buczaczu, zniszczo-
nych podczas pożaru 26 lipca 1865 r. Górny narożnik 
oprawy nadpęknięty. K. tyt. podklejona. 500. –

380. BARĄCZ Sadok (1814–1892): Pamiątki miasta Żół-
kwi zebrał … Wyd. II. Lwów: nakł. wyd. „Gaz. Narod.” 
J. Dobrzańskiego i K. Grosmana, 1877. – 247 s., 23 cm, opr. 
ppł. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Dzieje 
miasta Żółkiew (obecnie Ukraina) opowiedziane przez 
dominikanina ormiańskiego pochodzenia. W tekście 
niewielkie brązowe plamki. 250. –
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381. BARRUEL Augustin (1741–182): Helwienki, czyli 
Listy prowincyonalno filozoficzne. T. 1–5 [w 4 wol.] 
Dzieło z francuzkiego edycyi amszterdamskiey 
roku 1785. Tłómaczone w roku 1817–1819 [przez 
Karola Surowieckiego (175–1824)] Warszawa: 
[b.wyd.], 1817–1819. – [4], 324, [1]; [4], LVI, 266, [1]; 
[2], 265; 372; [4], 384, X s., 17 i 18 cm, opr. płsk. zdo-
biony z epoki, t.3–4 współopr. Zarówno autor jak 
i tłumacz, obaj walczący z masonerią i jakobini-
zmem, znienawidzeni za ujawnianie ich tajemnic. 
Helwienki cieszyły się wielką popularnością w swo-
jej epoce. Oprawa niejednolita, stan dobry, rzadki 
komplet. 950. –

382. BARRUEL Augustin (1741–182): Historya Jakobinizmu : wyięta z dzieł 
[…] Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme. T. 1–4 [Oprac. Karol 
Surowiecki]. Berdyczów [właśc. Warszawa]: [Nakład hr. Raczyńskiego], 1812. 
– [24], 446, [2]; 42, [2]; 399, [1]; 53, [1] s., [1] k.tabl. rozkład., 17,5 i 19 cm, 
opr. płsk. z epoki, t.1 z innego kompletu. Prostokątna pieczątka: „Jan Kanty 
Matliński Dziekan Stanisławowski”, księdza proboszcza z Dąbrówki, któ-
ry udzielił chrztu Cyprianowi Norwidowi w r. 1821. Autor udowadnia, że 
Iluminaci, masoni, różokrzyżowcy, jakobini i średniowieczni templariusze 
to kolejne ogniwa tego samego odwiecznego spisku wrogów chrześcijaństwa. 
T. 1 z odartą skórą na grzbiecie i zaplamieniem, pozostałe trzy w stanie do-
brym z niewielkim śladem po owadzie w t.2. W t.4. uszkodzony zewnętrzny 
margines rozkładanej tabeli „Wizerunek Geograficzny i Polityczny Lożów 
Niemieckich Illuminackich”. Nieczęste w komplecie. 1 2. –
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383. BARTOSZEWICZ Kazimierz (1852–193): 
Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków: 
Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1916. 
– XI, [1], 32, [1] s., 21 cm, opr ppł. Aleksander 
I i sprawa polska, Rządy rosyjskie w Księstwie 
warszawskim, Kongres wiedeński, Utworzenie 
Królestwa Polskiego, Nadanie Konstytucji, Alek-
sander I w Warszawie, Organizacya Rządu Kró-
lestwa, Pierwsze miesiące „wskrzeszonej” Polski. 
Opracowanie historyczne z tekstami źródłowymi. 
Otarcia oprawy. 120. –

384. BARZYKOWSKI Stanisław (1792–1872): Historya Powstania Listopadowe-
go spisana przez., posła ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, Kawa-
lera Krzyża Virtuti Militari. Do druku przygotował i kilku uwagami obja-
śnił Aër [Adam Rzążewski (1844–1885). Tom 1–5. Poznań: Nakł. Księgarni 
Jana Konstantego Żupańskiego,  1883–1884. – [4], LXXIX, [1], 492; [4], 421; [4], 
435; [4], 447; [4], 448 s., 23,5 cm, opr. płsk. z epoki. Dzieło o pierwszorzędnej 
wartości do dziejów powstania listopadowego autorstwa członka Rządu Na-
rodowego i kierownika wydziału 
wojskowego w Najwyższej Radzie 
Narodowej, na emigracji bliskie-
go współpracownika ks. Adama 
Jerzego Czartoryskiego. Obejmu-
je rys polityczny dziejów Króle-
stwa Kongresowego (1815–1831) 
oraz historię powstania opartą 
na bogatym materiale archiwal-
nym i własnych wspomnieniach. 
Dzieło posiada znaczną wartość 
ze względu na cechującą autora 
dużą znajomość ludzi tamtego 
okresu. Całość zaopatrzona w in-
deks osób. Rzadkie w komplecie. 
W t.5. dorobiona k. tyt., drobne 
zaplamienia okładek, poza tym 
stan b. dobry. 1 200. –
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385. [BIZARDIÉRE Michel David] Bezkrólewie po Janie III. Sobieskim. Dzieło 
… przetłómaczone na język polski i óbjaśnione przypisami przez Juljana 
Bartoszewicza (1821–187). Wilno: nakł. Księgarni pod firmą Rubena Rafa-
łowicza, 1853. – XXV, [1], 216 s. 2 cm, opr. płsk. z epoki. Grzbiet i narożniki 
lekko przetarte. Wewnątrz czysty egz. 150. –

386. [BOJARSKI Józef ]: Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiew-
skim czyli ostatnie chwile Unii w dyecezyi chełmskiej. Fakta zebre 
przez kapłanów unickich i naocznych świadków uzupełnił i wydał Ks. 

J. P. B. Lwów: Drukarnia Ludowa, 1878. – VII, 
[1], 264, CXXXVI s., 21,5 cm, opr. ppł., Próba 
porównania prześladowań kościoła unickiego 
przez rząd moskiewski do prześladowań z cza-
sów rzymskich za Nerona. Brak k. przedtytu-
łowej. Niewielkie otarcia okładki. Wewnątrz 
czysty egz. 150. –

387. BRANDES Jerzy (1842–1927): Polska. Prze-
łożył Zygmunt Poznański (1857–1915). wyd. 2. 
Lwów: Nakł. Ksiegarni H. Altenberga, 192. – 
XIII, [1], 365 s., 17 cm, opr. kart. wyd. Prywatna 
pieczątka własnościowa. Ciekawe zapiski o Polsce 
pod zaborami spisane przez duńskiego historyka 
i krytyka literatury. Wrażenie I (1885): Z Wiednia 
do Warszawy; Wrażenie II (1886): Rugi pruskie; 
Wrażenie III (1894): Dwór wiejski w Polsce; Ro-
mantyczna literatura Polski w XIX stuleciu (1886). 
Wydanie na papierze biblijnym, przeznaczone 
na przemyt do Królestwa Polskiego, jako dzieło 
zakazane przez cenzurę carską. Otarcia okładki. 
Na licu tytuł i orzeł złocony. 150. –

388. BUŁHARYN Jerzy (1798–1912): Rys woj-
ny węgierskiej w latach 1848–1849 przez jene-
rała … krzyżów wojskowych kawalera. Paryż: 
Druk. L. Martinet, 1852. – [4], 42 s., [1] mapa 
rozkł. w lit. (35 × 47 cm), 19 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia polskiego dowódcy (uczestnika 
powstania listopadowego) z działań wojennych 
na Węgrzech podczas Wiosny Ludów. Okładka 
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podniszczona z ubytkami narożników, kilka końcowych kart ze śladem 
po zacieku. Egz nieprzycięty. Mapa czysta z niewielkimi pokruszeniami 
na krawędzi. 150. –

389. BYSTROŃ Jan St. (1892–1964): Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek 
XVI-XVIII. T. 1–2. Warszawa: Ksiegarnia Trzaska, Evert i Michalski, [1933]. 
– [1], 469, [1] s., [32] k. tabl., il.; [1], 575, [1] s., [32] k. tabl., il., 25,5 cm, opr. 
wyd. pł. obustronnie zdobione (złocenia). Bogato ilustrowana monografia 
obyczajowości w Polsce. Obejmuje m.in. poszczególne krainy i ludność 
w nich zamieszkałą, mniejszości narodowe, stosunki z zagranicą i wpły-

wy obce, charakterystykę poszczegól-
nych stanów (szlachta, mieszczaństwo 
i chłopi), wiedzę i religię, medycynę, 
szkolnictwo oraz życie kulturalne. 
Grzbiety obu tomów spłowiałe, w t. 2 
nadpęknięty i blok lekko poluzowany. 
Górne obcięcia kart złocone. 360. –

390. CHODYŃSKI Stanisław (1836–
1919): Organy, śpiew i muzyka w ko-
ściele katedralnym włocławskim. Szkic 
historyczny. Zebrał z akt Kapituły 
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Włocławskiej zebrał ks. … [acc.:] SZLAGOWSKI Antoni (1864–1956): 
Leon XIII (181–193). Mowa wypowiedziana na nabożeństwie żałobnem, 
odprawionem dnia 23 lipca 193 roku, za spokój duszy ś.p. Papieża Le-
ona XIII, w Katedrze Metropolitalnej Warszawskiej przez … Włocławek 
/ Warszawa: Druk H. Neumana / Wyd. „Kroniki Rodzinnej”, 192 / 193. 
– 273, [1] s.; 15, [1] s., portr., 2 cm, opr. psk. ze złoconym tyt. na grzbiecie. 
Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa „Jakób Pakulski nauczyciel 
muzyki i śpiewu”. Okładka pobrudzona z niewielkimi otarciami na kra-
wędziach grzbietu. 90. –

391. CHOŁONIEWSKI Antoni (1872–1924): Tadeusz Kościuszko. Napisał … 
Lwów: Macierz Polska, 192. – 183, [3] s., [2] k. tabl. kolor., il., 24 cm, opr. 
ppł. wyd. Nagroda szkolna dla uczennicy Marysi Germanówny, podpisana 
przez dyrektorkę Wincentę Longchamps i nauczycielkę Apolonię Brze-
chowską z pieczęcią „Szkoła Żeńska Wydziałowa i Pospolita im. św. Anny”. 
Wydawnictwo Macierzy Polskiej Nr. 76. Okładka w litografii wykonana 
w zakładzie „Lit. K. Kranikowki Kraków”. Blok książki poluzowany, pod-
klejony, tablice pokruszne na krawędziach. Okładka pobrudzona z prze-
tarciami. 150. –

392. CHOMĘTOWSKI Władysław (1829–1876): Pamiętnik Feliksa hr. Łubień-
skiego (1758–1848) ministra sprawiedliwości skreślił i opracował … War-
szawa: nakł. Gebethner i Wolff, 1876. – [6], 26, IV s., 17 cm, opr. ppł. ze 
złoconym tyt. na grzbiecie. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
„Życiorys zasłużonego męża stanu z czasów Rzeczypospolitej i Księztwa 
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Warszawskiego”. Pamiętniki podzielono na dwie 
części. W cz. 1. znjdujemy opis życia i obyczjów 
w 2 poł XVIII w. W cz. 2 poruszane są sprawy 
publiczne i polityczne przeł. XVIII i XIX w. Stan 
bardzo dobry. 180. –

393. CHOTKOWSKI Władysław (1843–1926): Dzie-
je zniweczenia św. Unii na Białorusi i Litwie 
w świetle pamiętników Siemaszki. Kraków: 
Spółka Wydawnicza Polska, 1898. – 25 s., il., 
21 cm, opr. wyd. pł. Dotyczy Józefa Siemaszki 
(1798–1868) biskupa litewskiego i wileńskiego 
obrządku greckokatolickiego (unickiego), któ-
ry doprowadził (pod wpływem Rosji) do znisz-
czenia kościoła unickiego na Litwie i Białorusi 
oraz przyłączenia go do kościoła prawosławnego. 
Okładka podbrudzona z niewielkimi przetarcia-
mi na krawędziach. Blok lekko poluzowany. We-
wnątrz drobne brązowe plamki. 150. –

394. DĘBIŃSKI Karol: Raskoł i sekty Prawo sławnej 
Cerkwi Rosyjskiej. (Szkic historyczny). Warsza-
wa: Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich, 191. – 
[4], 2, II, 4, II, 167 s., 21,5 cm, opr. wyd. pł. Bi-
blioteka Dzieł Chrześcijańskich Z.112. Wykaz 
alfabetyczny sekt, o których jest wzmianka. 
Zach. okładki broszury, drobna plamka na licu, 
stan b. dobry. 150. –

395. DŁUŻEWSKA-KAŃSKA Zofia (19–1979): 
Diariusz z lat 1939 – 194 pisany… Londyn: 
[b.w.], 1978. – 98 s., [1] fot., 2 cm, brosz. wyd. 
Jedyny ocalały zeszyt dzienników pisanych od 
wybuchu wojny, przez ostatnią właścicielkę Dłu-
żewa. Na k. tyt. fotografia dworu w Dłużewie w r. 
194. Stan bardzo dobry. 90. –

396. DOBROWOLSKI-Nałęcz M.[arceli] (1876–1959): 
Okrucieństwa Niemców na Kresach Wschodnich 
Polski. Na podstawie urzędowych dokumentów ze-
stawił … Warszawa: [b. w.], 1918. – 47, [1] s., 21 cm, 
brosz. wyd. Na k. tyt. prywatny podpis własnościo-
wy. Drobne plamki na okładce. 50. –
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397. FINKEL Ludwik (1858–193), GŁĄBIŃSKI Stanisław (1862–1941): Historya 
monarchii austryacko-węgierskiej oraz wiadomości polityczne i społeczne 
napisali … profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego. Wyd. czwarte. Lwów: 
Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 1915. – [4], 86 s., 22,5 cm, opr. pł. wyd. 
Na tylnej okładce ślepy tłok „Zakład Introligator-
ski Zimnego we Lwowie”. Okładka lekko spłowia-
ła z przebarwieniami. Blok podklejony. Wewnątrz 
delikatne podkreślenia ołówkiem. 120. –

398. FUNCK-BRENTANO Frantz (1862–1947): Od-
rodzenie. Przełożył z francuskiego dr. Edward 
Boyé. Warszawa: Powszechna Spółka Wydawni-
cza „Płomień”, 1937. – 345, [6] s., [6] k. il., [4] s. il., 
25 cm, brosz. wyd. z obwolutą. Na k. tyt. podpis 
własnościowy. Znakomite dzieło do poznania 
epoki Renesansu nie tylko włoskiego, ale również 
francuskiego i niemieckiego. Obwoluta podkle-
jona z niewielkimi plamkami i ubytkami na kra-
wędziach. Czysty egz. 150. –

399. GADON Lubomir (1831–198): Wielka emigracja w pierwszych latach 
po powstaniu listopadowym. Wstępem poprzedził Marian Kukiel (1885–
1973). Paryż: Księgarnia Polska, [1957–1961]. – XXX, [2], 576 s., 3 il., 28 cm, 
brosz. wyd. Cenna źródłowa praca dotycząca emigracji polskiej po upad-
ku powstania listopadowego autorstwa emigracyjnego historyka i sekre-
tarza ks. Adama Jerzego Czartoryskiego. Drugie ilustrowane wydanie 
książki (bez dokumentów), zawierające unikalny materiał ikonograficzny 
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(pierwsze – Kraków 191–192). Dzieło ukazało się w 15 zeszytach w formie 
subskrypcji. Monumentalne dzieło stanowiące jedną z najpiekniejszych 
i największych osiągnięć wydawniczych polskiej emigracji powojennej 
XX w. Papier kredowy. Stan bardzo dobry. 500. –

400. GAJSLER Justyn Feliks (1848–191): Dzieje Węgier 
w zarysie. Skreślił …T. 1–3. Warszawa: Kasa im. 
J. Mianowskiego, 1898/19/192. – 197, 6; 33, III; 
211, [5] s., 23 cm, współopr. płsk. Dedykacja autora. 
Grzbiet przetarty z ubytkiem. Krawędzie okładki 
poprzecierane, narożniki uszkodzone. Blok polu-
zowany i podklejony. 150. –

401. GASZTOWTT W.[acław] (1844–192): Pogląd filo-
zofów francuzkich XVIII wieku na sprawę polską. 
Rzecz wygłoszona 18 grudnia 1869 r. na publicznem 
posiedzeniu Stowarzyszenia Pomocy Naukowej 
przez … Paryż: Druk. Braci Rouge, Dunon i Fresne, 
187. – [4], 52 s., 23 cm, brosz. wyd. Okładka lekko 
podbrudzona. Egz. częściowo nierozcięty. 50. –

402. GAUME Jan (182–1879): Historya katakumb czyli Rzym podziemny przez 
… autora dzieła, Zasady i całość wiary katolickiej. Przekład z francuskie-
go (Leon Rogalski?). Warszawa: J. Glücksberg, 1854. – [4], IV, 41, VI s., 

(fragment)
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[1] k. rozkł. (46 × 59 cm), 23 cm, opr. płsk. z epoki. 
Grzbiet przetarty na krawędziach ze złoconym tytu-
łem. Wewnątrz drobne zbrązowienia papieru. Karta 
rozkł. podklejona. 180. –

403. GAWROŃSKI RAWITA Franciszek (1846–
193): Monografje z powstania styczniowego. 
1. Zygmunt Sierakowski. 2. Henryka Pustowojtówna. 
3. Franciszek Rochebrun. Z 3 wizerunkami. War-
szawa: „Księg. Polska” Tow. Pol. Macierzy Szkolnej, 
1928. – 2 s., [3] portrety w ramach paginacji, 2 cm, 
brosz. wyd. Szkice biograficzne: dowódcy powstania 
na Żmudzi, adiutantki Langiewicza oraz pułkownika, 
twórcy odziału „żuawi śmierci”. Niewielkie zagięcia 
narożników okładki. Egz. nierozcięty. 75. –

404. GIERTYCH Jędrzej (193–1992): Polski Obóz 
Narodowy. (Przedruk z wychodzącego poza cenzurą 
pisma Nowe Horyzonty). Oslo: Niezależny Ośrodek 
Myśli Politycznej, 1988. – 4 s., 2 cm, brosz. wyd. 
Tytuł okładka. 25. –

405. GLUCK Władysław (1886–
1942): Sarajewo. (Historja za-
machu sarajewskiego). Kra-
ków: Gebethner i Wolff, 1935. 
– 229, [2] s., [3] k. il., 24 cm, 
brosz. wyd. Prace Polskiego 
Towarzystwa dla Badań Eu-
ropy Wschodniej i Bliskiego 
Wschodu pod. red. dra Wa-
cława Lednickiego. Geneza, 
przygotowanie i przebieg za-
machu. Stan bardzo dobry. 
Egz. nierozcięty. 75. –
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406. GODLEWSKI Józef (1892–1968): Na przełomie epok. Londyn: Polska Fun-
dacja Kulturalna, 1978. – XV, [1], 463, [1] s., portr., 21 cm, brosz. wyd. Barwne 
wspomnienia pochodzącego ze Żmudzi ziemianina z powiatu słonimskiego 
i senatora RP z lat 1895–194. Obrazy z życia ziemiańskiego na Wileńsz-
czyźnie i Nowogródczyźnie i polska polityka kresowa. Szczególnie inte-
resująco opisany został przymusowy pobyt autora na Litwie Kowieńskiej 
1939–194 przed wyjazdem do Francji. Sporo interesujących informacji 
o rodach ziemiańskich na Litwie. Stan bardzo dobry. 75. –

407. GORZYCKI Kazimierz J. (1865–1912): Zarys 
historyi chłopów w dawnej Polsce do znie-
sienia poddaństwa. Warszawa: Wyd. „Porad-
nika dla czytających książki”, 192. – 112 s., 
18 cm, opr. psk. z epoki. Niewielkie przetarcia 
na krawędziach okładki. 90. –

408. GRABOWSKI Ignacy Oksza (1866–1933): 
Masonerja. Warszawa: Bibljoteka Dzieł 
Wyborowych, [1922]. – 97, [2] s., 18 cm, 
brosz. wyd. Książki Ciekawe Bibljoteki 
Dzieł Wyborowych. Okładka podbrudzona 
i pokruszona na krawędziach. Wewnątrz 
czysty egz. 60. –

409. GUÉPIN Alfons (1836–1917): Żywot 
Ś. Jozafata Kuncewicza męczennika, arcy-
biskupa połockiego rit. gr. opowiedziany 
na tle historyi kościoła ruskiego według dzie-
ła … benedyktyna z Solésmes z przedmową 
X. Kalinki C.R. [Waleriana (1826–1886)]. 
Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1885. – [4], 
X, 439 s., [1] k. portr. 2,5 cm, opr. ppł., Na k. 
tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Życie 
i działalność biskupa w czasach konfliktu ko-
ścioła unickiego z cerkwią prawosławną. Stan 
bardzo dobry. 180. –
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410. GUTTRY Aleksander (1813–1891): 
W przededniu Wiosny Ludów. Wspomnienia 
… z r. 1846 – 48. Wydał i przedmową opatrzył 
Maciej R. Wierzbiński. Wilno: Kurjer Litew-
ski, 1918. – 172, [1] s., [1] k. portr., il. w tekście, 
21 cm, opr. pł. Bibljoteka Pamiętników; R. I, nr 
4. Okładki brosz. zachowane, lecz zaplamione. 
Wewnątrz czysty egz. 90. –

411. HIRSCHBERG Aleksander (1847–197): Dla 
czego Polacy popierali drugiego Dymitra Samo-
zwańca? Sanktpeterburg: [b. wyd.], 194. – [2], 
11, [1] s., 29 cm, opr. ppł. Pieczątki: (1) Z księgo-
zbioru H. Mościckiego, z dopiskiem: kupiłem od 
prof. Mościckiego 3/VI. 1925 RM; (2) R.J. Mań-
kowski; (3) Ex libris Małż. J. i T. Puget. Osobne 
odbicie: Sbornik po slavjanověděnìju. 1. Zacho-
wane okładki broszury, stan b. dobry. 60. –

412. HITLER Adolf: Les paroles et la parole de Hitler. 
Paris: Amis de la Pologne, 1939. – [4] s., 24 cm, 
bez opr. Zbiór cytatów z wystąpień Adolfa Hitle-
ra z lat 1935–39 dotyczących Polski. 50. –

413. HORWATH Edward (1881–1962): O Kazimierzu 
Pułaskim. „Jezus, Marja! … Forward Brudern!” 
W 2-ą rocznicę urodzin Kazimierza Pułaskie-
go. Detroit: nakł. i druk „Kroniki Serafickiej”, 
1947. – 56 s., [12] s. il., 23 cm, brosz. wyd. Życiorys 
Pułaskiego „podmalowany tłem historycznym 
dziejów Polski”. Stan bardzo dobry. 50. –

414. IŁOWAJSKI Dmitrij (1832–192): Sejm gro-
dzieński roku 1793. Ostatni Sejm Rzeczypospo-
litéj Polskiéj. Tłumaczenie dzieła wyd. w ruskim 
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jęz. przez D. Iłowajskiego w Moskwie r. 187 w druk. Uniwersyteckiéj. 
Tłum. M. Iwanowski w Warszawie 1871. Poznań: J.K. Żupański, 1872. – IV, 
35 s., 2,5 cm, opr. ppł. Sejm skonfederowany zwołany w Grodnie przez 
Imperium Rosyjskie w 1793. Obradował od 17 czerwca do 23 listopada 1793 
pod laską marszałka Stanisława Kostki Bielińskiego. Był to ostatni i jeden 
z najbardziej burzliwych sejmów I Rzeczypospolitej. Od pierwszej jego 
sesji dochodziło do gwałtownych sporów, rękoczynów oraz interwencji 
wojsk rosyjskich. Odbywał się po przegranej w 1792 roku wojnie z Rosją, 
po zawiązaniu konfederacji targowickiej, po wkroczeniu w ziemie Rze-
czypospolitej wojsk Królestwa Prus w styczniu 1793 r., przeprowadzonym 
za zgodą Rosji i po zawarciu tajnej rosyjsko-pruskiej konwencji podziałowej 
w Petersburgu 23 stycznia 1793 r. Stan dobry. 180. –

415. [IWANOWSKI Eustachy Antoni (1813–193)]: Kilka rysów i pamiątek 
Eu…go Hellenijusza. Poznań: J.K. Żupańskiego, 186. – 513, [2] s., 21 cm, 
opr. ppł. Na k. tyt. podpis własnościowy. Szkice historyczne i geogra-
ficzne polskiego historyka i badacza Ukrainy, Podola, ale również Ma-
zowsza. W zbiorze tym m. in.: Dawna Ukraina, o cudownym św. A. Kra-
sniańskim; Latyczów na Podolu; O różanym stoku koło Grodna; Płock; 
Warszawa; O ogrodach. Okładka mocno poprzecierana na krawędziach 
i grzbiecie, szyldzik współczesny. Karta tyt. pognieciona i pobrudzona, 
wewnątrz rdzawe plamki. 120. –

416. [IWANOWSKI Eustachy Antoni (1813–
193)]: Listy z kraju i z zagranicy z r. 1863 
i 1864 Eustachego Helenjusza. Kraków: Nakł. 
Autora, 1867. – 165 s., 17, 5 cm, opr. kart. We-
wnątrz drobne brązowe plamki. 90. –

417. JABŁONOWSKI Aleksander (1829–1913): 
Rewizya zamków ziemi wołyńskiej w poło-
wie XVI wieku, wydał i szkicem historycz-
nym poprzedził … Warszawa: Gebethner 
i Wolff, 1877. – [6], CIX, [2], 153, VIII s., 23 cm, 
opr. ppł., Zdezaktualizowane pieczątki. 
Źródła dziejowe T. VI. W treści: Monogra-
fia ziemi wołyńskiej, opis zamków i pogląd 
ogólny; Opis zamków: Włodzimirskiego, 
Krzemienieckiego, Winnickiego, Bracław-
skiego, Żytomierskiego. Opis w jęz. urzędo-
wym ruskim w transkrypcji łacińskiej. Grzbiet spłowiały i lekko przetarty. 
Karta przedtyt. i wyklejki podklejone i zabrudzone. 120. –



170

418. JELLENTA Cezary (1861–1935): Józef Piłsudski 
jako pisarz i mówca. Studjum. Warszawa: Towarzy-
stwo Wiedzy Wojskowej, 1929. – 92, [3] s., 25 cm, 
brosz. wyd. Analiza języka Józefa Piłsudskiego 
na podstawie jego dzieł. Egz. nierozcięty. Okładka 
lekko pokruszona na krawędziach, niewielki ubytek 
narożnika. 60. –

419. KAJSIEWICZ Hieronim (1812–1873): Mowa 
pogrzebowa po ś. p. Adamie Jerzym księciu 
Czartoryskim (177–1861), byłym Półkowniku 
wojsk polskich, b. Ministrze Spraw Zagranicznych 
cesarstwa rossyjskiego, b. Kuratorze szkół okręgu 
wileńskiego, b. Senatorze Wojewodzie królestwa 
polskiego, b. Naczelniku Rządu Narodowego i.t.d. 
zmarłym na wygnaniu dnia 15 lipca 1861 roku powie-
dziana dnia 15. stycznia 1862 roku w Paryżu przez … 
Poznań: Ludwik Merzbach, 1862. – [2], 32 s., 27 cm, 
brosz. wyd. Egz. nieprzycięty. Krawędzie lekko po-
zaginane i pokruszone. 45. –

420. [KOBYŁECKI Józef (181–1867)]: Wiadomości 
o Syberyi i podróże w niej odbyte w latach 1831, 1832, 
1833, 1834 przez … T. 1–2. Warszawa: [b.w.], 1837. – [12], 
XX, 212, [3] s., [1] k. portr. (litografia), winiety; [4], 177, 
[3] s., mapa rozkład., winiety, 17,5 cm, opr. płsk. t.1 
współczesny, t.2 płsk. z epoki. Jeden z pierwszych pol-
skich opisów Syberii autorstwa porucznika armii rosyj-
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skiej, który za odmowę walki z powstaniem listopadowym został przeniesiony 
do garnizonu w Tobolsku. Jako adiutant naczelnika okręgu artyleryjskiego 
zwiedził w ramach inspekcji znaczną część Syberii zachodniej (m.in. opisy 
Tobolska, Tomska i Omska oraz charakterystyka Tatarów i Bucharców), Syberii 
południowej (m.in. Semipałatyńsk, Góry Ałtaju, Barnauł), Syberii północnej 
(m.in. Jakuck, Port Ochocki i Kamczatka, opis cedru syberyjskiego, Samoje-
dów, Jakutów, Tunguzów i szamanów), okolic koła podbiegunowego (m.in. 
hodowla renów, psy używane do jazdy i polowanie Buriatów na niedźwiedzia), 
Syberii wschodniej (m.in. opisy Mongołów i Buriatów, Krasnojarska, Irkucka 
i Nerczyńska) oraz Krajów Zabajkalskich. Jedno z bogatszych źródeł wiedzy 
z epoki. W t. 1. zaplamiony dolny narożnik początkowych kart, pierwsze 4 ze 
śladem przypalenia, dorobiona ost. k., w t.2. zachowane okładki brosz., dół 
mapy obcięty. Ładny, komplet. 300. –

421. KORNECKI Jan (1884–1967): Oświata pol-
ska na Rusi w czasie wielkiej wojny. Z przed-
mową Stanisława Zielińskiego. Warszawa: 
Druk. Społeczna, 1937. – [4], XX, [2], 131, [2] s., 
19, 5 cm, brosz. wyd. Pamiętnik Kresowy ze-
szyt II. Praca oświatowa na Rusi przed wybu-
chem rewolucji rosyjskiej. Ruch oświatowy 
po wybuchu rewolucji rosyjskiej. Niewielkie 
pokruszenia na krawędziach grzbietu. Czy-
sty, ładny egz. 50. –

422. KOZŁOWSKI Felicyan Antoni (185–
187): Dzieje Mazowsza za panowania Ksią-
żąt. Warszawa: s. Orgelbrand, 1858. – 579, 
[4] s., [2] s. tablic rozkład. genealogicznych, 
21,5 cm, opr. płsk. sześciopolowy z szyldem, 
okładziny barwione ręcznie, narożniki skó-
rzane. Od str. 518 do końca rozprawa syna 
autora Kornela p.t.: Czersk historycznie 
i statystycznie opisany. Dwa drzewa gene-
alogiczne książąt mazowieckich: (1) od Kon-
rada Igo do śmierci Ziemowita IIIgo, (2) od 
śmierci Ziemowita IIIgo do zgonu ostatniego 
Księcia Janusza IIIgo. K. tyt. po konserwacji, 
początkowe i końcowe karty ze zbrązowie-
niami, poza tym stan b. dobry. 500. –
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423. [KRASIŃSKI Wincenty (1782–1858)]: 
Mowa jaśnie wielmożnego Wincentego Korwi-
na hrabi Krasińskiego Marszałka Seymu Króle-
stwa Polskiego miana przy zagaieniu pierwszey 
sessyi seymowej i wyborze sekretarza seymowe-
go, dnia 27 marca 1818. Warszawa: [b. w.], 1818. 
– 4 s., 24 × 2 cm, bez opr. Krawędzie lekko po-
strzępione. 50. –

424. KRAUSHAR Alexander (1843–1931): Jana 
Kilińskiego szewca warszawskiego, pułkownika 
XX. regimentu piechoty. Drugi pamiętnik o cza-
sach Stanisława Augusta. Z autografu i rękopisu 
wydany. Wyd. 3. Kraków: W.L.Anczyc, 196. – 
[4], 294 s., [2] k.tabl., 18 cm, opr. pł., Pieczątka 
z herbem Oksza i ekslibris: „Z biblioteki Rado-
szewskich w Krempie”. Okładka podbrudzona, 
na grzbiecie uszkodzony szyldzik. 50. –

425. KUTRZEBA Stanisław (1876–1946): Sprawa 
polska w Królestwie Polskiem 1815 – 1915. Lwów: 
nakł. Księgarni Polskiej B. Połanieckiego, 1916. 
– 74, [1] s., 21 cm, opr. karton z naklejoną na licu 
oryginalną okładką brosz. Wykłady poruszające 
„kwestyę praw narodu i praw polskiego języka” 
od powstania Księstwa Warszawskiego do r 1915. 
Czysty egz. 50. –

426. LELEWEL Joachim (1786–1861): Atlas 
do dziejów polskich z dwunastu krajobrazów 
złożony […] skreślił. Warszawa: [w Drukarni 
J. Węckiego], 183. – [2] s., [3] tabl. złoż., 12 k. 
map w miedziorycie, [1] s. spisu, 15 × 16,5 cm, opr. 
płsk. z epoki. Tablice genealogiczne: 1. Królowie 
i książęta polscy od Piasta pochodzący. 2. Ksią-
żęta ruscy od Rurika pochodzący. 3. Książęta 
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litewscy od rodu Gedymina, królowie polscy, Jagiellonowie i Wazowie, 
oraz elekcyyni. Mapki zaczynając od: Sławiańszczyzna przed powstaniem 
Polski roku 85; Polska za Mieczysława I roku 992; Polska za Bolesława 
Wielkiego roku 125; Polska czyli Lechia od Bolesława Krzywoustego mię-
dzy synów podzielona roku 1139; Lechia za Bolesława Wstydliwego roku 
1279; dalej poprzez Łokietka, Kazimierza Wlk., Jana Alberta, Zygmunta 
Augusta, Stefana Batorego, Jana Kazimierza i klęski od r.1648 do 1717, do 
Polski za Stanisława Augusta podzielona 1772, 1793, 1795. Granice politycz-
ne i administracyjne ręcznie kolorowane. Mapy odbite z płyt rytowanych 
przez J. Lelewela w 1828 r. Jedna tablica genealogiczna przetarta na zagięciu, 
poza tym stan bardzo dobry. 500. –

427. [LELEWEL Joachim]: Atlas do Histo-
ryi i Geografii starożytnej. Dla użyt-
ku szkół publicznych i Instytutów 
naukowych z upoważnienia Kom-
missyi Rządowey Wyznań i Oświece-
nia. Warszawa: Instytut Litograficz-
ny Szkolny, 1828. – [2] s., XIV k. map, 
37 × 24 cm brosz. wyd. Poza mapami 
historycznymi od czasów Mojżesza 
do czasów Justyniana, wyobrażenia starożytnych o postaci ziemi. Mapy 
litografowane, granice kolorowane ręcznie. Stan b. dobry. 250. –

428. LELEWEL Joachim (1786–1861): Rozmaitości. Poznań: J.K. Żupański, 1865. 
– XI, [1], 296 s., [3] k. tabl. złoż. (litografie), 22 cm, opr. ppł. Polska dzieje i rze-
czy jej rozpatrywane przez … Tom XIX. Zbiór 25 tekstów historyka w formie 
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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”; „Kopernika tudzież innych astronomów pol-
skich w geografii zasługi”). Tablice w litografii M. Jaroczyń-
skiego m.in. z abecadłem gockim i runickim. Tablice i kilka 
kartek pozaginanych, drobne brązowe plamki. Okładka lek-
ko przetarta na krawędziach. 250. –

429. LEWICKI Anatol (1841–1899): Powstanie Świdry-
giełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną. Kraków: PAU, 
1892. – [2], 389 s., 25 cm, opr. pł. współ. Historia Polski 
i Litwy za panowania Władysława Jagiełły. Zachowane 
okładki broszury. 180. –

430. LIKOWSKI Edward (1836–1915): Dzieje Kościoła 
unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku, uważane 
głównie ze względu na przyczyny jego upadku. Cz. 1–2. 
Praca konkursowa, uwieńczona przez Towarzystwo hi-
storyczno-literackie w Paryżu. Wyd. 2. Warszawa: Sgł. 
w Księg. Gebethnera i Wolffa, 196. – XIV, IV, 277; 311, IV s., 
22 cm opr. wyd. pł. zdob. Zdezaktualizowane stemple. 
Biblio teka Dzieł Chrześcijańskich. Przybrudzenia i otar-
cia krawędzi oprawy, stan dobry. 240. –

431. LIKOWSKI Edward (1836–1915): Unia brzeska (r. 1596). Opowiedziana przez 
… Wyd. 2 przejrzane i popr. Warszawa: Sgł. w Księg. Gebethnera i Wolffa, 
197. – XVII, [1], II, 355, [1] s., 22 cm, opr. wyd. pł. zdob. Zdezaktualizowane 
stemple. Biblioteka Dzieł Chrześcijańskich. Geneza i narodziny unii brze-
skiej oraz jej rozwój do 1 poł. XVII w. w Wielkim Księstwie Litewskim. Praca 
źródłowa. Niewielkie otarcia krawędzi, stan dobry. 150. –
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432. LUBOMIRSKI Edward Kazimierz (1796–1823): Rys statystyczny i polityczny 
Anglii, przez Edwarda Xcia Lubomirskiego (dzieło pogrobowe). [aut. przedm. 
i wyd. Edward Raczyński]. Poznań: Druk W. Deckera i Kompanii, 1829. – [4], 
396, [1] s., 29 cm, opr. artystyczna współczesna sygn. Marek Świda Introli-
gator. Szeroki płsk., narożniki skórzane, wyklejki i okleiny ręcznie barwio-
ne, papier marmurkowy, grzbiet sześcipolowy z dwoma szyldami. Autor, 
mimo krótkiego życia [zginął w pojedynku], spędził młodość w dyplomacji 
w Wiedniu, Berlinie i Londynie. Tłumaczył „Fausta” Klingemanna, a cykl 
poetycki został wysoko oceniony przez Brodzińskiego. Praca przedstawio-
na, napisana po dwuletnim pobycie w Anglii, przedstawia obraz imperium 
brytyjskiego z naciskiem na zagadnienia prawne i par-
lamentarne. Drobne zbrązowienia marginesów i nie-
wielki zaciek dolnej krawędzi, poza tym stan b. dobry. 
Wielka rzadkość antykwaryczna. 1 5. –

433. LUTOSŁAWSKI Wincenty (1863–1954): Nieśmiertel-
ność duszy. Zarys metafizyki polskiej. Trzecie znacz-
nie rozszerzone wydanie. Warszawa: M. Arct, 1925. 
– XVI, 398, [2] s., [1] k. portr., 14 cm, opr. ppł. Dedy-
kacja autora dla Piotra Lipczyka dat. 12. 5. 1927 r. 
„Niniejszy zarys metafizyki polskiej ma głównie słu-
żyć tym, co nie są zadowoleni z obecnego stanu ludz-
kości, a pragnęliby uwierzyć, że kiedyś będzie lepiej 
na ziemi.” Okładki poprzecierane na krawędziach, 
wewnątrz czysty egz. 100. –

434. LUTOSŁAWSKI Wincenty (1863–1954): Praca Naro-
dowa. Program polityki polskiej. Wilno: nakł. Księ-
garni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, 1922. 
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– XVI, 264 s., 2 cm, opr. ppł., Imienna dedykacja autora, dat. 16 maja 1927. 
„Po wygnaniu zaborców kraj został opanowany przez ciemnych i chciwych 
demagogów, którzy rozsiedli się w Sejmie naszym i sięgnęli nawet po naj-
wyższe urzędy dla napełnienia własnych kieszeni”. W treści m.in.: Przemysł 
i handel narodowy, Nauka i sztuka narodowa; Wychowanie narodowe; Ustrój 
państwa narodowego. Czysty egz. 120. –

435. ŁOZIŃSKI Władysław (1843–1913): Życie pol-
skie w dawnych wiekach. Wyd. 5, ilustrowane, 
przejrzane i uzup. Warszawa: Wydawnictwo 
J. Przeworskiego, 1934. – VIII, 251 s., [96] k. tabl., 
[3] k. tabl. złoż., 27 cm, opr. wyd. pł. zdob. Bo-
gato ilustrowane wydanie dzieła wielkiego ad-
miratora polskiej kultury sarmackiej, pisanego 
ku pokrzepieniu serc i niedoli rodaków żyjących 
pod zaborami. Bardzo ładny, czysty egzemplarz. 
Stan b. dobry. 360. –

436. MECHERZYŃSKI Karol (18–1881): Historya wymowy w Polsce. T. 1–3. 
Kraków: Nakładem Autora, 1856–186. – XVI, 641, [2]; XI, 659; X, 48 s., 
22 cm, opr. artystyczna sygnowana monogramem FJR [Franciszek Joachim 
Radziszewski]. Półskórek czerwony, sześciopolowy, ze sztucznymi zwię-
zami i powtarzającym się florystycznym złoconym tłokiem, powtórzo-
nym między związami. Tytuł złocony w drugim polu podkreślony prostą 
linią. Okleiny i wyklejki barwione ręcznie. Na licu ślepo tłoczona litera P 
w ozdobnym wieńcu. Prywatny podpis na k. tyt. Dzieło profesora literatury 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Historia od czasów prechrześcijańskich 
w Polsce po wiek XIX. Nieznaczne otarcie krawędzi, zachowane okładki 
broszury, stan b. dobry. 2 500. –
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437. MUCHANOW Paweł (1798–1871): Autentyczne świadectwa o wzajemnych 
stosunkach pomiędzy Rossyą a Polską szczególniej zaś za czasów Samo-
zwańców w Rossyi. Zebrane i wydane przez półkownika Gwardyi … Mo-
skwa: w Drukarni S. Seliwanowskiego, 1834. – [4], XIII, [3], 274, [2] s., [8] k. 
tabl. (faksymile), 24 cm, opr. płsk. z epoki, wykwintnie zdobiony złotem 
na grzbiecie. Ekslibris: Księgozbiór Piotra Aleksandra Wereszczyńskiego 
Herbu Korczak – z herbem, w ozdobnej bordiurze. Zdezaktualizowane 
stemple. Źródła historyczne do wojny polsko-rosyjskiej z lat 1617–1622, obej-
mujące m. in. opis wyprawy królewicza Władysława Wazy do Rosji i listy 
Zygmunta III do moskiewskich komi-
sarzy. Zawiera również opis wjazdu po-
słów polskich z Maryną Mniszchówną 
do Moskwy, jej listy oraz sprawy Dy-
mitrów Samozwańców z lat 169–161. 
Dołączono faksymile autografów i do-
kumentów w litografii. Tekst równole-
gły polski i rosyjski. Niewielkie otarcia 
krawędzi. Stan b. dobry. 500. –

438. NADOLSKI Bronisław (193–1986): 
Kierunki rozwojowe dziejopisarstwa 
staropolskiego. Lwów: Państwowe Wyd. 
Książek Szkolnych, 1938. – 7, [1] s., il., 
2 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Wa-
cław Siemiątkowski (1896–1977). Kul-
tura Polska i Obca T. IV. O kronikach 
i pamiętnikach m. in.: Galla Anoni-
ma, Wincentego Kadłubka, Macieja 
Miechowity, Marcina Bielskiego, Mar-
cina Kromera, Macieja Stryjkowskie-
go, J. Ch. Paska, A. Naruszewicza. Stan 
bardzo dobry. 50. –

439. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1757–
1841): Zbiór pamiętników historycz-
nych o dawnej Polszcze, z rękopismów, 
tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych, oraz z listami orygi-
nalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. T. 3. Warszawa: Druk. 
N. Glücksberga, 1822. – 496 s., mapa (miedzioryt 42 × 48 cm), 21 cm, opr. płsk. 
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z epoki. Tom ten obejmuje okres od połowy XVI do połowy XVII, na szcze-
gólną uwagę zasługuje Opis Ukrainy Polskiey przez Beauplana z dołączo-
ną mapą, oraz Opisanie Warszawy jaką była w r. 1643. Stan bardzo dobry, 
okładka lekko przykurzona. 1 950. –

440. NIESIECKI Kasper (1682–1744): Herbarz polski Kaspra Niesieckiego po-
większony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów 
urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. T. 1–1. Lipsk: Breitkopf 
i Haertel, 1839–45. – XVI, 58, [2]; [4], 39; [4], 476; [4], 518; [4], 476; [4], 588; 
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[4], 582; [4], 652; [4], 468; [4], 58 s., liczne drzeworyty z herbami, 25,5 cm, 
opr. płsk. z epoki. Naklejka introligatora: Pierepletnaja Glejzera Odessa. 
Najpełniejszy skończony herbarz polski, w jednolitej oprawie. Otarcia kra-
wędzi, zbrązowienia pierwszych i ost. kart. Stan dobry. 5 000. –

441. NITTMAN Karol Jan (1863–1928): Za świętą 
sprawę. Opowieść na tle powstania roku 183 
napisał … Warszawa: „Księgarnia Polska” Tow. 
Macierzy Szkolnej, 1925. – 138, [1] s., il., 21,5 cm, 
brosz. wyd. Wydawnictwo imienia M. Brze-
zińskiego. Zbeletryzowana historia powst. li-
stopadowego. Niewielki ubytek tylnej okładki. 
Czysty egz. 60. –

442. NOWAK Juljusz (1893–1972): Satyra polityczna 
Sejmu Czteroletniego. Satyra polityczna kon-
federacji targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. 
Współopr. Kraków: Kasa im. Mianowskiego, 1933; 
1935. – VII, [1], 233; VII, [1], 24 s., 23 cm, opr. ppł. Prace Historyczno-Literackie 
Nr. 41 i Nr. 47. Zachowane okładki broszury. Na grzbiecie tytuł złocony. Str. 
21/22 wstawione pomiędzy s. 192 i 193. Ładny egz. 90. –

443. NOWAK-JEZIORAŃSKI Jan: Wojna w eterze. Wspomnienia T. I. 1948–
1956. T. II. Polska z oddali. 1956–1976. Wyd. 1. Londyn: Odnowa, 1985–
1988. – 32, [2] s., [24] s.il.; 44, [3] s., [24] s. il, 21,5 cm, opr. wyd. karton. 
Dedykacja autora dla Basi i Włodka Rynowieckich. Bogato ilustrowane 
wspomnienia długoletniego dyrektora Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. 
Wykaz współpracowników, indeksy osobowe. Stan b. dobry. 120. –
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444. POCZET imienny senatorów i ministrów 
Królestwa Polskiego doprowadzony do 
r. 1795. Podług źródeł historycznych upo-
rządkował i wydał X.W.D. Bryndza Nacki 
P.P.Ż. Warszawa: Drukarnia Loretańska, 
1937. – 147 s., 2 cm, brosz. wyd. „Spis osób 
piastujących, obok króla najwyższe urzędy 
w przedrozbiorowej Polsce…, elitę rodowej 
szlachty i dostojników.”. Okładka lekko przy-
kurzona, z niewielkimi zagięciami na krawę-
dziach. Wewnątrz czysty egz. 75. –

445. POLONIA. Almanach i Zbiór Faktów. Po-
lish American Almanac and Book of Facts. 
Detroit: Polonia Almanac, 1945. – 28 s., il., 
23 cm, brosz. wyd. Okładka i reprodukcje 
wewnątrz Artura Szyka (1894–1951). Pierw-
szy numer polonijnego almanachu wyda-
nego przez „demokratycznych dziennika-
rzy i działaczy polsko – amerykańskich”. 
Wśród autorów: Bolesław Gebert, Stani-
sław Nowak, Henryk Podolski, Bohdan 
Zawadzki, Konstanty Simonow, Wacław 
Szymanowski, Tadeusz Radwański i in. 
Okładka lekko pozaginana. Kilka końco-
wych kartek ze śladem po zalaniu. 120. –

446. POLONICA. Zbiór obrazów. En bildsam-
ling met text av Karl Erik Stenberg. Stoc-
kholm: Kungl. Livrustkammaren, 1943. 
– 64 s., 48 fot. w ramach paginacji, 2 cm, 
opr. kart. wyd. Tłumaczenie Zbigniew Fo-
lejewski. Fotografie Nils Äzelius. Zbiór po-
loniców przechowywanych w królewskiej 
zbrojowni w Sztokholmie. Zawiera opis i fo-
tografie polskich pamiątek historycznych, 
zdobytych, bądź zrabowanych przez Szwe-
dów podczas wojen w XVII i XVIII w. Wśród 
ilustracji zbroje, sztandary, broń i obrazy. 
Stan bardzo dobry. 90. –
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447. POPROSTU – KARTA 1935–1936. Wstęp 
i antologię opracowała Barbara Winkiel. 
Wykaz ważniejszych pozycji bibliograficz-
nych opracował Stradecki. Wrocław: Zakład 
im. Ossolińskich, 1953. – 238, [1] s., [1] k. 
portr., il., 23,5 cm, brosz. wyd. Materjały do 
dziejów postępowej publicystyki. III. Histo-
ria i wybór artykułów z pism literacko-spo-
łecznych (komunizujących) wydawanych 
w Wilnie. 45. –

448. POTOCKA Maria Małgorzata z Radzi-
wiłłów Franciszkowa (1875–1962): Z mo-
ich wspomnień. (Pamiętnik). Opracował, 
przedmową i przypisami opatrzył Eligiusz 
Kozłowski. Londyn: Kat. Ośrodek Wyd. 
Veritas, 1983. – 51 s., [1] k. portr., [52] s.
il., [2] tabl. genealog. rozkł., 19 cm, opr. pł. 
wyd. z obwolutą. „Autorka od młodości 
obracała się w najszerszych kołach dworów 
europejskich, arystokracji oraz w świecie 
naukowym i politycznym. Należała do, 
dziś już wygasającej, warstwy społecznej 
w Europie, całkowicie niezależnej i stano-
wiącej część ówczesnej klasy wpływowej”. 
Czerwona Biblioteka Polska T. 97. Stan bar-
dzo dobry. Niewielkie zagięcia na krawę-
dziach obwoluty. 80. –

449. [POWSTANIE Listopadowe] Enlevement des enfans a Varsovie, en 
1831. (Porywanie dzieci z Warszawy w 1831). – obraz 38 × 51 cm, arkusz 
53 × 72 cm. Heliograwiura, według rysunku Marcina Twarowskiego 
– polskiego oficera – lub litografii z tegoż, przedstawia scenę odebra-
nia dzieci matkom przez Rosjan. Scenerią wydarzenia jest Plac Zamko-
wy w Warszawie. Wypadki te miały miejsce w Warszawie w roku 1832, 
po upadku powstania listopadowego. Scena powstała na kanwie historycz-
nych zdarzeń. Rząd rosyjski ukazem z dn. 24 marca tegoż roku polecił 
oddać do rosyjskich batalionów dziecięcych tzw. kantonistów, chłopców 
od 7 do 16 roku życia. Poboru dokonano wśród dzieci emigrantów poli-
tycznych, sierot, dzieci biedaków i uliczników. Komisarze policyjni wyko-
nali carski rozkaz w podstępny sposób, wzywając ludność do zgłaszania 
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dzieci potrzebujących wsparcia. Wiele tysięcy słabych i głodnych chłop-
ców pędzono w głąb Rosji i na granice Syberii. W drodze z Warszawy do 
Bobryńska dwie trzecie dzieci zmarło, resztę wychowano na żołnierzy, 
którzy mieli osiąść na Syberii. 1 200. –

450. [PRUSZKOWSKI Józef (1837–1925)]: Kodeń Sapiehów 
jego kościoły i starożytny obraz Matki Boskiej Gwadalu-
peńskiej (de Guadalupe). Z dawnych i współczesnych źró-
deł napisał P.J.K., Podlasiak. Kraków: nakł. autora, 1898. 
– X, [2], 194, [4] s., 23 cm, opr. ppł., Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Monografia Kodnia oraz historia 
„pobożnej kradzieży” obrazu Matki Boskiej Gwadelupeń-
skiej z Watykanu przez Mikołaja Sapiehę. 250. –

451. PRZYBOROWSKI Walery (1845–1913): Z przeszłości 
Warszawy. Szkice historyczne. Warszawa: A.G. Dubowski, 
1899. – 266, [3] s., 19 cm, opr. pł. „Szkice niniejsze, pisane 
i drukowane w różnych czasach i w różnych pismach pery-

odycznych …” Okładka podbrudzona z przetarciamina krawędziach, grzbiet 
spłowiały. Wewnątrz niewielkie, brązowe plamki. 90. –
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452. REJ Mikołaj (155–1569): Przęsło ze Zwie-
rzyńca … Poznań: Biblioteka Kórnicka, 
1884. – 6, [6], CIV s., il. (ponad 2 drze-
worytów w tekście, w tym wizerun-
ki władców i herby). 28 cm, brosz. wyd. 
Wierszowany herbarz polski. Wyjątkowy 
typograficznie, przedruk rozdziału dru-
giego „Zwierzyńca” M. Reja. Rozdział ten 
zawiera charakterystykę wielu domów 
szlacheckich, zilustrowanych staropolski-
mi herbami w drzeworycie. W stosunku 
do renesansowego oryginału wzbogacono 
dodatkowo herbami Królestwa Pruskiego 
oraz herbami rodzin polskich osiadłych 
w Prusach, a także wizerunkami orłów 
polskich, portretami Reja, króla Zygmunta 
Starego i królowej Bony według XVI w. dru-
ków. Nieznaczne podklejenia na grzbiecie.
Wewnątrz czysty egz. 150. –

453. ROBOTA Łukasz: Bolszewik idzie. War-
szawa: [b. wyd.], 192. – 37, [3] s., 15 cm, 
brosz. wyd. (tytuł okładka). Autor przed-
stawia swoje stanowisko wobec bolszewi-
zmu i potrzebę walki z nim „czy warto 
do czerwonej armji wstąpić, czy też le-
piej w łeb dać i przepędzić bolszewickich 
oszustów”. Stan dobry. 45. –

454. ROGALSKI Leon (186–1878): Piotr Wiel-
ki i wiek jego. Obraz historyczny przez … 
Z jedenastą rycinami na stali. Warszawa: 
Gustaw L. Glücksberg, 1851. – [4], 336, 
[4] s., [11] ryc., 24 cm, opr. płsk. z epoki. 
Życie cara z uwypukleniem historii aneg-
dotycznych. Grzbiet i okładka przetarte, 
górna krawędź grzbietu podklejona z nie-
wielkim ubytkiem. Na rycinach drobne 
brązowe plamki i niewielki ślad po zacie-
ku na kilku ostatnich kartach. 300. –
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455. ROLLE Michał (1865–1932): Z przeszłości. 
Okręg rowski. Starostwo barskie (do r. 1774). 
Lwów: nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmid-
ta, 1896. – [8], 232 s., 24 cm, opr. ppł. Zdezak-
tualizowana pieczątka biblioteczna. Rów czyli 
powiat rowski na Podolu, późniejsze starostwo 
barskie od grodu Bar, który stał się lokalnym cen-
trum od XVI w. Burzliwe dzieje kresowego gro-
du oparte na źródłach, w których przewijają się 
nazwiska wielkich rodów (np. Starzechowiski, 
Pretwic vel Pretwicz, Herburt, Buczacki, Golski, 
Koniecpolski, Wyhowski, Radziwiłł, Sobieski 
czy Lubomirski). Stan bardzo dobry. Na grzbiecie 
tytuł złocony. 150. –

456. [RZEPECKI Ludwik (1832–1894)]: Pamiętna 
noc listopada, czyli dzieje wojny narodowej z r. 
183 i 31-go, wnukom opowiedziane przez Żoł-
nierza Czwartaka. Chicago: Druk. i nakł. W. Dy-
niewicza, 198. – 142 s., 17 cm, opr. pl. Zachowane 
oryginalne okładki brosz., podklejone. 50. –

457. SADOWSKI Henryk (1847–198): Or-
dery i oznaki zaszczytne w Polsce. [Cz. I-II]. 
Warszawa: Druk. W. Maślankiewicz, 194. – 
194, [1] s., liczne il. w tekście, 31 cm, opr. pł. 
Prywatna pieczątka i podpis własnościowy. 
Górna krawędź k. tyt. obcięta, brak wewnętrz-
nej wyklejki.Przednia okładka nadpęknięta. 
Okładka lekko poprzecierana na krawędziach 
i podbrudzona. 250. –

458. SCHMITT Józef Hermann: Zgodność i róż-
ność między wschodnim i zachodnim kościołem, 
czyli pomysł ku połączeniu odstępney cerkwi 
greckiey z kościołem rzymsko-katolickim. Dzieło 
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… przełożone zaś i przekształcone po polsku przez 
X. Franciszka Siarczyńskiego … z różnemi ważnemi 
jego dodatkami i wydawcy. [Warszawa: u XX. Misjo-
narzy], 1831. – [4], XXIX, 533, [6] s., 23 cm, opr. pł. 
z epoki. Wydawca, biskup podlaski Jan Marceli de 
Gutkowo Gutkowski, zasłużony w walce z rządem 
rosyjskim w obronie unitów, religii i praw kościo-
ła oraz przeciw konfiskacie prezentowanej książki, 
za co wydalono go z kraju. Drobne zbrązowienia 
końcowych kart. 300. –

459. SKARB Rzeczypospolitej pod redakcją Henryka 
Tennenbauma (1881–1946), ze słowem wstępnem 
Ludwika Krzywickiego (1859–1941). Opracowali 
Wacław Fabierkiewicz, Mieczysław Sokołowski, 
Tadeusz Szturm de Sztrem, Teodor Toeplitz, Wacław 
E. Zieliński, Zofja Ciechomska, Stefan F. Królikowski, Jerzy Kramsztyk, 
Zofja Sokołowska i inni. Warszawa: Instytut Gospodarstwa Społecznego, 1923. 
– VII, [1], 239, [4] s., 19 cm, brosz. wyd. „Wolna trybuna” na temat polityki 
finansowej państwa polskiego. Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry. 50. –

460. SKARBEK Fryderyk (1792–1866): Dzieje Księstwa Warszawskiego; 
z przedm. Piotra Chmielowskiego. T. 1–3 (współopr.) Warszawa: [b. w.], 
[1897]. – 158, II; 173, [1], II; 148, II s., 19 cm, opr. płsk. Biblioteka Dzieł 
Wyborowych, nr 8–10. Czasy napoleońskie opisane przez autora na podst. 
własnych wspomień i dokumentów. Narożniki okładki przytarte, drobne 
plamki na okładce. Na grzbiecie tyt. serii złocony. 120. –

461. SKARBEK Fryderyk (1792–1866): Gospodarstwo narodowe zastósowane, 
czyli nauka administracji. Przez … Filozofii Doktora, Profesora Nauk Ad-
ministracyjnych w Królewsko-Warszawskim Uniwersytecie, Członka Towa-
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rzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk etc, etc. T. I. Warszawa: nakł Autora, 
1821. – [12], 375, [5] s., 19, 5 cm, opr. płsk. złocony. Gospodarstwo Narodowe 
T. III. Niewielkie otarcia grzbietu i okładek. Wewnątrz, 
miejscami niewielkie przebarwienia papieru, ostatnie 
kartki podklejone. 300. –

462. [SKRUDLIK Mieczysław (1887–1941]: Sprawa Skru-
dlika. Poznań: Wielkopolska Księgarnia Nakładowa, 
1923. – 99 s., 24 cm, brosz. wyd. „Czteroletnia, nie 
przebierająca w środkach, kampanja prasy lewicowo-
żydowskiej-exbelwederskiej przeciwko mnie …, zmu-
szaja mnie … do zabrania głosu we własnej obronie.” 
Próba obrony oskarżonego M. Skrudlika o szpiego-
stwo, fałszerstwo i nadużycie władzy. 60. –

463. [SMOLEŃSKI Władysław] Grabieński Wł. pseud. (1851–1926): Dzieje Na-
rodu Polskiego. T. 1–2. Kraków: nakł. autora, 1897/1898. – [4], 28, [1] s., [2] 
mapy rozkł.(55 × 46 cm); [4], 37 s., [1] mapa rozkł. (55 × 46 cm). 2,5 cm, 
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opr. płsk. pięciopolowy z epoki, złocony. Wydanie I wykładu dziejów Polski 
od początku do powst. styczniowego. W treści tablice genealogiczne królów 
i książąt polskich. Mapy kolorowe w litografii ułożył i rys. Jan Babirecki 
wykonane w zakł. Karola Kranikowskiego w Krakowie. Drobne otarcia 
krawędzi grzbietu. Stan bardzo dobry. 600. –

464. SMOLEŃSKI Władysław (1851–1926): Mazowiecka szlachta w poddaństwie 
proboszczów płockich. Napisał … Warszawa: Ateneum, 1878. – [2], 8 s., 
21 cm, opr. płsk. z epoki. Przyczyny zubożenia i upadku szlachty mazowiec-
kiej. Okładka podbrudzona i poprzecierana 
na krawędziach i grzbiecie. Uszkodzony tylny, 
górny narożnik okładki. Blok lekko poluzowa-
ny, w tekście drobne podkreślenia ołówkiem 
i kredką. 750. –

465. STECKI Tadeusz Jerzy (1838–1888): Łuck 
starożytny i dzisiejszy. Monografia histo-
ryczna przez … Kraków: Redakcja „Czasu”, 
1876. – XI, [1], 232 s., 19 cm, opr. ppł., Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. Osob-
ne odbicie z „Czasu” w 15 egz. Na grzbiecie 
tytuł złocony. 250. –

466. STECKI Tadeusz Jerzy (1838–1888): Z boru 
i stepu. Obrazy i pamiątki. Kraków: nakł. au-
tora, 1888. – [4], IV, 347 s., [1] k. rozkł., 24 cm, 
opr. pł. z zach. oryginalną okł. broszury. Pry-
watne podpisy własnościowe. Książka, która 
ukazała się po śmierci autora, uznawana jest 
za III tom „Wołynia”, ale stanowi samodzielną 
całość. W treści m. in.: Dzieje rodów ziemiań-
skich mieszkających na Wołyniu; Historyczne 
opisy regionu. Okładka lekko przetarta na kra-
wędziach. Okładka broszury i kilka kartek ze 
śladem po zagięciu. czysty egz. 250. –
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467. STOJANOWSKI Karol (1895–1947): Polsko-
niemieckie zagadnienia rasy. Katowice: Księgarnia 
i Drukarnia Katolicka S. A., [1939]. – 18 s., 21,5 cm, 
brosz. wyd. Autor omawia zagadnienia związane 
z niemieckim rasizmem, zwłaszcza w stosunkach pol-
sko-niemieckich i polskich. Egz. nierozcięty. Okładka 
pokruszona na krawędziach z ubytkami. 60. –

468. ŚWIEŻAWSKI Ernest Sulimczyk (1843–1919): 
Rozmowy o dawnych dziejach przez … Warszawa: 
nakł. Księgarni T. Paprockiego i S-ki, 1886. – X, 418, 
[2] s., 18 cm, opr. wyd. pł. zdobione. Rozmowa w for-
mie pytań i odpowiedzi od czasów Mieszka I do cza-
sów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Grzbiet 
przyklejony do bloku książki, otarcia na krawędziach, 
podklejenia. Na licu i grzbiecie tytuł „Historia Polski” 
złocony. Niewielki ubytek na k. przedtytuł. Wewnątrz 
czysty egz. 120. –

469. TOŁSTOJ Lew (1828–191): O wojnie. [Kraków]: 
Administracya „Naprzodu”, [194]. – 37 s., 2,5 cm, 
brosz. wyd. Antywojenny tekst wielkiego pisarza na-
pisany w czasie wojny rosyjsko-japońskiej i ogłoszo-
ny po raz pierwszy w „New York Times”. Okładkę 
projektował Kazimierz Sichulski (1879–1942). Nie-
wielkie przetarcia na krawędziach grzbietu, na licu 
odbita pieczątka z ceną. Czysty egz. 120. –

470. WAGA Tadeusz (195–1934): Kultura nadodrzań-
skiej ceramiki sznurowej w Wielkopolsce. Z XII tablica-
mi, 4 rycinami w tekście oraz 1 mapą. Poznań: Poznań-
skie Tow. Przyjaciół Nauk, 1931. – 71. [[2] s., il., 32 cm, 
brosz. wyd. Opis znalezisk archeologicznych (m. in.: 
narzędzi krzemiennych, narzędzi gładzonych, wyro-
bów kościanych, ceramiki) Wielkopolski. Okładka po-
kruszona na krawędziach. Egz. częściowo nierozcięty, 
niektóre kartki lekko uszkodzone wzdłuż górnej kra-
wędzi bez uszczerbku dla tekstu. 60. –
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471. WAGA Tadeusz (195–1934): Pomorze w czasach 
przedhistorycznych. Toruń: Ludowa Spółdzielnia Wyd. 
1934. – VII, [1], 134 s., XLIV tabl. il. (w tym 24 poza pagi-
nacją), 25 cm, brosz. wyd. Czasy przedhistoryczne Po-
morza nadwiślańskiego. Niewielki ubytek przedniej 
okładki. Drobne pokruszenia na krawędziach tylnej 
okł. Egz nierozcięty. 75. –

472. WAŁĘGA Stanisław (199–26): Dzieje politycz-
ne Torunia u schyłku Rzeczypospolitej (1724 – 1793). 
T. I. ( więcej się nie ukazało). Z słowem wstępnem 
Władysława Konopczyńskiego. Toruń: Towarzystwo 

Naukowe, 1933. – XIII, [3], 39, [2] s., 25 cm, brosz. wyd. W treści: Toruń 
„ad excessum Divi Augusti Secundi” (1725–1733); Toruń między Lasem 
i Sasem (1733–1735); Za drugiego króla Sasa (1735–1756); Spór o „fabrykę” 
zboru na Starym Mieście (1738–1756). Roczniki Towarzystwa Naukowego 
w Toruniu Nr. 39. Niektóre składki luzem. Czysty egz. 90. –

473. [WARSZAWA] Warschau unter deutscher Herrschaft. Deutsche Aufbau-
arbeit im Distrikt Warschau. Im Auftrage des Gouverneurs des Distrikts 
Warschau SA-Gruppenführer Dr. Ludwig Fischer unter Benutzung amtli-
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cher Unterlagen bearbeitet von Dr. Fridrich Gollert. Krakau: Burgverlag, 
1942. – 31 s., il., mapki, 25 cm, opr. pł. Bogato ilustrowana monografia 
Dystryktu Warszawskiego G.G., z przedmową L. Fischera, Gubernatora. 
W treści m. in. rozdział dotyczący Getta warszawskiego z 12 fotografiami. 
Czysty egz. 180. –

474. WIELHORSKI Władysław (1885 – 1967): 
Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu 
dziejów. Londyn: The Polish Research Cen-
tre, 1947. – IV, 376 s., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Kultura duchowa i materialna oraz czyn-
niki zewnętrzne i wewnętrzne kształtujące 
stosunki polsko-litewskie na przestrzeni 
dziejów. Czysty egz. 75. –
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475. WIERZBOWSKI Teodor: Vademecum. Pod-
ręcznik do studyów archiwalnych dla history-
ków i prawników polskich. Warszawa: Kasa im. 
Mianowskiego, 198. – VIII, 188 s., 2,5 cm, opr. 
pł. wyd. Okładkę wykonały Zjednoczone Za-
kłady Introligatorskie J.F. Puget, W. Tymiński, 
W. Dippel i S-ka. Niewielkie przetarcia na kra-
wędziach okładki. 120. –

476. WIERZEJSKI Witold Kazimierz (1882–195): Fragmenty z dziejów pol-
skiej młodzieży akademickiej w Kijowie 1834–192. Warszawa: Instytut 
Józefa Piłsudskiego, 1939. – [6], 16 s., XIX k. foto., 24 cm, opr. pł. współ. 
(zachowana przednia okł. brosz.). Na k. tyt. pryw. pieczątka własnościowa. 
Częściowa odb.: Niepodległość. 1939, z. 53–54. Bogato ilustrowane dzieje 
polskich studentów na Uniwersyteckie w Kijowie w okresie ucisku carskie-
go i po rewolucji 1917 r. Dotyczy również organizacji studenckich, w tym 
korporacji akademickich oraz udziału studentów w organizacjach konspi-
racyjnych. Zawiera indeks nazwisk. Ostatnia k. indeksu uzupełniona wg 
oryginału. 150. –
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477. [WROTNOWSKI Antoni (1823–19)]: Porozbiorowe aspiracye polityczne 
narodu polskiego napisał Stanisław Z … [pseud.] Wyd. II przejrzane. Kra-
ków: Wł.L. Anczyc i Spółka, 1883. – XV, [1], 499 s., 21 cm, opr. płsk. Autor 
prawnik i polityk, zwolennik ugody z zaborcami po upadku powstania 
styczniowego. Okładka podniszczona, narożniki z ubytkami. Grzbiet prze-
tarty na krawędziach. Wewnątrz blok poluzowany, drobne zaplamienia, 
kilka kartek podklejonych. 120. –

478. Z ROSJĄ czy przeciw Rosji? Napisali: Michał Łempicki (1856–193), Tytus 
Filipowicz (1873–1953), Henryk Tennenbaum (1881–1946), Tadeusz Gru-
żewski (187–1938), Medard Downarowicz (1878–1934); opatrzył wstępem 
Stanisław Thugutt (1873–1941). Warszawa: Sp. Wyd. „Odrodzenie”, 1916. 
– 113, ]2] s., 21 cm, brosz. wyd. Zbiór prac polityków i publicystów poli-
tycznych dotyczących stosunków polsko-rosyjskich przed i w czasie I woj-
ny światowej (tytuły kolejno wg autorów: Złudzenia polskie w stosunku 
do Rosji; Marzenia a rzeczywistość (194–1914); Rynki rosyjskie; Rosja jej 
stosunek do Polski; Antyrosyjskość sprawy polskiej). Okładka ze śladami 
zacieku, wewnątrz czysty egz. 60. –

479. ZAWISZA Krzysztof (1666–1721): Pamiętniki … wojewody mińskiego. Wy-
dane z oryginalnego rękopisu i opatrzone przypisami przez Juliana Bar-
toszewicza (1821–187). Warszawa: nakł. Jana Zawiszy, 1862. – [6], LXXIII, 
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438, [2] s., [1] portr. w litogr., [1] tabl. genealog., rozkł., 
22,5 cm, opr. psk. z epoki. Obraz Polski na przełomie 
XVII i XVIII w. pod względem politycznym, kulturo-
wym i obyczajowym. Grzbiet z ubytkami, krawędzie 
poprzecierane, wyklejki odbarwione od kleju. We-
wnątrz czysty egz. 150. –

480. ZBIÓR Ustaw i postanowień Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego. Poitiers: w druk. 
F. A. Saurin, 1837. – 52 s., 14 cm, bez opr. Egz. nie-
rozcięty. 60. –

481. ZJEDNOCZONA Polska i Jej Rządy. 1918–1923. Polska Macierz Szkolna. 
Dochód, ustalony ze sprzedaży tej książki, przeznaczony jest na cele oświa-
towe na kresach. Warszawa: Wyd. „Odrodzenie Polski” Karola Merperta. 
[1923]. – 8 s., 15 × 23,5 cm, brosz. wyd. Pierwsze pięć lat Polski niepodle-
głej. Okładka i kilka kartek ze śladami zagnieceń, niewielkie pokruszenia 
na krawędziach okł., kilka kartek podbrudzonych. 60. –

482. ŹWIERCIADŁO Polskie. Pismo zbiorowe. Warszawa–Lwów: E. Wende 
i Spółka, [1915]. – [2], 12, [2], il., [2] k. tabl. 25 cm, brosz. wyd. zdobiona 
z orłem na licu. Okładkę oraz winiety proj. Kazimierz Purzycki, kary-
katury rys. Kamil Mackiewicz. Krótkie utwory dotyczące wojny 1915 r. 
Wśród autorów m. in. Ludwik Abramowicz, Zuzanna Rabska, Edward 
Słoński, Karol Waga. Liczne naklejone ilustracje. Okładka ze śladami 
po zagięciach i pokruszeniami na krawędziach. K. tytułowa i okładka 
podbrudzona. 120. –



483. ŻÓŁKIEWSKI Stanisław (1547–162): Historya woyny moskiewskiej aż 
do opanowania Smoleńska przez …Kanclerza y Hetmana W. Kor. R. 1611. 
(Z rękopisma współczesnego). Lwów: Wytłocznia Narodowa Ossolińskich, 
1833. – [4], 111 s., 2, 5 cm, opr. płsk. z epoki (uszkodzony). Na k. tyt. pie-
czątka „Biblioteka Józefa Wolffa”. Ubytek fragmentu grzbietu i części 
okleiny. Wewnątrz ślad po zacieku. 120. –
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484. CYPRIAN Tadeusz, SAWICKI Jerzy: Oskarżamy. 
Przemówienie wstępne Wacława Barcikowskiego 
(1887–1981) Prezesa Najwyższego Trybunału Naro-
dowego. Kraków: Wydawnictwo Przełom, 1949. – 
266 s., 22 cm, brosz. wyd. z zach. obwolutą. Dedy-
kacja autora Jerzego Sawickiego (191–1967) dat. 
6. III. 1956 r. Obwolutę proj. M. Konarski. „Książka 
podaje treść mów oskarżycielskich wedle steno-
gramów w procesach czołowych, hitlerowskich 
okupantów”. W książce przedstawiono procesy: 
Załogi obozu Majdanka: A. Greisera, A. Goetha, 
L. Fischera, R. Hessa, A. Forstera, J. Bühlera; oraz 
proces oświęcimski. Stan bardzo dobry. Niewielkie 
zagięcia obwoluty na krawędziach. 90. –

485. INSTRUKCYA dla lekarza obwodowego. (Przej-
rzana przez Radę lekarską i przyjęta na posiedzeniu 
ogólnem Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych, 
Duchownych i Oświecenia Publicznego). Instrukcìâ obvo-
domu lekarû. (Medicinskim Sovětom razsmotrěnnaâ …) 
Warszawa: [b. wyd.], 1838. – 55, 9, [1] s., [6] k. [3 tabl. 
złoż.], err., 2 cm, brosz. z epoki. Tekst równoległy pol. 
i ros. Zatwierdzone przez Dyrektora Gł. Prezydującego 
Generała-Adjutanta Szypowa. Stan b. dobry. 120. –

486. JANIKOWSKI Andrzej (1799–1864): Przepisy ra-
towania osób w stanie pozornej śmierci będących, albo 
nagłą utratą życia zagrożonych. (Ułożone przez Radę Le-
karską Król. Pol. …) Nastavlenìe o měrach k’’ spasenìju 
ljudej mnimo-umeršich’’, ili nachodjaščichsja v’’ opasno-
sti lišit’sja skoropostižno žizni … Warszawa: [b. wyd.], 
1839. – 165 s., 19 cm, brosz. z epoki. Tekst równoległy pol. 
i ros. Zatwierdzone przez Dyrektora Gł. Prezydującego 
Generała-Adjutanta Szypowa. Stan b. dobry. 150. –
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487. KODEX kar głównych i poprawczych. Uloženie o nakazaniâh ugolovnyh 
i ispravitel’nyh. Warszawa: w Drukarni Komissyi Rządowej Sprawiedliwo-
ści, 1847. – [4], 943, [4] s., 23,5 cm, opr. płsk. z epoki. Zdezaktualizowane 
stemple. Tekst równoległy pol. i ros. Otwiera list cara Mikołaja „Do nasze-
go namiestnika w Królestwie Polskiem”. Pierwsze karty lekko zaplamione, 
pozostałe czyste, stan dobry. 250. –

488. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792–1883): Historya prawodawstw 
słowiańskich. T. 1–6. Z rękopisów i druków zupełnie nowo przerobione, 
i na sześć tomów podzielone. Wyd.2. T. 1. Obejmuje wstęp do całego dzieła, 
tudzież obraz prawodawstwa czasów przedchrześciańskich; T. 2. Obejmuje 
prawo polityczne Słowian w przestworze IX-XIV wieku rozwinięte; T. 3. 
Obejmuje prawo cywilne i karne, tudzież praw obu postępowanie i orga-
nizacyą sądową, w przestworze IX-XIV wieku; T. 4. Obejmuje prawo poli-
tyczne Słowian w przestworze XIV-XVIII wieku rozwinięte;  T. 5. Obejmuje 
prawo cywilne i karne, tudzież praw obu postępowanie i organizacyą sądo-
wą w przestworze XIV-XVIII wieku; T. 6. Obejmuje dawne pomniki prawo-
dawstwa (r. 992–1573) z rękopisów starych wyjęte. Warszawa: nakład autora, 
1856–1865. – [4], VI, 6; [2], VI, 
378; IV, 431, [1]; [4], V, [1], 63; XIV, 
84; VI, 428 s., 22 cm, opr. z epo-
ki: tomy 1, 4, i 6 płsk., pozostałe 
ppł. Najobszerniejsza praca jed-
nego z najwybitniejszych histo-
ryków polskich pierwszej połowy 
XIX w., wykładowcy historii pra-
wa, słowianoznawstwa i kultury. 
Jego dzieło „Pamiętnik o dziejach 
piśmiennictwa i prawa Słowian” 
zostało umieszczone na Indeksie 
Ksiąg Zakazanych przez Kościół 
Katolicki. Okładki lekko przybru-
dzone, wnętrza czyste, rzadkość 
w komplecie. 750. –
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489. POWSZECHNA ksiega ustaw cywilnych 
wraz z dodatkowymi ustawami, rozporządze-
niami i roztrzygnięciami Najwyższego Try-
bunału Sądowego. Opracował Józef Wiktor 
Willaume c. k. radca sądu krajowego. Lwów: 
nakł. Księg. Gybrynowicza i Syna, 1912. – 
XXIII, [1], 1187 s., 2 cm, opr. pł. ze złoconym 
tyt. na grzbiecie. Krawędzie lekko przytar-
te, na grzbiecie niewielkie wgniecenie. Blok 
lekko poluzowany, kilka końcowych kartek 
postrzępionych. Delikatne podkreślenia 
ołówkiem. 250. –

490. PRAWO cywilne obowiązujące w guber-
nijach Królestwa Polskiego. T. 1. Kodeks 
cywilny z 1825 roku i prawo o małżeństwie 
z 1836 roku. Graždanskìe zakony gubernìj 
Carstva Pol’skago. Tom’’ 1. … s.Petersburg: 
Skł. gł. Bolesław Maurycy Wolff, 1875. – [2], 
245, CVII, 11, [1], XXVII s., 21 cm, opr. płsk. 
z epoki. Tekst równoległy pol. i ros. Okład-
ka przykurzona, niektóre karty z rdzawymi 
plamkami, stan dobry. 150. –

491. PRAWO łowieckie z komentarzami. Roz-
porządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1927 r. O prawie łowiec-
kim (Dz. Ust. Nr. 11). Opracowali: Juljan 
Ejsmond (1892–193) i Stanisław Błona-
rowicz. Warszawa: Druk. Piotr Pyz i S-ka, 
1928. – 6, [3] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Okład-
ka z niewielkimi załamaniami. Uszkodzo-
ny dolny narożnik s. 53–56, uzupełniony wg 
oryginału. Czysty egz. 60. –
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492. THEMIS Polska. Pismo nauce i praktyce prawa poswięcone. Tom piąty. 
Warszawa: w Drukarni A. Gałęzowskiego, 1829. – [6], 432, [2] s., 2 cm, 
opr. płsk. z epoki zdobiony złoconym tytułem i motywami roślinnymi. 
Pierwsze polskie naukowe czasopismo prawnicze. Ukazywało się od 1828 
do 183 r., kontynuowane dopiero w XX w. Zawiera artykuły z hist. prawa, 
m.in. porównanie najnowszych kodeksów, zagadnienia prawa cywilnego 
i karnego. Poza nielicznymi zbrązowieniami stan znakomity. 500. –

493. USTAWA celna dla Królestwa Polskiego. 
Ustav’’ tamožennyj dlâ Carstva Pol’skago. 
Warszawa: w Drukarni Rządowej przy Ko-
missyi Rząd. Sprawiedliwości, 1851. – 643, 
[1], CLXXV, [12] s., 21,5 cm, opr. płsk. z epoki. 
Prywatny podpis. Tekst równoległy pol. i ros. 
Końcowe karty spisu treści uszkodzone w gór-
nym prawym narożniku, ostatnie trzy strony 
dorobione wg oryginału, grzbiet pęknięty, blok 
przyklejony do grzbietu, zawilgocenia bez śla-
du zacieku. 300. –

494. USTAWA dla gimnazyów i szkół obwodo-
wych i elementarnych okręgu naukowego 
warszawskiego. Ustav gimnazij i učiliŝ obvo-
dovyh i pervonačal’nyh Varšavskago Učebnago 
Okruga. Warszawa: Piotr Barycki, 1841. – 129, 
[23] s., [4] k. tabl. rozkład., 18,5 cm, opr. karton 
z epoki. Tekst równoległy pol. i ros. Drobne 
otarcia grzbietu, stan b. dobry. 150. –
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495. USTAWA dla Instytutu Szlacheckiego 
w Warszawie. Ustav’’ Varšavskago Blagorodnago 
Instituta. Warszawa: [b. wyd.], 1854. – 49 s., 22 cm, 
brosz. Tekst równoległy pol. i ros. Okładka pod-
niszczona, przykurzona, blok czysty. 120. –

496. USTAWA paszportowa w guberniach Kró-
lestwa Polskiego (według prawa z dnia 1 czerw-
ca 192 r.). Położenie o vidah’ na żitel’stvo […] 
Sostavil i izdal Kolleżskij Sekretar’ T. Sawelev. 
Izdanie neoficialnoe. Warszawa: Tip. Fr. Kar-
pińskago, 193. – [4], 86 s., 24 cm, brosz. wyd. 
Tekst równoległy pol. i ros. Okładka zabru-
dzona, zaciek od strony grzbietu, zagięte karty 
w narożnikach. 90. –

497. USTAWA Związku Ziemian. Lublin: Druk 
J. Pietrzykowski, 1916. – 29 s., 2 cm. brosz. wyd. 
Związek Ziemian założony w 1916 i działajacy 
na terenie Generalnego Gubernatorstwa Lubel-
skiego i Warszawskiego. Okładka lekko przyku-
rzona z niewielkimi zagięciami. 35. –



498. WOŁOWSKI Jan Kanty (183–
1864): Kurs kodexu cywilnego. T. 1–2. 
przez …treści przedmiotów, tudzież 
spis rozbieranych przepisów prawa, 
dorobił, brakujące ustępy uzupełnił, 
wiadomości o świeżych zmianach 
pododawał i wydał Feliks Jeziorań-
ski. Warszawa: Druk. Jana Jaworskie-
go, 1868. – XVII, [1], 39, XXXV, [1], III; 
392, LVI s., 24,5 cm, opr. ppł. z epoki. 
Znakomity podręcznik prawa cywil-

nego pierwszego dziekana Wydziału Prawa warszawskiej Szkoły Głównej. 
Nieliczne podkreślenia w tekście, stan b. dobry. 600. –

499. WZOROWY Sekretarz obejmujący przeszło 3 sposobów pisania listów w róż-
nych okolicznościach potocznego życia: w sprawach familijnych, poufnych i han-
dlowych; wzorów na kwity, kontrakta, weksle i umowy prawne; listów dzięk-
czynnych, proszących i zawiadamiających; prośb i podań urzędowych; listów 
z życzeniami, z powinszowaniem, przedślubnych i t. p. ze wstępem Władysława 
Sabowskiego (1837–1888) zawierajacym ogólne prawidła dla piszących listy oraz 
z dodatkiem wzorów listów polskich z najlepszych autorów wybranych. Wyd. 
II. Lwów: nakł. Księg. Gubrynowicza i Syna, [1891]. – XVI. 367 s., 2 cm, opr. sk. 
współcz. Na grzbiecie i licu tytuł złocony. Czysty, ładny egz. 250. –

500. ZBIÓR przepisów względem dóbr najmiłości-
wiéj na własność prywatną darowanych. Svod posta-
novlenij o imenìâh postupaûŝih … T. I. posz. 1. War-
szawa: Kommisya Rządowa Przychodów i Skarbu, 
[1847]. – 256, [5] s. [w ramach paginacji s.27–212 roz-
kładane stanowią Wzór do Obrachunku ogólnego], 
2 cm, brosz. z epoki. Tekst równoległy pol. i ros. 
Stan dobry. 120. –
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501. AJZENSZTAJN Betti: Ruch podziemny 
w ghettach i obozach. (Materiały i dokumen-
ty) opracowała … Wstępem poprzedził Michał 
M. Borwicz (1911–1987). Warszawa: Central-
na Żydowska Komisja Historyczna w Polsce, 
1946. – XXIV, 213, [2] s., 22,5 cm, brosz. wyd. 
Okładkę projektował Alfred Żmuda. Michał 
Maksymilian Borwicz od 1947 mieszkający 
w Paryżu i współpracujący z Centrum Stu-
diów Historycznych przy Związku Żydów 
Polskich we Francji, autor głośnej książki pt. 
„1 ans de vie juive en Pologne”. Stan bar-
dzo dobry. 50. –

502. BERSOHN Mathias (1823–198): Słownik 
biograficzny uczonych Żydów Polskich XVI, 
XVII i XVIII wieku. Zebrał i treściwie opisał … 
Członek komissyi histoyi sztuki Krakowskiej 
Akademii Umiejętności, Członek Poznańskie-
go Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Warszawa: 
druk Piotra Laskauera i S-ki, 195. – 81, [2] s., 
21 cm, opr. pł. z naklejoną na licu oryginalną 
okładką brosz. „Życiorysy uczonych Żydów 
w Polsce urodzonych, lub też w dawnej Polsce 
zamieszkałych.” Czysty egz. 120. –

503. BLUMENTAL Nachman (192–1983): Słowa 
niewinne. [Cz. I. A-I]. Kraków: Centalna Ży-
dowska Komisja Historyczna, 1947. – 266 s., 
19 cm, brosz. wyd. Leksykon do badań, zwią-
zanychz losem Żydów pod hitlerowską oku-
pacją. Tytuł okładka. 60. –
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504. CZIRIKOW E. (1864–1932): Żydzi. Sztuka 
w 4 aktach. Przełożył z rosyjskiego Zygmunt 
Kłośnik (pseud. Zygmunt Januszowski). Lwów: 
Księgarnia Narodowa, 195. – 139 s., 18,5 cm, opr. 
pł. (zach. oryginalna okładka brosz.) Zdezaktu-
alizowane pieczątki biblioteczne: „Tow. Rozwoju 
Życia Narodowego w Polsce. Czytelnia Rozwój”, 
„Czytelnia Nowości J.M.”. „Rzecz dzieje się w jed-
nem z miast, położonych w okręgu osiedlenia 
żydów w Północno-Zachodnim Kraju, za naszych 
czasów”. Okładki brosz. podbrudzone, z niewiel-
kim śladem po zacieku. 60. –

505. GOLDKORN Dorka (–1947): Wspomnienia 
uczestniczki powstania w getcie warszawskim. 
Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 1951. 
– [2], 27 s., 2,5 cm, brosz. wyd. Okładka z nie-
wielkimi zaplamieniami. Kilka pierwszych kart 
ze śladem po zacieku. 35. –

506. HARAND Irena (19–1975): Tak? czy 
Tak? Prawda o antysemityźmie. Tłum. z niem. 
E.[ugenia] K.[leinmannowa]. [Kraków]: Wyd. 
autor, [1933]. – 24 s., 22 cm, brosz. wyd. (tytuł 
okładka). Autorka jako „chrześcijanka i aryjka” 
przeciwstawia się fali nienawiści przeciw Żydom. 
Niewielkie zagięcia na narożnikach. 35. –
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507. JONICZ Stefan (pseud. Stefan Socha, 1888–1943): 
Judea symulująca. [acc.:] Tenże: Judea wojująca. 
[acc.:] [BEZPARTYJNY]: Żydzi panami świa-
ta. Przypomnienie jubileuszowe dla strejku-
jących (!). [acc.:] ZAGÓRSKI Tadeusz (1892–
1944): Sześć tygodni w czrezwyczajce (!). [acc.:] 
GRABOWSKI Ignacy (1866–1933): W sprawie 
żydowskiej. Niewdzięczni goście. Poznań / War-
szawa: M. Niemierkiewicz / [b. wyd.] / Dziennik 
Powszechny / E. Wende i S-ka / Druk. P. Laska-
uera, [192]/[192]/196/[192]/1916 . – [2], 24 s.; 
24 s.; 16 s.; 71 s.; 5 s., 17 cm, współopr. ppł., Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. Niewielkie 
przetarcia na krawędziach oprawy. 120. –

508. KRAUSHAR Aleksander (1843–1931): Frank i frankiści polscy 1726–1816. 
Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopiśmien-
nych przez … T. 1–2. Kraków: Sgł. u G. Gebethnera i Spółki, 1895. – [4], 
438 s., [1] k. portr.; [4], 4 s., [1] k. portr., [6] k. tabl., 19 cm, współopr. ppł. 
z epoki. Dzieje ruchu frankistowskiego w Polsce. Jakub Lejbowicz Frank 
(1726–1791), założyciel i przywódca żydowskiej sekty frankistów, w 1755 
przybył do Polski i ogłosił się Mesjaszem. Książka zawiera spisy kilkuset 
frankistów-konwertytów, którzy przyjęli chrzest w katedrze lwowskiej w la-
tach 1759–176 (sam Frank ponowił go uroczyście w katedrze warszawskiej 
z królem Polskim jako chrzestnym). Frankiści po przejściu na katolicyzm 
przybierali polskie nazwiska. Do śmierci Jakuba Franka sekta pozostała 
zwarta, a jej członkowie mimo przyjętego chrześcijaństwa oddawali się 
praktykom opartym m.in. na Kabale. Otarcia krawędzi, w t.1. ost. str. 438 
podklejona, blok czysty, stan dobry. 300. –
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509. MACIEJOWSKI Wacław Aleksander (1792–
1883): Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie czyli opo-
wieść historyczna o przybyciu do pomienionych 
krajów dziatwy Izraela i o powodzeniu jej tam-
że … ogłosił … [acc.:] GRUSZECKI W[iktor]: 
Tajemnice talmudyczne. [acc.:] KOPP Józef: 
W kwestyi Żydowskiej według aktów procesu 
Rohling-Bloch przez … [acc.:] CHOŁONIEW-
SKI Antoni: My, żydzi i kongres. [Głos Naro-
du Nr. 227 – 8. XII. 1918]. [acc.:] WILDECKI 
H. (pseud. Śliwiński Leon 192–1944): Niebez-
piczeństwo żydowskie. Wyd. III. Warszawa / Lwów / Poznań: Druk. K. Ko-
walewski / Drukarnia Centralna (W. Cywińskiego) / nakł. R. Majer / Głos 
Narodu / nakł. autora, 1878/192/1887/1936. – VIII, 151 s.; 48 s.; [4], V, 6–68 s.; 
8 s.; 78, [1] s., 21 cm, współopr. ppł. Pieczątka własnościowa „Z księgozbio-
ru Emila Balcera w Łowiczu” , przedsiębiorcy, społecznika, burmistrza 
Łowicza w czasie I wojny światowej oraz kolekcjonera książek i czasopism. 
Stan dobry. 240. –

510. MĘCZEŃSTWO, walka, 
zagłada. [Prospekt wydawni-
czy]. Warszawa: MON, 1958. 
– [8] s., il., 27 × 23,5 cm, brosz. 
wyd. Prospekt wydaw. albumo-
wego dokumentującego zbrodnie 
ludobójstwa na Żydach polskich 
w latach 1939–1944. Album au-
torstwa Adama Rutkowskiego, 
ukazał się w roku 196. Proj. 
graficzny prospektu Mieczysła-
wa Bermana. Ślad po złożeniu 
w połowie. 60. –



511. NAUMANN Hermann (ur. 193): 
Alegoria walki Żydów polskich. 1969. 
– miedzioryt punktowy, 23,7 × 15,2 cm, 
arkusz 3,7 × 24,3 cm, sygn. ołówkiem 
poniżej. Próbna odbitka przygoto-
wywana do teki: „Meine jüdischen 
Augen”, nagrodzonej w 1969 jako 
„Schönste Bücher der DDR”. 200. –

512. POLACY o Żydach. Zbiór artyku-
łów z przedruku. Warszawa: Wydaw. 
Polskiej Unii Zgody Narodów, 1937. – 
115, [3] s., 2,5 cm, brosz. wyd. Zbiór 
artykułów, drukowanych w dzien-
nikach i czasopismach, mówiących 
o koniecznści walki z antysemity-
zmem.Wśród autorów m.in.: A. Próchnik, Leon Kruczkowski, Ludwika 
Wolska, Zygmunt Szymanowski, Józef Ujejski, Wanda Wasilewska. Egz. 
nierozcięty. Stan bardzo dobry. 50. –

513. POWSTANIE w ghetcie warszawskim 1943. Zbiór dokumentów. Warszawa: 
Państwowe Wydawnictwo Literatury Politycznej, 1945. – 5, [1] s., 2 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Broszura wydana z okazji 
2 rocznicy powstania zawiera m. in. Oświadczenie Premiera Rządu Tymcz. R. P. 
E. Osóbki-Morawskiego, Rozkaz Naczelnego Dowództwa o nadaniu pośmier-
nie odznaczeń, artykuły z gazet (Polska Zbrojna, Głos Ludu, Rzeczpospolita. 
Na końcu wiersze Jana Kotta i Władysława Broniewskiego. Grzbiet lekko po-
kruszony z niewielkim ubytkiem, wewnątrz czysty egz. 35. –

514. SZALMAN Józef: Żydzi w Bolszewji. Warszawa: 
nakł. autora, 1928. – 32 s., 25 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowane pieczątki biblioteczne. W treści m. in.: W szpo-
nach dyktatury bolszewickiej; Walka narodowa Żydo-
stwa rosyjskiego; Proces Kijowski. Okładka pokruszona 
na grzbiecie i krawędziach. Niewielkie zabrudzenia. Egz. 
nieprzycięty. 50. –
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515. BILCZEWSKI Józef (186–1923): Listy pasterskie i mowy okolicznościowe. 
Mikołów – Warszawa: nakł. Księgarni Karola Miarki, 198. – 61, [1] s., 
2,5 cm, opr. wyd. ppł. z zach. oryg. obwolutą. Dedykacja autora (arcy-
biskupa lwowskiego, świętego kościoła kat., beatyfikowanego przez Jana 
Pawła II) dla Ojca Jacka Woronieckiego dominikanina, teologa, jednego 
z najwybitniejszych tomistów. Brzegi kart zdobione. Ozdobne wyklejki. 
Stan bardzo dobry. 150. –

516. BIRKOWSKI Fabian (1566–1636): Mowy pogrzebowe i przygodne Ks. 
… z portretem, oraz krytyczną oceną mówcy przez ks. Antoniego Szla-
gowskiego (1864–1956). Cz. 1–2. Warszawa: Sk. Gł. Księgarnia Gebethner 
i Wolff, 191. – [8], 268 s., portr.; [4], 26, [2] s., 22 cm, opr. wyd. pł. Biblio-
teka Dzieł Chrześcijańskich T. X i XI. Niewielkie uszkodzenie grzbietu 
w t.2. Otarcia na krawędziach. Ładny egz. 150. –

517. BRYKCZYŃSKI A.[ntoni] (1843–1913): Dom Boży to jest praktyczne wska-
zówki budowania, naprawiania i utrzymywania kościołów na wzór dzieła 
X. Montault „Traite pratique de la construction, de l àmeublement et de la 
décoration des Églises”. z różnych autorów zebrał … Z tablicami rysowa-
nemi przez J.[uliana] Maszyńskiego (1847–191). Wyd. III poprawione przez 
autora. Warszawa: Wyd. „Kroniki Rodzinnej”, 194. – 316 s., il., 22 cm, opr. 
płsk. (brak okleiny przedniej i tylnej). „Praktyczne wskazówki do utrzy-
mywania kościołów i przechowywanych tam zabytków dla młodych księży 
i proboszczów”. Niewielkie otarcia na krawędziach grzbietu. Wewnątrz 
czysty egz. 120. –
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518. FAJNSZTEJN Daniel: Potwory fantastyczne 
w wierzeniach i mitach. Wilno: Tow. Przyjaciół 
Nauk, 1938. – [7], III, [1], 131 s., 25 cm, brosz. wyd. 
Rozprawy i Materjały Wydziału 1 Tow. Przyjaciół 
Nauk w Wilnie T. IX. z. 3. Praca doktorska auto-
ra na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
Okładka podklejona na grzbiecie. Karta przedtyt. 
obcięta. Wewnątrz czysty egz. 90. –

519. HIRSCHER Jan (1788–1665): Żywot Najświętszej Panny Bogarodzicy Maryi 
ku nauce i zbudowaniu niewiast i dziewic napisany przez … a przełozony 
na polskie w Zgromadzeniu Ks. Ks. Filipinów na Świętej Górze pod Gosty-
niem. (Na dochód Domu Sierot w Gostyniu). Grodzisk: nakł. autora, 1855. 
– [2], III, [1], 328, [1] s., 2 cm, opr płsk. z epoki. Na k. tyt. zdezaktualizowa-
na pieczątka biblioteczna. Okładka lekko poprzecierana na krawędziach, 
fragment grzbietu nadpęknięty i naprawiany (naklejony fragment skóry). 
Wewnątrz zbrązowienia papieru. 120. –

520. NICOLAS August (187–1888): Badania filozoficzne o Chrystyanizmie. 
Przekład Ignacego Badeniego, Radcy Tajnego, Członka Towarzystwa Na-
ukowego Krakowskiego. T.1–3. Warszawa: Nakładem Tłómacza, 1851–1853. 
– frontispis, [4], XVIII, 336, [1]; [4], 247, [1]; [4], 355, [1] s., 22 cm, współopr. 
płsk. z epoki z tytułem tłocz. złotem. Główne dzieło francuskiego filozofa 
katolickiego, Sędziego Pokoju i obrońcy sądowego. Tłumaczenie emery-
towanego wysokiego urzędnika państwowego w Ks. Warszawskim i Kr. 
Polskim. Stan b. dobry. 450. –



521. OSIŃSKI Alojzy (177–1842): Słownik mitologiczny, 
Z przyłączeniem – Obrazo-pismu (Jconologia). T.1–3. 
Warszawa: Druk. Xięży Piarów, 1812. – [26], 586; [2], 588; [6], 
78 s., 2 cm, współopr. pięciopolowy, złoc. półsk. z epoki. 
na dolnej krawędzi grzbietu monogram H.N. Jeden z nielicz-
nych słowników mitologicznych, rzadko bywający w kom-
plecie. Stan dobry, drobne nadpęknięcie górnej krawędzi 
grzbietu. 1 200. –

522. SKARGA Piotr: Wzywanie do jedney zbawienney 
wiary. Do ktorego przykładać się może wzywanie do pokuty. 
(Dopełnienie poszytu II Dzieł X. Skargi). Kraków: Drukar-
nia Akademicka, 1835. – [4], 158, [4] s., 18,5 cm, opr. pperg. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Blok poluzowa-
ny, brak tylnej wyklejki. 90. –

523. SWEDENBORG Emanuel (1688–1772): Anielska mądrość tycząca się 
Boskiej Opatrzności. Polski przekład: „Sapientia Angelica de Divina Provi-
dentia. Amstelodami, 1764.” Londyn: [Towarzystwo Swedenborga dla Wiel-
kiej Brytanii i Zagranicy, 1876]. – [2], 325, [1] s., 24 cm, opr. wyd. ppł. Jedna 

z ostatnich prac szwedzkiego naukow-
ca, filozofa, mistyka i interpretatora 
Pisma Świętego. Założyciela Nowego 
Kościoła, który rozpowszechnił się 
głównie wśród elit świata zachodnie-
go. Swedenborgianizm, ugruntowany 
przez zwolenników Swedenborga, wy-
warł wielki wpływ m.in. na S.T. Cole-
ridge’a, Roberta i Elizabeth Brow-
ningów, Williama Blake’a i Czesława 
Miłosza. Stan b. dobry. 250. –
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524. CZAPSKI Maryan (1816–1875): Historya 
powszechna konia przez … T. III. Poznań: 
J.K. Żupańskiego, 1874. – [4], 263 s., 25 cm, opr. 
ppł. W treści: Wypadki dziejowe i hippiczne 
XVIII. i XIX. stulecia. Koń cesarstwa rosyjskie-
go. Oprawa i grzbiet z przetarciami, grzbiet 
podbrudzony. Wewnątrz miejscami zbrązo-
wienia papieru. Brak 1 tabl. il. 300. –

525. DYAKOWSKI Bohdan (1864–194): Nasz las 
i jego mieszkańcy. Rysunki i okładkę wyko-
nał Kamil Mackiewicz. Wyd 5. Warszawa: 
M. Arct, 1931. – 276, [3] s., liczne il. w tekście, 
23,5 cm, opr. pł. wyd. tlocz. złotem na licu 
(wizerunek jelenia). Dołączona oryginalna, 
kolorowa okładka broszury. Kilka drobnych 
plamek (odbarwienia) na okładce. Stan bardzo 
dobry. 150. –

526. EJSMOND Julian (1892–193): Wspomnie-
nia myśliwskie. Warszawa: Księgarnia Bi-
bljoteki Dzieł Wyborowych, [1925]. – 157, 
[3] s., 18 cm, opr. wyd. pł. Bibljoteka Dzieł 
Wyborowych R. II. T. XVII. Stan bardzo do-
bry, lekko spłowiały grzbiet z widocznym, 
złoconym tytułem. 50. –

27. JEZIERSKI Feliks: Pozyskiwanie żywicy sosno-
wej z drzew żywych. Warszawa: Instytut Badaw-
czy Lasów Państwowych, 1938. – 146, [3] s., il., 
25 cm, opr. wyd. ppł. Instytut Badawczy Lasów 
Państwowych Podręczniki Seria D. Nr. 1 Drobne 
zabrudzenia i przetarcia na krawędziach. We-
wnątrz czysty egz. 50. –
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528. KSIĘGA stadna koni półkrwi województw 
centralnych i północno wschodnich. T. I. Księ-
ga prowadzona jest przez Związek Hodowców 
Koni w Warszawie, pod nadzorem Ministerstwa 
Rolnictwa i R.R. na zasadach ustalonych zarzą-
dzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 4. grudnia 
1931 r…. Warszawa: Związek Hodowców Koni, 
1935. – LXV, [1], 395, [3] s., 23 cm, opr. pł. wyd. 
W treści: Zarządzenie Ministra Rolnictwa; Skoro-
widz imion koni zawartych w tomie; Księgi stad-
ne; Wykaz właścicieli wpisanych do niniejszego 
tomu. Okładka częściowo odbarwiona. Wewnątrz 
kilka kartek pobrudzonych i zagiętych, wzdłuż 
grzbietu zbrązowienia od zszywek. Tylna wyklej-
ka również zabrudzona. 360. –

529. LANGAUER Franciszek: Ogród szkolny. 
Wskazówki do zakładania, pielęgnowania i pe-
dagogicznego zużytkowania ogrodu szkolnego 
ułożył … Opracowanie polskie, do klimatu nasze-
go zastosowane przez dra. Eustachego Wołosz-
czaka (1835–1918), docenta botaniki c. k. szkoły 
politechnicznej we Lwowie. Lwów: Towarzystwo 
Pedagogiczne, 1889. – [4], 16, [2] s., [6] k. pla-
nów, il., 22 cm, opr. ppł. z naklejoną, oryginalną 
okładką broszury. Zdezaktualizowana piecząt-
ka biblioteczna. Biblioteka dla Nauczycieli Szkół 
Ludowych T. XI. Opisy drzew i krzewów owoco-
wych, warzyw oraz roślin ozdobnych przydat-
nych w ogródkach szkolnych oraz plany i szkice 
przykładowych ogrodów. Blok lekko poluzowany. 
Uszkodzona 1. k. na marginesie, bez uszczerbku 
dla tekstu. 90. –

530. ŁUCZYŃSKA Halina, WOJTUSIAK 
Roman Józef: Z życia i obyczajów zwierząt. Kra-
ków: Księgarnia Powszechna, 1938. – 264 s., il., 
23 cm, opr. wyd. ppł. Okładkę proj. Józef Ratz-
ko, ilustrowała Halina Łuczyńska. Biblioteka 
Naukowa dla Młodzieży T. IX. Na grzbiecie tytuł 
złocony. Stan Bardzo dobry. 60. –
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531. OTFINOWSKI Wojciech: Znaczenie buraka cukro-
wego w rolnictwie jako rośliny najcenniejszej z oko-
powych. Z 2 rysunkami w tekście. Warszawa – Lwów: 
S-ka Wyd. „Biblioteka Rolnicza”, 1911. – IV, 72, [1] s., rys., 
tabele, 19 cm, opr. wyd. ppł. Okładkę rys. W.T. Radwan. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Grzbiet lek-
ko spłowiały. Wewnątrz czysty egz. 45. –

532. SPOSOBY Praktyczne Do Leczenia Wszelkich Defek-
tow Konskich, Roznych innych Bydląt, i Domowego 
Ptastwa; Oraz sekretne wynalazki względem szczepie-
nia, zasiewania, wędzenia, konserwy fruktów, i iarzyn 
Ogrodowych. Tudzież, inne pożyteczne wiadomości, 
tak dla wygody Gospodarzów, iako i dla Ludzi roż-
ney Kondycyi, z doświadczonych Autorów. Zebrane 
i czwarty raz przedrukowane. Berdyczów: [b. wyd.], 
1818. – 26, [11] s., 15,5 cm, opr. płsk. z epoki. Interesu-
jący podręcznik wiedzy weterynaryjnej zawierający 
także przepisy kulinarne. Uszkodzenie dolnej krawę-
dzi grzbietu, poza tym stan b. dobry. 500. –

533. STEUERT L.[udwig]: Zwierzę domowe w stanie zdrowia i choroby. Prak-
tyczny podręcznik dla właścicieli i hodowców koni, bydła, owiec, świń, 
kóz, psów i drobiu. Wyd. II. Przełożył dr. med. wet. Stanisław Fiałkowski. 
Z rycinami w tekście oraz dodatkiem o kupnie, sprzedaży i pielęgnacji 
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zwierząt przeznaczonych na wystawę, transportowaniu zwierząt domo-
wych i ubezpieczeniu bydła. [Poznań]: R. Wegner, [po 193]. – XV, [1], 464, 
il., 24 cm, współopr. pł. Brak k. przedtytuł., czysty egz. 300. –

534. TACZANOWSKI Władysław (1819–189): Ptaki krajowe przez … T. 1–2 
(współopr.) Kraków: Akademia Umiejętności, 1882. – VIII, [4], 462 s.; [4], 
398, [1] s., 23 cm, opr. płsk. z epoki. Praca najwybitniejszego polskiego or-
nitologa XIX w., uznawana za „kopalnię wiadomości o przelotach i obycza-
jach ptaków krajowych”. Tył okładki lekko odbarwiony. Grzbiet częściowo 
podklejony. Wewnątrz nowe wyklejki. Pierwszych kilka kartek ze śladami 
po zagięciu. 600. –

535. TRUNZ A.: Nawozy zielone ich zastosowanie i znacze-
nie w rolnictwie i leśnictwie wraz ze szczegółowymi opisami 
gospodarstw posiłkującymi się nawozami zielonymi. Zebrał 
i opracował … Z drugiego niemieckiego wydania przeło-
żył W. Rościszewski. Warszawa: Druk. Władysława Szulca, 
1912. – [4], 17, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka 
własnościowa. Okładka lekko podbrudzona, egz. częściowo 
nierozcięty. 45. –

536. [ZAKŁADY Ogrodnicze C. Ulrich.] Cennik 
drzew i krzewów owocowych i ozdobnych 
oraz bylin. Jesień 1929–193 wiosna. [Warsza-
wa]: [Druk. i Lit.P. F. „Jan Cotty”, 1929]. – IV, 
84 s., 31 cm, brosz. wyd. Cennik wzorcowego 
zakładu ogrodniczego, posiadającego szkół-
ki ogrodnicze, szklarnie i ogród pokazowy 
mieszczący się w Warszawie przy ul. Górczew-
skiej. W 1958 roku zakład znacjonalizowany, 
a w 2 zlikwidowany. Obecnie na terenach 
uprawowych powstało C. H. „Wola Park”. 
Okładka podbrudzona i poprzecierana na kra-
wędziach i grzbiecie. 150. –



537. [ZAKŁADY Ogrodnicze C. Ulrich.] Cennik nasion. [Warszawa: druk. 
Zakłady Graficzne Koziańskich], 1932. – [4], 78, [2] s., il., 31 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Tadeusz Kryszak. Cennik nasion: warzyw, ziół, kwiatów, traw, 
roślin gospodarskich i przemysłowych z krótkim opisem oraz niektóre z nich 
zilustrowane. Tytuł okładka. Okładka podbrudzona i podklejona. Zagięcia 
na krawędziach i narożnikach. Grzbiet z ubytkami, blok luzem. 150. –
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538. A.S. [krypt.]: Użytkowanie owoców 
i jarzyn jakoto: zbieranie, przecho-
wywanie, suszenie, konserwowanie 
i przerabianie na konfitury, soki, 
syropy, marmolady, powidła i wina 
owocowe. Niemniej przyrządzanie: 
lodów, sorbetów, napojów, kompo-
tów, nalewek, likierów, cukrów de-
serowych, i pastylek owocowych. 
Oraz wszelkie sposoby konserwo-
wania jarzyn. Według najlepszych przepisów zebrane i uzupełnione przez 
… Z licznemi illustracjami w tekście. Cz. 1 – 2. Warszawa: Druk. A. Glinsa, 
1879. – [4], XVI, III, [1], 288; 8 s., il., 18 cm, współopr. pł. współ. Prywatny 
podpis własnościowy. Biblioteka Gospodarstwa Domowego. K. tyt. podklejo-
na, na kilku kartkach ślad po zacieku oraz drobne brązowe plamki. 120. –

539. CO MAM ugotować? [Poznań]: Maggi Sp. z o.o., 
[1933]. – 75 s., rys., 18 cm, opr. wyd. ppł. Książka 
z „oszczędnymi i smacznymi” przepisami z wykorzy-
staniem kostek bulionowych i przypraw firmy Maggi. 
Przy jednym z przepsów notatki długopisem na mar-
ginesie. Jedna str. uszkodz. (ślad po kleju). Okładka 
podbrudzona z niewielkimi zagięciami i ubytkiem 
narożników. 50. –

540. CZARNOTA Jan Kazimierz: Kuchnia jarska. 
Opracował na podstawie długoletniej praktyki … 
z Kosowa. Lwów – Warszawa: Księgarnia Polska 
B. Połaniecki, [191]. – 27 s., 23 cm, brosz. wyd. „Jest 
to praca oryginalna, w której mieszczą się wybróbo-
wane własną długoletnią praktyką i doświadczeniem 
wyłącznie zdrowe przepisy”. Niewielkie zabrudzenia 
i zagniecenia okładki. Blok książki lekko poluzowany, 
wewnątrz czysty egz. 90. –
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541. DISSLOWA Marja: Jak goto-
wać. Praktyczny podręcznik ku-
charstwa. Poradnik we wszelkich 
sprawach odżywiania, zestawiania 
menu, urządzania przyjęć, deko-
racji stołu. Przjrzała i uzupełniła 
Pani Elżbieta [Kiewnarska]. Po-
znań: Wydawnictwo Polskie, [1931]. 
– XI, [1], 87, [1] s., 261 il. [w tym 9 
k. tabl. kol., 54 s. il. kol., 22 s. il.], 
24,5 cm, opr. wyd. pł. zdob. Kul-
towa polska książka kucharska. 
Otarcia oprawy, drobne zaplamie-
nia, stan dobry. 360. –

542. JANUSZEWSKA Stefania: Piekarnia i cukiernia 
chyliczkowska. Wyd. III. Piaseczno: Liceum Go-
spodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach, 1939. – 135, 
[1] s., 22 cm, brosz. wyd. „Podręcznik piekarski” 
z wypróbowanymi i opartymi na oszczędności 
przepisami. Okładka z niewielkimi zaplamienia-
mi i zagięciami na krawędziach. Blok lekko polu-
zowany. 90. –

543. KIEWNARSKA Elżbieta (1871–1944): 19 po-
traw. Warszawa: Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o., 
1941. – 52 s., reklamy w tekście, 2 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Zygmunt Kosmowski. Nowe prze-
pisy dostosowane do ówczesnej sytuacji. Okładka 
podbrudzona z niewielkimi zagięciami i z ubyt-
kiem. Wewnątrz czysty egz. 45. –



544. MARICKI Ludomir, WISSER Mieczysław: 
Wina octy miody piwa likiery i T. P. Jak wyrabiać 
sposobem domowym. Z ilustracjami. Opracowali 
… Warszawa: Księgarnia Popularna, 1936. – 7, 
[5] s., il., 21 cm, brosz. wyd. Praktyczna Bibljoteka 
Gospodarstwa Domowego. Okładka podniszczo-
na z ubytkami. Luźne składki. 50. –

545. NORKOWSKA Marta (1872–193): Prze-
twory owocowe bez cukru. Uzupełnienie „Spi-
żarni i Zapasów Zimowych” ułożyła … autorka 
„Najnowszej Kuchni”. Wyd. drugie uzupełnio-
ne. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1918]. – 78 s., 
[2] s., 19 cm, brosz. wyd. Okładka lekko przyku-
rzona z zagięciami na narożnikach. Wewnątrz 
jedna k. uszkodz. (defekt techn.) bez uszczerbku 
dla tekstu. 45. –

546. PORADNIK życia praktycznego; 12 
recept, rad, wskazówek, pouczeń. Działy: Pani 
domu; Dobra gospodyni; Odżywianie; Kuchnia; 
Pranie i czyszczenie; Wywabianie plam; Matka 
i dziecko; Jak być piękną i pielęgnować urodę; 
Higiena; Dobry gospodarz; Walka ze szkodnika-
mi; Hodowla; Jak przepowiadać pogodę; Lekarz 
domowy; Apteczka domowa; Ziołolecznictwo; 
Fabrykant domowy; Majster do wszystkiego. 
Kraków: Cz. Gralikowski, [1945]. – 63 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Książka dla wszystkich. Na wew. 
i ostatniej str. okładek dodatkowe inf. tj.: trwały 
kalendarz 181–198, alfabet rosyjski z wymową. 
Okładka pokruszona na krawędziach z niewiel-
kim ubytkiem. 45. –
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547. BREYER Stanisław: Nowy lekarz domowy dra 
med. … Wyd. II. Kraków: Wyd. „Higjena życia”, 1934. 
– 417, [1] s., 16 cm, opr. ppł., W treści: Opis ludzkiego 
ciała; Opis krajowych ziół leczniczych; Przyczyny, 
objawy i leczenie wszelkich chorób ziołami i środ-
kami domowymi; Zioła, które w większych dawkach 
szkodzą. Grzbiet i okładki lekko przetarte na krawę-
dziach. Wewnątrz czysty egz. 50. –

548. HIRSCHFELD Ludwik (1816–1876): Opis układu kostnego i stawowego 
(osteologia i arthrologia) wraz z uwagami fizjologicznemi przez … Profe-
sora zwyczajnego Anatomii w Szkole Głównej w Warszawie. Warszawa: 
Druk. Spółki C.D.N., 1867. – [4], 656, XIII, [3] s., 22,5 cm, opr. psk. Prywat-
ne pieczątki własnościowe. Anatomia opisowa ciała ludzkiego. T. I. Egz. 
naprawiany, nowe okleiny okładek. Grzbiet z epoki, lekko przetarty ze 
złoconym tytułem. Wewnątrz miejscami niewielkie zabrudzenia i ślady 
po kredce. 150. –

549. STUMMER Józef: Apteczka domowa dra … dla ro-
dzin zamieszkałych na wsi, dla plebanów, zakładów 
wychowawczych, administracyj fabryk, etc., etc., 
etc., Warszawa: Officina Sanitatis, 1882. – [6], 64 s., 
il., 18 cm, opr. pł. z naklejoną oryginalną okład-
ką brosz. Zawiera porady dot. higieny, udzielania 
pierwszej pomocy, spis leków, które powinny znaj-
dować się w apteczce i na jakie choroby są skuteczne. 
Czysty egz. 90. –



550. WIADOMOŚCI Farmaceutyczne. T.4. z. 1–12. Red. Jan Mrozowski. 
Warszawa: [Towarzystwo Farmaceutyczne Warszawskie], 1877. – [2], 41, 
IV s., il., [5] k.tabl., 24,5 cm, opr. płsk. zdobiony z epoki. Zawiera aktualną 
wiedzę z farmacji, farmakognozji, botaniki, a także nowe środki lekarskie 
i specyfiki zagraniczne. W wiadomościach bieżących ciekawostki, np.: 
Chlebem spleśniałym otrucie; Miód barwiony sztucznie; Mleko kobiety, 
krowy i klaczy – badania porównawcze; Piwo – aromat piwa; Wosk. Fał-
szowanie wosku na Wschodzie itp. Ładny, czysty egzemplarz. 250. –

551. ZDANOWICZ Władysław: Czy alkohol jest pożyteczny? Łódź: Wydaw-
nictwo „Kolumna”, [1949]. – 13 s., il., 17 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Dbaj 
o zdrowie”. Skutki społeczne i medyczne nadużywania alkoholu. 30. –
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552. BAYKOWSKI Aleksander: Droga powodzenia 
handlowego. Nowoczesna organizacja przedsię-
biorstw handlowych. Warszawa: Wyd. Polskie, 
1941. – 188 s., il., reklamy, 21 cm, brosz. wyd. 
Biblioteka Wiedzy Praktycznej T. 2. Poradnik 
dla właścicieli sklepów i osób chcących zaistnieć 
na rynku. Grzbiet podklejony z niewielkimi 
ubytkami, krawędzie okładki lekko postrzępio-
ne. Wewnątrz czysty egz. 50. –

553. CEGŁA cementowa jej wyrób i użycie. (Wska-
zówki dla używających cegłę cementową). 
Warszawa: Związek Polskich Fabryk Portland 
– Cementu, 193. – 133, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. 
Na okł.: zeszyt 5. Podręcznik wyrobu cegły ce-
mentowej, sposoby układania cegieł w różnych 
budowlach, zastosowanie cegły w budownic-
twie. Krawędzie okładki pozaginane i lekko 
postrzępione. Wewnątrz czysty egz. 50. –

554. DORN J.[ohann] F.[ridrich]: Przewodnik do 
nowego sposobu pokrywania płaskich dachów, 
zakładania sztucznych ścieszek i t. d. przez … 
Królewsko-Pruskiego Radzcę Kommissyi fa-
bryk wraz z rysunkami i uwagami nad wią-
zaniem takichże dachów, J.H. Richtera, cieślę 
miejskiego. Przełożył podług drugiego wydania 
niemieckiego A. Krzyżanowski, Cieśla. Poznań: 
nakł. Teodora Scherka, 1837. – VI, [2], 41 s., rys., 
[1] k. tabl. rozkład., 21 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. 
prywatna pieczątka własnościowa. Okładka 
podniszczona i podklejona, krawędzie postrzę-
pione. Wewnątrz niewielkie plamki. Tablica 
w stanie bardzo dobrym. 150. –



220

555. JACZEWSKI Wiktor St.[anisław]: Kurs 
gry filmowej. Warszawa: „Scena i Film”, 
[1927]. – [2], 92, [2] s., il., 17 × 12 cm, brosz. 
wyd. Na k. tyt. prywatna pieczątka własno-
ściowa. Podręcznik dla aktorów filmowych. 
Okładka pognieciona i przykurzona, we-
wnątrz czysty egz. 45. –

556. [JAHODA Robert]: Oprawy Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody 
z lat 1925–1926. Dwa artykuły Karola Homolacsa i Przecława Smolika. 
Kraków: Nakł. R. Jahody, 1926. – 46, [2] s., w tym 25–46 s. il., 29 cm, brosz. 
wyd. Egz. nr 172 z 4 egz. numerowanych. Okładka lekko przykurzona, 
stan b. dobry. 150. –
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557. JAKIM sposobem można bez poprzedzającego zgłoskowania połączyć 
naukę czytania z pisaniem a przytem i władze umysłowe rozwijać; czyli 
uwagi dla nauczycieli którzy uczą czytania na książce „Elementarz dla 
katolickich szkół ludowych w Cesarstwie Austryackiem”. Kraków: 
Druk. C.K. Uniwersytetu, 1856. – 26 s., 22 cm, b. opr. Pierwsze i ostanie 
karty pobrudzone. Pokruszenia, zagięcia i załamania na krawędziach 
i narożnikach. 45. –

558. SEMKOWICZ Aleksander (1885–1954): Intro-
ligatorstwo. Z krótkim zarysem historii zdob-
nictwa opraw i 89 rycinami w tekście. Kraków: 
Wiedza-Zawód-Kultura, 1948. – 19, [1] s., il., 
22 cm, brosz. wyd. Podstawowy podręcznik in-
troligatorstwa, napisany przez jednego z najzna-
komitszych mistrzów zawodu. Okładka z drob-
nymi plamkami przy krawędzi, narożniki lekko 
zagięte. Grzbiet z niewielkim ubytkiem. Blok 
lekko poluzowany. 120. –

559. SOWIŃSKI Michał: Nauczanie robót ręcznych. 
Cz. I. Oprawy bruljonu, notesu, bloku, szkicowni-
ka, pamiętnika, książki w skórę, atłas, szare płót-
no i tak dalej, złocenie, barwienie papierów i wiele 
innych. Podręcznik ułożył i rysunkami objaśnił 
Henryk Policht. W tekście 242 rys. Kraków: nakł. 
własny, 1925. – 13, [1] s., rys., 23 cm, brosz. wyd. 
Praktyczny podręcznik introligatorstwa zalecany 
do szkół powszechnych i średnich. Okładka pod-
brudzona z pozginanymi narożnikami. Grzbiet 
podklejony z niewielkim ubytkiem. 90. –

560. SZCZEŚNIAK Wł.[adysław] (1858–1926): Zwy-
czaje towarzyskie dla osób duchownych podług 
L.[uisa] Branchereau (1819–1913) zastosował 
do potrzeb miejscowych i wydał …. Warszawa: 
Druk. St. Niemiry, 1893. – VIII, 282, [2] s., 21 cm, 
opr. ppł. W treści: O zachowaniu się osób duchow-
nych w życiu prywatnem; Uprzejmość i przyzwo-
itość w stosunkach towarzyskich; O uprzejmości 
w mowie i o właściwościach wysłowienia. Przetar-
cia na krawędziach oprawy i grzbiecie. Wewnątrz 
czysty egz. 90. –



561. WISNAR Juliusz: Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół 
średnich według dra … opracował dr Jan Piątek. Illustrował dr Władysław 
Witwicki. Lwów: nakł. Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 1912. – [4], 47 s., 
il., 19 cm, brosz. wyd. Pieczątka „Biblioteka Uczniów C.K. Semin. Naucz. 
w Bobrku” (Bobrek wieś pod Cieszynem). Niewielkie ubytki na grzbiecie 
i załamania na krawędziach. 90. –
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562. BIERNAKIEWICZ Tadeusz: Jak uczyć dzie-
ci i młodzież jazdy na nartach. Podręcznik 
dla nauczycieli i instruktorów narciarskich. 
Zalecany przez Komisję Sportową P.Z.N. do 
użytku w akcji wyszkoleniowej. Kraków: 
Tow. Krzewienia Narciarstwa, 1937. – 86, [1] s., 
rys., 17 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Stefania 
Juer-Dretler (199–1994) polska graficzka de-
biutująca w 1933 r., znana później jako Stefania 
Dretler-Flin. Biblioteka Narciarska T.K.N. Tom 
8. Stan bardzo dobry. Niewielkie przebarwie-
nia na krawędziach okładki. 75. –

563. DĄBROWSKI Wiktor Junosza: Co to jest 
sport. Warszawa: Główna Księgarnia Woj-
skowa, 1928. – 74, [3] s., 16,5 cm, brosz. wyd. 
Biblioteczka Sportowa, nr 1. Uszkodzona 
k. tyt. i pierwsza kartka (zamazana tuszem 
pieczątka). Niewielki ubytek na grzbiecie. 
Wewnątrz czysty egz. 50. –

564. GUBATTA Adam: Zarys gry w golfa. 
Warszawa: Główna Księgarnia Wojsko-
wa, 1932. – 71, [2] s., il., 17 cm, brosz. wyd. 
Biblio teczka Sportowa, nr 24. Uszkodzona 
k. tyt. i pierwsza kartka (zamazana tuszem 
pieczątka). Okładka lekko zaplamiona. 
Wewnątrz czysty egz. 50. –

565. HANCOCK H. Irwing (1868–1922): Źró-
dło zdrowia, siły i zręczności. Opracował 
Zygmunt Kłośnik (pseud.: Januszowski 
Zygmunt 187–1915). Lwów: nakł. Księgarni 



224

Maniszewskiego i Meinharta, 197. 
– 235 s., rys., 19 cm, opr. pł. Nowy, 
japoński system kultury fizycznej 
„Dżiu-Dżicu”. Okładka lekko pod-
brudona z niewielkimi przetarciami 
na krawędziach. Wewnątrz czysty 
egz. 50. –

566. JODŁOWSKI Ryszard: Ping–pong. 
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 
1936. – 28, [1] s., il., 17 cm, brosz. wyd. Pro-
jekt okł. Atelier Girs-Barcz. Biblioteczka 
Sportowa, nr 29. Uszkodzona k. tyt. (wycię-
ta pieczątka) i pierwsze kartki. Wewnątrz 
czysty egz. 50. –

567. KALINOWSKI Kazimiezr [!]: Jak się za-
bawić. Gry towarzyskie. Warszawa: nakł. 
M. Arcta, 1912. – 94 s., il., 18 cm, opr. wyd. 
ppł. I. Gry towarzyskie na wolnem powie-
trzu. II. Gry z przyrządami. III. Zabawy 
towarzyskie w pokoju. Okładka poprze-
cierana, blok lekko poluzowany, wewnątrz 
czysty egz. 90. –



225

568. KRYGIER Włodzimierz (19–1975): 
Hokej na lodzie. [acc.:] Regulamin Sportowy 
Polskiego Związku Hokeja na Lodzie oraz Mię-
dzynarodowe prawidła gry: 1935. Warszawa: 
Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – VIII, 94 s., 
il.; 36, [2] s., rys., 17 cm, brosz. wyd. Projekt okł. 
Atelier Girs-Barcz. Biblioteczka Sportowa, nr 36. 
Uszkodzona k. tyt. (wycięta pieczątka) i pierwsze 
kartki. Wewnątrz czysty egz. 60. –

569. LENARTOWICZ Eugenjusz: Podręcz-
nik wioślarstwa regatowego. Warszawa: Głów-
na Księgarnia Wojskowa, 193. – [4], 12 s., [1] 
tabl. rozkład., il., 17 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka 
Sportowa Nr. 12 – 13. Okładka przykurzona i lek-
ko pozaginana. W tekście podkreślenia. 75. –

570. ŁOTOCKI Zygmunt (194–194): Łucznic-
two (sprzęt, zaprawa, zawody). Warszawa: Głów-
na Księgarnia Wojskowa, 1934. – [4], 16, [3] s., 
il., 17 cm, brosz. wyd. Projekt okł. Atelier Girs-
Barcz. Biblioteczka Sportowa, nr 31. Uszkodzo-
na k. tyt. (wycięta pieczątka) i pierwsze kartki. 
Wewnątrz czysty egz. 60. –
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571. NEHRING Edward (1892–1951): Zasady 
łyżwiarstwa. Warszawa: Główna Księ-
garnia Wojskowa, 1934. – VI, 138 s., il., [2] 
k. tabl. rozkł., tabele, 17 cm, brosz. wyd. 
Projekt okł. Atelier Girs-Barcz. Prywat-
na pieczątka własnościowa. Biblioteczka 
Sportowa, nr 3. Uszkodzona tylna okład-
ka. Wewnątrz czysty egz. 60. –

572. PIASECKI Eugeniusz (1872–1947): Zabawy 
i gry ruchowe dzieci i młodzieży ze źródeł 
dziejowych i ludoznawczych, przeważnie 
rodzimych i z tradycji ustnej zestawił … 
Wyd. III, poprawione i rozszerzone. Lwów 
– Warszawa: nakł. Książnicy Polskiej Tow. 
Naucz. Szk. Wyż., 1922. – 226, [6] s., [3] 
plany, rys., nuty, 16 cm, opr. wyd. kart. 
Okładka podbrudzona, grzbiet miejscami 
podklejony. Wewnątrz czysty egz. 60. –

573. POPARD Irena (1894–195): Gimnasty-
ka rytmiczna. Tłumaczyła K.[azimiera] 
Muszałówna (192–198). Warszawa: 
M. Arct, 1926. – 13, [25] s., il., 19 cm, opr. 
ppł. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki bi-
blioteczne. Bogato ilustrowany podręcznik 
do ćwiczeń gimnastycznych z elementami 
tańca i baletu dla kobiet i dzieci. Okładka 
podbrudzona i poprzecierana na krawę-
dziach. Blok poluzowany. 90. –



574. SZCZEPKOWSKI S.[tanisław]: Gimnastyka policyjna. Wydano z polece-
nia Naczelnika Milicyi Miejskiej st. m. Warszawy. Opracował nauczyciel 
gimnastyki … Warszawa: Druk. W. Cywińskiego, 1917. – 19 s., il., 18 cm, 
brosz. wyd. Prywatne pieczątki własnościowe. Ilustrowany podręcznik do 
nauki obezwładniania napastnika. Przednia okładka z niewielkim zała-
maniem i zaciekiem, lekko podbrudzona. Wewnątrz czysty egz. 90. –

575. ZIMOWE Mistrzostwa Polski Zrzeszeń Sportowych. Program. Zakopane 
17. II. – 25. II. 1951 r. [Zakopane]: Komitet Wykonawczy Zimowych Mistrzostw 
Zrzeszeń Sport. 1951. – [32] s., il., foto., 24 cm, brosz. wyd. Okładkę i odznakę 
zimowych mistrzostw proj. Arkady Brzezicki, oprac. graf. Wiesław Michalski. 
Fotografie z archiwum: Zarzyckiego, Zwolińskiego i Wieczorka. 35. –
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576. BIBLJOTEKA przyrodnika: T.1–21. (1) Szafer W.: Z krainy lodowców. 
(2–5) Demel Kazimierz: Nad Wigrami. Szkice naturalisty. (6–8) Milata 
Alojzy: Dookoła Tatr. (9–11) Rouppert Kazimierz: Szata roślinna polskie-
go brzegu i Bałtyku. (12–15) Simm J.K.: Wycieczka na Kaszubski brzeg. 
Wspomnienie z 1921. roku. (14–16) Korybut-Daszkiewicz Bohdan: O ho-
dowli płazów i gadów w pokoju. (17–18) Siedlecki Michał: Na rafach ko-
ralowych. Niesiołowski Witołd: Praktyczne wskazówki dla zbieraczy 
motyli. Cieszyn: B. Kotula, 1924–26. – 31; 13; 74; 82; 59, [5]; 93, [3]; 51; 87, 
[1] s., liczne ilustracje, 17 cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowana, popular-
nonaukowa, kompletna seria wydawnicza. Tomik ostatni z podklejonym 
grzbietem. Stan b. dobry. 180. –

577. BUTLER Józefina (1828–196): 
„Mój pochód Krzyżowy”. Zarysy 
autobiograficzne żywota i pracy. 
Z przedmową S. Posnera. [acc.:] 
DUCLAUX Emil (184–194): 
Higjena społeczna. Tłumaczył 
Dr Z.S. [Zygmunt Szymanowski 
(1873–1956)]. Warszawa: Wydaw-
nictwo „Ogniwa”, 191 / 194. – [4], 
131, [1] s.; VII, [1], 15, [1] s., 22 cm, 
współopr. karton oklejony papie-
rem. Bibljoteka Abolicjonistyczna. 

Głośna rozprawa J. Butler, angielskiej feministki. Emil Duclaux to francuski 
mikrobiolog i chemik, współpracownik L. Pasteura. Miejscami niewielkie 
zbrązowienia papieru. Stan dobry. 90. –

578. JANOCKI Jan Daniel Andrzej (172–1786): 
Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Zału-
ski (172–1774). Z tekstu łacińskiego prze-
łożył Ks. Kamil Kantak (1881–1976). War-
szawa: Tow. Bibljofilów Polskich, 1928. – 112, 
[1] s., 25 cm, brosz. wyd. Biografia współza-
łożyciela „Biblioteki Załuskich”, historyka, 
bibliofila i mecenasa sztuki napisana przez 
bibliotekarza tejże biblioteki. Okładka po-
kruszona na krawędziach, grzbiet nieznacz-
nie podklejony. Egz. nierozcięty. 50. –
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579. KODAK mówi… O fotografii i kinema-
tografii amatorskiej. Warszawa: Kodak Sp. 
z o.o. maj 1938. – [16] s., il., 23,5 cm, brosz. 
wyd. Nr 1 pisma ukazującego się nieregular-
nie. Stan b. dobry. 45. –

580. KOWALCZYK Jan (1833–1911): O spo-
sobach wyznaczenia biegu ciał niebieskich. 
Kraków: Wydaw. Akademii Umiejętności, 
1889. – VIII, 414, LXXIII s., il., tabele, 27 cm, 
opr. płsk. sześciopolowy z epoki złoc. na kra-
wędziach. Dedykacja Ludwika Kapiszew-

skiego, adwokata i posła do Sejmu Krajowego Galicji z Wadowic, dla swego 
bratanka – Maryana Smoluchowskiego, polskiego fizyka, alpinisty i tater-
nika – z okazji obronienia doktoratu z filozofii. Praca niniejsza, znanego 
astronoma, wykładowcy w Szkole Głównej i adiunkta Obserwatorium War-
szawskiego, została nagrodzona w konkursie Fundacji imienia Mikołaja 
Kopernika. Nieznaczne otarcia krawędzi oprawy, stan b. dobry. 180. –

581. KRAUZ Kazimierz (1872–195): Materyalizm ekonomiczny. Studya i szkice 
z dodatkiem „Wstępu” napisanego przez Ludwika Krzywickiego (1859–
1941). Kraków: Spółka Nakładowa „Książka”, 198. – XV, [1], 291 s., 21 cm, 
opr. płsk. z epoki. Wykłady polskiego publicysty, filozofa i socjalisty. Tytuł 
złocony na grzbiecie. Niewielkie przetarcia na krawędziach. 90. –
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582. KREMER Józef (186–1875): Nowy wykład logiki. [acc.:] STRUVE Henryk 
(184–1912): Życie i prace Józefa Kremera. Jako wstęp do jego dzieł skreślił 
… Warszawa: nakł. i druk. S. Lewentala, 1878 / 1881. – [6], 372, [6] s., il.; [4], 
175 s., 23 cm, opr. płsk. z epoki. Dzieła Józefa Kremera. T. III. Na grzbiecie 
zdobienia i tytuł złocony. Niewielkie otarcia na górnej krawędzi. Ładny 
egz. Na k. tyt. zamazana prywatna pieczątka. 250. –

583. MAGNET Z. Popławski Warszawa. 
Smarownica błyskawiczna 2 zastrzy-
ków daje raz napełniona. Warszawa: [Druk. 
M. Czajkowski], [193?] [2] s., il., 28 × 2 cm, 
bez opr. Ulotka reklamowa proj. L. Włodar-
czyka. Niewielkie przebarwienia narożników 
i zagniecenia. 50. –

584. MARGE Konstrukcje Pancerne. Patent 
Nr. 21138. Nawet najdroższy zamek nie chro-
ni od kradzieży z włamaniem. Warszawa: 
[Druk. Zakłady Graficzne „Spóldzielnia Pra-
cy”], [1938]. – 16 s., il., 22 cm, brosz. wyd. Bro-
szura reklamowa firmy Konstrukcje Pancer-
ne Systemu „Marge” Bronisław Drygas i S-ka 
Warszawa. Opis konstrukcji zabezpiczajacej 
przed włamaniem oraz opinie użytkowników 
prywatnych i instytucji. Tytuł okładka. Nie-
wielkie zagięcia i załamania. 40. –
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585. NIEWĘGŁOWSKI G.[rach]-H.[enryk] (187–1881): Geometrya przez … 
profesora rachunku różniczkowego i całkowego, w Szkole Wyższej Polskiej 
w Paryżu. Wydanie drugie, całkiem przerobione i powiększone. Paryż – 
Lwów: Księgarnia K. Królikowskiego – Księgarnia K. Wilda, 1869. – XIV, 
[2], 78 s., 21,5 cm, opr. płsk. z epoki. Niewielkie otarcia na krawędziach 
grzbietu. Brak k. przedtytuł. Czysty, ładny egz. 250. –

586. PORNOGRAFJA. Głosy polskie w najważniejszej sprawie moralności spo-
łecznej. Lwów: Tow. im. Piotra Skargi, [199]. – [4], 62, [2] s., 28,5 cm, opr. 
ppł., oklejona ręcznie barwionym papierem. Oprawa wykonanana w Zakła-
dzie Introligatorskim Bolesława Zjawiń skiego 
(1886–1947) sygnowana ołówkiem na wyklejce. 
Stanowisko pisarzy, lekarzy, dziennikarzy i in-
nych „wybitnych obywateli” m.in. W. Bełzy, 
K. Chłapowskiego, B. Dybowskiego, F. Rawity-
Gawrońskiego, Z. Glogera, E. Orzeszkowej, 
B. Prusa, w sprawie odezwy „Precz z pornogra-
fją”. Zachowane okładki brosz. Druk. Feliksa 
Westa w Brodach. 150. –

587. SPIS NAUCZYCIELI szkół wyższych, śred-
nich, zawodowych, seminarjów nauczyciel-
skich oraz wykaz zakładów naukowych i władz 
szkolnych zestawione pod redakcją Zygmunta 
Zagórskiego. Lwów: Książnica Polska, 1924. 
– VII, [1], 618, [1] s., 22 cm, opr. ppł. „Książka 
niniejsza daje obraz administracji, oraz szkol-
nictwa, zasadniczo według stanu ze stycznia 
1923 r., chociaż w miarę możności uwzględnio-
no i zmiany…”. Zawiera wykaz szkół wg miejco-
wości oraz alfabetyczny spis nazwisk. Okładka 
poprzecierana na krawędziach. Wewnątrz pa-
pier mocno zażółcony. 300. –
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588. STASZEWSKI Kazimierz (1897–1968): Polska 
posiada skarby. Warszawa: Organizacja Przyspo-
sobienia Wojskowego Kobiet, 1939. – 23, [1] s., il., 
17 cm, brosz. wyd. Niewielki informator o zaso-
bach natualnych Polski, przeznaczony dla ochot-
niczek Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Stan 
bardzo dobry. 30. –

589. STATUT Polskiego Związku Łowieckiego. War-
szawa: [Łowiec Polski], [1937]. – 52 s., 15 × 11 cm, 
brosz. wyd. Stan bardzo dobry. Niewielkie prze-
barwienia papieru na krawędziach. 30. –

590. ŚNIADECKI Jan (1756–183): Jeografia, czy-
li opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi. 
Cz. 1–2 (współopr.). Dzieła Jana Śniadeckiego. 
T. VI-VII. Wydanie nowe Michała Balińskiego. 
Warszawa: nakł. A. E. Glücksberga, 1837; 1838. – XXVIII, 277; XII, 264 s., V k. 
tabl. rozkł., 15 cm, opr. płsk. z epoki. W cz. 1 str. od XVII do XXVIII poprze-
stawiane i znajdują się pomiędzy str. 272–273. Grzbiet dość mocno przetary 
i na krawędzi nadpęknięty. Wewnątrz drobne rdzawe plamki. 150. –
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591. TELEFUNKEN Super Symphonic typ Sz 755 na prąd zmienny. Opis spo-
sobu uruchomienia i obsługi odbiornika. Warszawa: [Druk. J. Świętoński 
i s-ka], [1937/1938]. – [6] s., il., 21 × 15 cm, bez opr. Druk reklamowy. Nie-
wielkie załamanie narożnika. 50. –

592. TULISZKOWSKI Józef (1867–1939): Obrona przed pożarami. Podręcznik 
dla użytku Straży Pożarnych, Organów Samorządowych, Miast, Gmin 
i Dworów opracował… Tom I. Pożary. Przyczyny. Klasyfikacja. Środki 
zapobiegawcze. Warszawa: nakł. autora, 1927. – 554 s., [2] k. tabel rozkł., 
[2] k. il. kolor., liczne rys. w tekście, 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizo-

wane pieczątki biblioteczne. Autor uwa-
żany za pioniera polskiego pożarnictwa 
i twórcę obrony przeciwpożarowej. Egz. 
nierozcięty. Okładka podniszczona, 
grzbiet nadpęknięty i podklejony. Blok 
poluzowany. 150. –

593. TWARDOWSKI Kazimierz (1866–
1938). Mowy i rozprawy z okresu jego 
działalności w Towarzystwie Nauczycieli 
Szkół Wyższych. Księga pamiatkowa, wy-
dana przez Tow. Nauczycieli Szkół Wyż-
szych zredagował dr. Karol Zagajewski. 
Lwów: Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych, 
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1912. – VIII, 257, [13] s., [1] k. portr., 23 cm, opr. ppł. Przemówienia i re-
feraty profesora Uniwersytetu Lwowskiego, przewodniczącego Tow. 
Naucz. Szkół Wyższych, twórcy lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii. 
Czysty egz. 100. –

594. USTAWY dla uczniów Szkół Publicznych. 
Warszawa: Kommissyia Rządowa Wyznań Relig. 
i Ośw. Publ., 1828. – 15 s., 18 cm, b. opr. Zdezaktuali-
zowane pieczątki biblioteczne. 33 paragrafy dotyczące 
obowiązków i zachowań uczniów w szkole i poza nią. 
Pierwsze i ostanie karty pobrudzone. Drobne zagięcia 
i załamania na krawędziach. 35. –

595. WALKA z pornografją. (Cykl rozpraw). 
Poznań: Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, 1932. 
– 38 s., 24 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Akcji Kato-
lickiej Nr. 2. 35. –

596. WOLINIEWSKA Matylda (1912–28): Walka 
z pożarem. Warszawa: Organizacja Przysposobienia 
Wojskowego Kobiet, 1939. – 19 s., il., 17 cm, brosz. wyd. 
Autorka była instruktorką przysposobienia wojskowe-
go, więźniarką Majdanka oraz założycielką „Radia 
Majdanek”. Stan bardzo dobry. 30. –



597. ZAKŁADY Kauczukowe Piastów S.A. Ruboleum. Gumy podłogowe no-
woczesne, estetyczne, trwałe. [Warszawa: Zakł. Kauczukowe Piastów S.A., 
193?]. – [4] s., il., 23 cm, bez opr. Druk reklamowy proj. K. Zasadzińskiego. 
Zagięcie wzdłuż grzbietu, drobne ubytki na krawędziach. 40. –

598. ŻYCIE i praca pisarza polskiego. Na podstawie ankiety Związku Zawo-
dowego Literatów Polskich w Warszawie. Warszawa: Związek Zawodowy 
Literatów Polskich, 1932. – [4], V, [1], 255, [12] s., 25 cm, brosz. wyd. Prywatna 
pieczątka własnościowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego. Okładka 
podbrudzona, miejscami podklejona. Wewnątrz czysty egz. 60. –



236

Adamowicze Bolesław i Józef 332
Ajzensztajn Betti 501
alchemia 186
Andersen Hans Christian 188
Askenazy Szymon 376

Bachurzewski Zbigniew 354
Baczko Henryk 333
Bagiński Władysław 377 
Baliński Michał 282, 378
Bandrowski Aleksander 73
Bandrowski-Kaden Juljusz 277
Barącz Sadok 379, 380
Barruel Augustin 381, 382
Bartel Zygfryd 334, 335
Bartoszewicz Kazimierz 383
Baruch Maksymilian 278
Barzykowski Stanisław 384
Batowski Zygmunt 1
Baykowski Aleksander 552
Berg Fiodor 35
Berling Zygmunt 336
Berman Mieczysław 248, 266, 360, 368, 

510
Bersohn Mathias 502
Beyer Karol 40
Białowieska Puszcza 310
Biały Jerzy 118
Bibljoteka Przyrodnika 576
Biegeleisen Henryk 279, 280
Biernakiewicz Tadeusz 562
Bilczewski Józef 515
Bilibin Iwan Jakowlewicz 217
Birkowski Fabian 516
Bizardiére Michel David 385

Blok Aleksander 234
Blücher 111
Blumental Nachman 503
Błotnicki Tedeusz 2
Bobrek k. Cieszyna 561
Bocheński Zbigniew 3
Bohusz-Siestrzencewicz Stanisław 89
Bojanek Mikołaj 281
Bojarski Józef 386 
Borchowie 89, 91, 92, 93
Boy-Żeleński Tadeusz 189
Bradley Morton Clark 4
Brandes Jerzy 387
Brandt Józef 5 
Breyer Stanisław 547
Brykczyński Antoni 517
Brzechwa Jan 235
Brzezice 249
Brzezicki Arkady 575
Buczacz 379
Bułharyn Jerzy 388
Bunsch Ali 190
Bunsch Karol 190
Butler Józefina 577
Bystroń Jan St. 191, 389

Caraccioli Ludwik Antoni De 171
Chavannes De La Giraudiére H. 282
Chodyński Stanisław 390
Chołoniewski Antoni 391, 509
Chomętowski Władysław 392
Chopin Fryderyk 14
Chotkowski Władysław 393
Chróscikowski Samuel Kasper 172
Cyprian Tadeusz 484

I n d e k s
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Cywiński Henryk 337
Czajewski Wiktor 283
Czapscy Józef i Maria 192
Czapski Maryan 524
Czarnota Jan Kazimierz 540
Czartoryscy 36, 90, 94, 95, 419
Czartoryska Anna Zofia 36
Czartoryski Adam Jerzy 37, 419
Czermański Zdzislaw 338
Czerper Ernest 14 
Czetwertyńscy 101
Czirikow E. 504
Czuchnowski Marian 193, 194, 236-238
Czyżewski Tytus 84, 195, 

Daszyński Ignacy 81
Dąbrowscy 90
Dąbrowska Maria 541
Dąbrowski Wiktor Junosza 563
dedykacje i autografy 84, 193, 194, 204, 

213, 216, 236, 237, 238, 244, 246, 
254, 260, 264, 339, 354, 361, 373, 
400, 433, 434, 443, 484, 515, 580

Dembiński Roman 42
Dębiński Karol 394
Dębno 3
Disslowa Marja 541
Dłużewska-Kańska Zofia 395
Dobrowolski Kazimierz 284-286
Dobrowolski-Nałęcz Marceli 396
Dobrzycki Jerzy 7, 8
Dobrzyński Konstanty 239
Domańska Antonina 197
Dorn Johann Fridrich 554
Downarowicz Medard 478
Dretler-Flin Stefania 562
Drohobycz 120
Duclaux Emil 577

Dunikowski Xawery 9, 32
Dyakowski Bohdan 525
Dygasiński Adolf 198

Ejsmond Julian 491, 526
etnografia i etnologia 13, 18, 26, 200, 

279, 280, 284, 286, 303, 318, 321, 
470, 471

Faczyński Jerzy 193, 236, 237
Fajnsztejn Daniel 518
Ferster Karol 220
Filarska Barbara 10
Filipowicz Tytus 478
Finkel Ludwik 397
Florjański Władysław 44, 45
Frankiewicz Edward 287
Freige Johann Thomas 174
Frycz Karol 79
Frycze W. M. 11
Funck-Brentano Frantz 398

Gadomski Zbigniew 341
Gadon Lubomir 399
Gajsler Justyn Feliks 400
Garczyński Tadeusz 342
Gardowski Ludwik 276
Gasztowtt Wacław 401
Gaume Jan 402
Gawiński Antoni 198
Gawroński Rawita Franciszek 403
Gelbard Izabela patrz Stachowicz Izabela 
Gierszt August 108
Giertych Jędrzej 404
Gierymski Aleksander 12
Ginsbert Juljan 343
Girs-Barcz 343, 566, 568, 570, 571, 
Gliwa Stanisław 192
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Gloger Zygmunt 13
Gluck Władysław 405
Głąbiński Stanisław 397
Godlewski Józef 406
Goetel Walery 288, 289
Goldkorn Dorka 505
Gomolicki Leon 244
Gomulicki Wiktor 290
Gorgany 307
Goryńska Wiktoria Julia 291
Gorzycki Kazimierz J. 407
Grabieński Wł. patrz Smoleński Wł.
Grabowski Ignacy Oksza 408, 507
Gradosielski Jerzy 345
Grażyński Michał 43
Grąbczewski Wiktor 51, 74
Grimm Bracia Jakub i Wilhelm 199
Grodzisk Maz. 281
Gronowski Tadeusz 224, 276
Gruszecki Wiktor 509
Grużewski Tadeusz 478
Gubatta Adam 564
Guépin Alfons 409
Guttry Aleksander 410

Hancock H. Irwing 565
Harand Irena 506
Helleniusz Eustachy zob. Iwanowski 

Eustachy
Helsztyński Stanisław 241
Hermanowicz Henryk 299
Him Jerzy 226
Hipogryf 147-149
Hirschberg Aleksander 411
Hirscher Jan 519
Hirschfeld Ludwik 548
Hitler Adolf 412
Holewiński Józef 33

Hołowczyc Szczepan 102
Homolacs Karol 556
Horoszkiewicz Roman Woynicz 292
Horwath Edward 413
Horyd Józef 337
Huculszczyzna 220, 307
Huillard-Bréholles A. 282
Humboldt Aleksander 291
Huneker James 14

Iłowajski Dmitrij 414
Iwanowski Eustachy Antoni 415, 416
Iwaszkiewicz Jarosław 252

Jabłkowscy 103
Jabłonowski Aleksander 417
Jaczewski Wiktor Stanisław 555
Jahoda Robert 556
Jakubowska Zofia Teodora 75
Jan III Sobieski 40
Janikowski Andrzej 486
Janocki Jan Daniel Andrzej 578
Janowski Ludwik 293
Januszewska Stefania 542
Jasieński Bruno 242
Jednowski Marian 79
Jellenta Cezary 418
Jezierski Edmund 188, 199
Jezierski Feliks 27
Jędrzejowiczowa Cezaria 124
Jodłowski Ryszard 566
Jonicz Stefan 507
Juer-Dretler Stefania 562
Junosza właśc. Szaniawski Klemens 200

Kajsiewicz Hieronim 419
Kalinka Walerian 409
Kalinowski Kazimierz 567
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Karp Ignacy 104
Karpiński Franciszek 201
Karszowski Presław 247
Kawalec Tadeusz 347
Kawecka Wiktoria 46-49, 57
Kiewnarska Elżbieta 543
Kirkor Adam Honory 294
Kleczkowski Antoni 295
Kluk Krzysztof 176
Kłośnik Zygmunt 504, 565
Kobyłecki Józef 420
Kochanowski Jan 177
Kodeń 450
Kola Dymitr Franciszek 178
kolejki linowe 315
Kolumna-Walewski Bogumił 105
Konarski M. 484
konserwatorstwo 4
Konstantyn Mikołajewicz Romanow 38
koń 524, 528, 532, 533
Kopp Józef 509
Korczak Janusz 202, 203, 232
Kornecki Jan 421
Korzeniowski Józef 204
Kosiński Kazimierz 205
Kosmowski Zygmunt 335, 543
Kostrzewski Franciszek 200
Kościuszko Tadeusz 391
Kotarbiński Józef 80
Kowalczyk Jan 580
Kozicki Władysław 15
Kozłowski Felicyan Antoni 422
Kozłowski Medard 145, 146
Kozłowski Mieczysław patrz Rytard J.M.
Kożuchowski Stanisław 179
Kraków 295
Kramar Stanisław 336
Krasicki Ignacy 243

Krasiński Wincenty 423
Kraszewski Józef Ignacy 206, 207, 322
Kraszewski Wojciech 178
Kraushar Aleksander 31, 296, 297, 424, 

508
Krauz Kazimierz 581
Kremer Józef 582
Krüger Halina 188, 199
Krygier Włodzimierz 568
Krynicki Konstanty 298
Krzemieniec 299
Krzywiec Benedykt Andrzej 348
Kubalski Tadeusz 291
Kuczborski Stanisław 80
Kulesza Witold 300
kulinaria 169
Kurpiński Karol 85
Kurzelewski Radawan Jerzy 304
Kutrzeba Stanisław 425

Lachnicki Ignacy Emanuel 137-144
Lam Stanisław 16
Langauer Franciszek 529
Laskowski Stefan 106
Lebenstein Jan 210
Lechoń Jan 208
Lelewel Joachim 426-428
Lenartowicz Eugenjusz 569
Lepecki Mieczysław 349
Lermontow Michał 244
Leszczycki Stanisław 301
Leśmian Bolesław 245
Lewicki Anatol 429
Lewin Leopold 244, 246, 254, 264
Lewitt Jan 226
Lialina Maria Andreewna 302
Likowski Edward 430, 431
Lipiński Eryk 254, 332
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Lipiński Tymoteusz 378
literatura dla dzieci 188, 199, 203, 217, 

225, 226, 228
lotnictwo 332, 342, 351
Lublin 330
Lubomirski Edward Kazimierz 432
Lubostroń 227
Lutosławski Wincenty 433, 434
Lwów 304

Łempicki Michał 478
Łotocki Zygmunt 570
łowiectwo 491, 526, 589
Łoziński Władysław 435
Łubieński Feliks 392
Łuczyńska Halina 530

Maciejowski Wacław Aleksander 488, 
509

Mackiewicz Kamil 344, 482, 525
Majakowski Włodzimierz 252
Majewski Mikołaj 107
Makowski Tadeusz 84
Makuszyński Kornel 209
Malbork 320
Malczewski Jacek 81
Małachowscy 92
Małecki Mieczysław 
mapy 116, 306, 311, 316, 323
Maricki Ludomir 544
Matejko Jan 17, 86
Mayronis Franciscus de 170
Mecherzyński Karol 436
Medyński Aleksander 304
Merwin Bertold 350
Messal Lucyna 56, 78
Michalski Wiesław 575
Miciński Bolesław 247

Mickiewicz Adam 212, 248
Miedziński Bogus Ław 125
Mielniccy 115, 116
Mikosza Józef 180
Miłosz Czesław 210
Mińsk Litewski 115, 116
Mniszek Helena 211
moda 16
Mokłowski Kazimierz 18
Mokrzycki Gustaw Andrzej 351
Morawski Józef 112
Mostowska Anna Rozalia 

z Hilzenów 181
Możdżer Franciszek 341
Muchanow Paweł 437
Muszkowski Jan 19
muzyka 30, 85, 87

Nadolski Bronisław 438
Nansen Fridtjof 305
Naumann Herman 511
Nehring Edward 571
Nicolas August 520
Niemcewicz Julian Ursyn 250, 439
Niemczuk Adam 251
Niemojewski Andrzej 212
Niemojowscy 109
Niesiecki Kasper 440
Niewęgłowski G. Henryk 585
Niewiadomski Eligjusz 20, 21
Nittman Karol Jan 441
Norblin Jan Piotr 1
Norblin Stefan 127
Norkowska Marta 
Noskowski Witold 81
Nowak Juljusz 442
Nowak-Jeziorański Jan 443
Nowakowski Bogdan 334
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Nowakowski Zygmunt 213
Nowicki Seweryn Eugeniusz 76
Nowogródzkie woj. 306

Obaliński Alfred 41
Ogińscy 93, 94, 110
ogrody 529, 536, 537
Oppman Artur 117
oprawy 170, 202, 231, 556, 558, 586
Orda Napoleon 87
Orłowicz Mieczysław 307
Orzechowski Stanisław 182
Osiński Alojzy 521
Ostrowiec Świętokrzyski 114
Ostrów Wlkp. 309
Otfinowski Wojciech 531
Ożóg Jan Bolesław 253

Pac Michał Jan 91
Paczoski Józef 310
Parnicki Teodor 214
Pasternak Leon 254
Pawlikowska Marja 255-258
Peiper Tadeusz 259, 260
Perzyna Ludwik 183
Pęczkowski Mieczysław 353
Piasecki Eugeniusz 572
Piaseczno 331
Pieniny 311
Piłsudski Józef 128, 291, 338, 349, 375, 

418, 
Piotrowski Wacław 83
Piwowar Lech 261
Plater Kazimierz Konstanty 94
Plater-Zyberk Cecylia 150-168
Pol Wincenty 322
Polaczkówna Maria 317
Polkowski Ignacy 24

Poniatowscy 95
Poniatowski Józef 376
Popard Irena 573
pornografja 586, 595
Potoccy 96, 97, 129
Potocka Maria Małgorzata z Radziwiłłów 

Franciszkowa 448
Powstanie Listopadowe 384, 399, 449, 

456 
Powstanie Styczniowe 356, 403, 416
Powstanie Wielkopolskie 359
Procajłowicz Antoni Stanisław 219
Próchnicki Stanisław 336
Pruszkowski Józef 450
Przewalski Mikołaj 302
Przyborowski Walery 451
Przybyłko-Potocka Maria Henryka 50-

53
Przybyszewski Stanisław 215
Przychodzki Tadeusz 216
Przymanowski Janusz 361
Przysposobienie Wojskowe 

Kobiet 588, 596
ptaki 534
Puchała Kazimierz 2
Pułaski Kazimierz 413
Purzycki Kazimierz 482
Pustowójtówna Henryka 403
Puszkin Aleksander 217

Raabe Eugeniusz 315
Rabska Zuzanna 482
Radomsko 316, 356
Radzewski Franciszek 184
Radziszewski Franciszek Joachim 15, 

21, 436
Radziwiłłowie 94, 110, 111, 113
Raszewski Kazimierz 362
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Ratzko Józef 530
Recmanik Jan 231
Redo Józef Stanisław 54-60
Rej Mikołaj 452
Relidzyński Józef 262
Reynal Maurice 84
rękopis kulinarny 169
Robota Łukasz 453
Rochebrun Franciszek 403
Rodakowski Henryk 15
Rogalski Leon 454
Rogowski Jan 367
Rolle Michał 455
Romer Eugeniusz 317
Ruffer Józef 218
Rutkowski Adam 510 
Rutowski Fryderyk August 98
Rydel Lucyan 219
Rytard Jerzy Mieczysław 220
rzemiosło 6, 10, 13
Rzepecki Jan 353
Rzepecki Ludwik 456

Sadowski Henryk 457
Sambor 121, 307
Sapieha Mikołaj 450
satyra 235, 240, 263, 270, 271
savoir vivre 560, 561
Sawicki Jerzy 484
Sawicki Ludomir 318
Sawicki Tymoteusz 319
Schmid Bernhard 320
Schmitt Józef Hermann 458
Schulz Bruno 221
Scott Walter 222
Sebald Józef 41
Semkowicz Aleksander 558
Sendecki Józef 56

Seweryn Tadeusz 26
Shakespeare William 223
Sichulski Kazimierz 27, 209 
Siemaszko Józef 393
Siennicka Natalia 55, 
Sierakowski Zygmunt 403
Sieroszewscy 101
Skarbek Fryderyk 460, 461
Skarga Piotr 522
Skoczylas Władysław 33
Skrudlik Mieczysław 462
Słobodnik Włodzimierz 244, 264
Słonimski Antoni 224, 265
Słoński Edward 482
Słowacki Juliusz 266
Smokowski Wincenty 142, 278
Smoleński Władysław 463, 464
Smolik Przecław 556
Smolka Franciszek 39
Smosarska Jadwiga Filipina 61-68
Smólski Grzegorz 321
Socha Stefan patrz Jonicz St.
Sołtykowie 101
Sowiński Michał 559
Stachowicz Izabela 267
Stachowicz Michał 7, 8
Stanisławów 307
Staszewski Kazimierz 588
Stecki Tadeusz Jerzy 465, 466
Stefanowicz Aleksander 354
Stern Anatol 233, 252
Steuert Ludwig 533
Stępowski Leon 79
Stojanowski Karol 467
Stolarek Zbigniew 268
Stroynowski Stanisław 
Strumień 145, 146
Struve Henryk 582



243

Stryj 307
Stryjeńska Zofia 88, 243
Strzemiński Władysław 29 
Stummer Józef 549
Sulima Helena 77
Sułkowski August 185
Surowiecki Karol 381, 382
Swedenborg Emanuel 523
Swift Jonathan 225
Syrokomla Władysław 322
Szalman Józef 514
Szandlerowski Antoni 269
Szczawiński Władysław 78
Szczecin 323
Szczepkowski Stanisław 574
Szcześniak Władysław 560
Szczuka Mieczysław 233
Szlagowski Antoni 390
Sztaudynger Jan 271
Szyfer J. E. 129
Szyk Artur 273, 445
Szymanowski Karol 30

Śmigły-Rydz Edward 43, 369
Śniadecki Jan 590
Świdwiński Aleksander 342
Świeżawski Ernest Sulimczyk 468

Taczanowski Władysław 534
Tatarkiewicz Władysław 31
Tennenbaum Henryk 478
Teslar Józef Andrzej 369
Tokarzewski-Karaszewicz Jan 272
Tołstoj Lew 469
Tomaszewski Ludwik 119
Topolski Feliks 265
Treter Mieczysław 32
Trunz A. 535

Tuliszkowski Józef 592
Turka 122
Tuwim Julian 226, 273
Twardowski Kazimierz 593
Twarowski Marcin 449
Tysiewicz Jan 248

Ujejski Kornel 274
Ulstad Philipp 186
Urbański Aureli 227
Ustimowicz M. P. 324
uzdrowiska polskie 312-314

Valerio Roger 129
Verne Juliusz 228

Waga Tadeusz 470, 471
wagony kolejowe 308
Walewski Adolf 79
Wałęga Stanisław 472
Warszawa 22, 32, 40, 150, 283, 290, 296, 

297, 319, 324, 325, 327, 439, 451, 473
Wasilewski Edmund 275
Wasilewski Tadeusz 370
Wat Aleksander 233
Ważyk Adam 233
Węgry 251, 307, 388, 397, 400
Wiadomości Farmaceutyczne 550
Wielhorski Władysław 474
Wierzbowski Teodor 475
Wierzejski Witold Kazimierz 476
Wildecki H. 509
Wilder Hieronim 33
Wilno 293, 294
Winawer Karol 234
Winkler Konrad 83
Wirski Juliusz 147, 148
Wisła 298



Wisnar Juliusz 561
Wisser Mieczysław 544
Witkacy patrz Witkiewicz Stanisław 

Ignacy 
Witkiewicz Stanisław 205
Witkiewicz Stanisław Ignacy 34, 229
Wittlin Józef 230
Włodarczyk L. 583
Wojcieszko Jan 69-72
Wojstomski Stefan Witold 371
Wojtkiewicz Witold 189
Wojtusiak Roman Józef 530
Wolff Christian von 187
Woliniewska Matylda 596
Wołowski Jan Kanty 498
Woyczyński Benedykt 145, 146
Woźniak Konstanty 326
Wójcicki Kazimierz Władysław 231, 327
Wroniecki Jan Jerzy 271
Wroniecki Jan Jerzy 359
Wrotnowski Antoni 477
Wyczółkowski Leon 33
Wyspiański Stanisław 215

Zaczyński Eugeniusz J. 328
Zagórski Tadeusz 507
Zajączek Kajetan 100
Zakopane 315, 328, 329, 575
Zalewski Ludwik 330, 372
Załuski Józef Andzrej 578
Zaruba Jerzy 235, 240
Zaruski Marjusz 373, 374
Zasadziński K. 597
Zawisza Krzysztof 479
Zbytkower Szmul 112
Zdanowicz Władysław 
Zechenter Witold 260
Zinserling Borys 22
Zułów 291
Zwolińscy 301

Żmudziński Tadeusz Jan 
Żółkiew 380
Żółkiewski Stanisław 
Żukowski Stanisław 83
Żydzi 191, 267
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logos@antykwariatlogos.waw.pl

imię i nazwisko (nazwa instytucji)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

adres, telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zamawiam następujące pozycje:

nr pozycji autor, tytuł limit

pieczęć instytucji

dn.

Sposób płatności i dostawy:  odbiór osobisty – płatność gotówką w antykwariacie

  odbiór osobisty po wpłacie przelewu na konto antykwariatu

  wysyłka za pobraniem pocztowym

  wysyłka – płatność przelewem

 pieczęć i podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Po wypełnieniu zamówienia, zapisz formularz i wyślij na adres: logos@antykwariatlogos.waw.pl

Chcę otrzymywać katalogi  drukowane  e-mailem

2017

zamówienie na 43 aukcję antykwarską
22 kwietnia 2017 warszawa



WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY

1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez  
Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu „Logos”.

2. Antykwariat „Logos” podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących  
ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym,  
wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

3. Antykwariat „Logos” podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.

4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną  
osobę – Aukcjonera. Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.

5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów  
oraz ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione  
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.

7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest 
równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Antykwariat „Logos” może nie przyznać prawa udziału 
w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

8. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić 
za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje 
informacją ściśle poufną. Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż 
zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna 
obiektu co najmniej po cenie wywołania. 

 W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta,  
który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.

9. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

1. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji 
o aukcjach od Antykwariatu „Logos” (Al. Ujazdowskie 16, -478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie 
z Ustawą z dnia 18 lipca 22 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 124). Wyrażają 
Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz umieszczenie ich w bazie Antykwariatu „Logos”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

11. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma 
prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.

12. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio  
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji. 

 Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 10%. 

 W przypadku wystawienia faktury dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości Antykwariatu „Logos”.

13. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu 
siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, Antykwariat „Logos” ma prawo 
anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

14. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.

15. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych 
przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.

16. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym 
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego  
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie 
możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

 Antykwariat „Logos” przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo 
pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka 
Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.



Tuwim… poz. 226

Puszkin… poz. 217

Mayronis… poz. 170

Niewiadomski… poz. 21



CZTERDZIESTA TRZECIA AUKCJA

ANTYKWARSKA
22 kwietnia 2017

WARSZAWA

C
Z

T
E

R
D

Z
IE

STA
 T

R
Z

E
C

IA
 A

U
K

C
JA

 
LO

G
O

S 
2017

LOGOS
WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY

LECH WOŹNIAK

00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16, tel./fax 22 621 38 67www.antykwariatlogos.waw.pl




