
C
Z

T
E

R
D

Z
IE

S
T

A
 D

Z
IE

W
IĄ

T
A

 A
U

K
C

JA
 

 
L

O
G

O
S

 
20

20

CZTERDZIESTA DZIEWIĄTA AUKCJA

ANTYKWARSKA
29 listopada 2020

WARSZAWA

LOGOS
WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY

LECH WOŹNIAK

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



MIEJSCE AUKCJI
platforma aukcyjna OneBid.pl

29 listopada 2020, godz. 11.00

Warszawa 2020
Schiffers… poz. 85

Bi
bl

ia
…

 p
oz

. 1
04

LOGOS 
WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY

LECH WOŹNIAK

CZTERDZIESTA DZIEWIĄTA AUKCJA 
ANTYKWARSKA

KATALOG



Opracowanie katalogu Justyna i Lech Woźniakowie

Grafika Woz Broz 

Typografia oudeis

Okładka: przód poz. 105; s. 2 poz. 85; s. 3 poz. 104; tył poz. 99;  
karta tyt. poz. 110; ozdobniki: poz. 110.

INFORMACJE

W katalogu podane są ceny wywołania. W zamówieniach korespondencyjnych należy 
podać czytelnie numer katalogowy, nazwisko autora, pierwsze słowa tytułu oraz najwyższą 
zaoferowaną cenę (limit). Zlecenia instytucji państwowych i społecznych wykonujemy 
po nadesłaniu formalnego zamówienia, według wypełnionego załączonego wzoru. 
Prosimy zwrócić specjalną uwagę, aby zamówienia były koniecznie podpisane przez 
głównego księgowego oraz dyrektora (kierownika) placówki zamawiającej. Na sali aukcyjnej 
sprzedaż osobom prywatnym realizujemy tylko za gotówkę. Zamówienia korespondencyjne 
osobom prywatnym wykonujemy wyłącznie za pobraniem pocztowym. Zamówienia 
i wszelką korespondencję w sprawach dotyczących aukcji prosimy kierować na adres:

LOGOS
Warszawski Antykwariat Naukowy, 
Al. Ujazdowskie 16, 00–478 Warszawa.
Konto bankowe: 63 1020 1097 0000 7002 0232 7633

Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku 
za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie numeru NIP i przekazanie 
upoważnienia umożliwiającego przesyłanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
Informujemy, że wg obowiązującej ustawy, do cen wylicytowanych 
będzie doliczony podatek VAT. 

katalog dostępny także w internecie pod adresem:
www.antykwariatlogos.waw.pl
e-mail: logos@antykwariatlogos.waw.pl
tel./fax 22 621 38 67, kom. +48 501 306 404

Druk i oprawa: Oficyna Wydawnicza „Adam”, 02–729 Warszawa, ul. Rolna 191/193 
tel. 22 843 08 79, 22 843 37 23, fax 22 843 20 52 

ISBN 978–83–954843–2-2

SPIS TREŚCI

SZTUKA (1-8) 5
LITERATURA I BIBLIOFILIA (9-55) 12
DLA DZIECI (56-70) 38
CYMELIA (71-88) 48
AFISZE (89-94) 61
WOJNA POLSKO-SOWIECKA  
– PROPAGANDA BOLSZEWICKA (95-102) 64
STARE DRUKI (103-115) 70
PRZEWODNIKI – REGIONALIA (116-166) 85
WOJSKO (167-190) 107
HISTORIA (191-266) 118
JUDAICA (267-269) 151
PRAWO (270-288) 152
PORADNIKI (289-322) 159
VARIA (323-369) 181



s z t u k a

1. BATOWSKI Zygmunt (1876–1944): 
Zbiór graficzny w Uniwersytecie War-
szawskim. Z 49 ilustracjami. Warsza-
wa: nakł. Uniwersytetu, 1928. – 102 s., 
49 k. tabl. (światłodruki), 25 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowana pieczątka 
własnościowa. Światłodruki podług 
zdjęć foto. Józefy Bułhakówny. Hi-
storia zbiorów graficznych UW zapo-
czątkowanych przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Ze skorowi-
dzem nazwisk, miejscowości oraz spi-
sem ilustracji. Streszczenie w jęz. franc. 
Pokruszenia na krawędziach okładek. 
Wewnątrz czysty egz.  90. –

5
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4. LESKI Władysław (1907–1969): Album kino w karykaturze … Serja 2, Rok 1933. [War-
szawa: Wł. Leski], 1933. – [32] s. il, 19 × 27 cm, opr. wyd. ppł. Karykatury popularnego 
przed wojną artysty, znanego z wielu okładek książkowych i fotomontaży, żołnierza 
3 DSK. W albumie karykatury m. in. Greta Garbo, Buster Keaton, Flip i Flap, Clark 
Gable, Marlena Dietrich, Gary Cooper, Eugeniusz Bodo, Boris Karloff, Jan Kiepu-
ra, Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska, Vlasta Burian, Adolf Dymsza, Charlie 
Chaplin. Wstęp Anatola Sterna. Okładka przykurzona, blok czysty.  150. –

2. BENEDYKTOWICZ Ludomir: Stanisław 
Witkiewicz jako krytyk jego pojęcia, zasady i teo-
rye w malarstwie. Rozbiór krytyczny. Kraków: 
Spółka Wyd. Polska, 1902. – 127, [4] s., 22 cm, brosz. 
wyd. Polemika z tezą Stanisława Witkiewicza ne-
gujacą wielkość Jana Matejki. Grzbiet podklejony 
z ubytkami, drobne plamki na okładce. Pokrusze-
nia na krawędziach.  50. –

3. BERSOHN Mathias: Marcin Teofil Polak. Malarz polski z pierwszej połowy XVII-
-go stulecia skreślił… Kraków: Druk. „Czasu”, 1889. – 12, [4] s., IV k. tabl., 33,5 cm, 
opr. ppł. współcz. z zach. oryginalną okładką brosz. Krótka monografia malarza 
z wykazem jego prac. Okładka broszury podklejona, na tabl. drobne, liczne, rdzawe 
plamki.  150. –
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6. [RUSZCZYC] Ferdynand Ruszczyc 1870–1936. Przewodnik 127. Listopad – 
grudzień 1937 roku. Warszawa: Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, 1937. 
– 83 s., [32] s. tabl., 23 cm, brosz. wyd. Grzbiet podklejony.  75. –

5. MACFALL Haldane (1860–1928): Malarstwo francuskie. Z oryginału angielskie-
go przeł. Jan Kasprowicz. Z 39 barwnemi tablicami. Lwów-Warszawa: Nakładem 
własnym Wydawnictwa, Księg. p. f. E. Wende i Ska, [1913]. – xxi, [1], 335 s., 39 k. tabl. 
barwnych, mapa, tabl. malarzy rozkład., 28,5 cm, oprawa artystyczna niesygno-
wana Fr. J. Radziszewskiego, płsk. beżowy ze złotą paletą i motywem roślinnym 
barwnym, szyldzikami z tytułem i autorem złoconymi, okładziny i wyklejki barwio-
ne ręcznie. Historya malarstwa […] pod red. Tadeusza Piniego. T. VI. W przedmo-
wie przestawiona składka c (s. xvii–xxi) między s. viii a ix. Wszystkie reprodukcje 
poprzedzone bibułkami z tytułami obrazów. Poza drobnym przytarciem okleiny 
na licu, stan. b. dobry.  2 500. –
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8. [TRZCIŃSKA-KAMIŃSKA Zofia] (1890–1977). Wystwa zbiorowa rzeźb Zofii 
Trzcińskiej-Kamińskiej. Marzec-kwiecień 1939. Katowice [b.w], 1939. – 23, [1] s., 
[15] s. il., 22 cm, brosz. wyd. Prywatna dedykacja rzeźbiarki z 12 IV 1939. Recenzje 
w katalogu Artura Górskiego i Zofii Kossak. Okładka pokruszona na krawędziach, 
na grzbiecie nieznaczne podklejenie, blok poluzowany.  50. –

7. TRETER Mieczysław (1883–1943): Polish Art. Old folk-woodcuts, modern graphic 
art, woollen and linen textiles. With 16 illustrations. Warszawa: „TOSSPO”, 1936. 
– 36, [1] s., [16] s. tabl., 21 cm, brosz. wyd. Reprint oficjalnego katalogu polskiej 
wystawy w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie zorganizowanej przez Towa-
rzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych „Tosspo”. Na okładce tytuł: Polish 
Art. Graphic Art-Textiles.  50. –
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10. ASANKA-JAPOŁŁ Michał (18885–1953): Mową włoskich poetów. Kraków: Sgł. Ge-
bethner i Wolff, 1925. – 84 s., 19 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla ks. biskupa Wł. 
Bandurskiego (1865–1932), honorowego kapelana Legionów Polskich, dat 13.XII. 1928 
r. Owalna pieczątka „Vilnae Ostra Brama. Bibliotheca Conventus P.P. Carmelitarum 
Discal”. Tłumaczenia wierszy poetów włoskich, pozytywnie ocenione przez krytyków. 
Okładka i k. przedtytuł. lekko zabrudzona, grzbiet podklejony.  120. –

11. BALMONT Konstanty (1867–1942), BRIUSOW Walery (1873–1924): Liryki. Wybrał 
i przełożył Juljan Tuwim. Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 1921. – 58, [4] s., 17 cm, 
brosz. wyd. Liryka Rosyjska Serja I. Tomik przedstawicieli rosyjskiego symboli-
zmu w doskonałym tłumaczeniu. Okładka nieznacznie przykurzona z drobnymi 
plamkami.  60. –

l i t e r a t u r a  i  b i b l i o f i l i a

9. ANTOLOGIA poezji litewskiej. Wyboru celniejszych utworów dokonała, prze-
łożyła, oraz słowem o rozwoju literatury litewskiej opatrzyła z dodaniem przypi-
sów biograficznych Julia Wichert-Kajruksztisowa z przedmową Artura Górskie-
go. Warszawa: Związek Przyjaciół Litwy, 1939. – XXXVI, 279, [1] s., 23 cm, brosz. 
wyd. Okładkę projektował Balys Macutkevičius (1905–1964). Ze wstępu: „Obraz 
poetyckiej twórczości Litwy od pierwszych utworów XVIII w. aż po najnowsze kie-
runki dnia dzisiejszego, poprzedzając tę całość wyborem pieśni ludowych, których 
początki sięgają czasów pogańskich”. Okładka lekko przykurzona z niewielkimi 
zagięciami na narożnikach, na grzbiecie niewielkie przetarcia.  120. –
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14. BOROWSKI Tadeusz (1922–1951): Imiona nurtu. Monachium: Oficyna Warszaw-
ska, 1945. – 36, [1] s., 21 cm, opr. karton wyd. Pierwsza publikacja Oficyny Warszaw-
skiej w Monachium. Wyd. 1. „Praca twórcy wierszy Tadeusza Borowskiego, Win-
centego Mackiewicza, autora przedmowy krytycznej oraz Anatola Girsa, grafika 
i typografa, rozpoczęta natychmiast po uwolnieniu ich z obozu koncentracyjnego 
Dachau”. Niewielkie otarcia na krawędziach grzbietu.  150. –

15. CERVANTES Miguel de: Don Kiszot 
z Manszy. Przekład W. Zakrzewskiego. Il-
lustracya Tony Johannot. Warszawa: nakł. 
S. H. Merzbacha, 1855. – [2], 239 s., [3] k. 
nut., il., 29 cm, opr. pl. współcz. Skarbiec 
Arcydzieł Pismienniczych Europy. Bo-
gato ilustrowane (drzeworyty sztorco-
we) wydanie. Druk dwuszpaltowy. Brak 
jednej tabl. nut. Miejscami zbrązowienia 
papieru.  250. –

12. BAUMFELD Gustaw Bolesław (1879–1940): Pieśń o wystawie. Poznań: Druk. 
Sp. Akc. „Ostoja”, 1929. – 6 s., 18 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Dedykacja 
autora dla ministra Wyznań Rel. i Oświecenia Publ., Sławomira Czerwińskiego 
(1885–1931). Utwór poświecony Powszechnej Wystawie Krajowej, zorganizowanej 
z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować doro-
bek odrodzonego państwa. Autor, polski literat, publicysta i tłumacz, działacz 
niepodległościowy, żołnierz Legionów, kapitan artylerii Wojska Polskiego, za-
mordowany w Katyniu.  35. –

13. BOCHEŃSKI Tadeusz (1895–1962): Gościńce. Przekłady. Lublin: Sgł. Księgarnia 
Kotlarskiego, 1925. – 63 s., 23 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Przekłady poezji 
klasycznej: Z hymnów homerowych; Z Heredji; Z Hillego; Z Owidjusza. Zagięcia 
na krawędziach okładki.  60. –
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16. CIEKAWE książki. Katalog wydawnictw Instytutu Wydawniczego Książni-
ca – Atlas. Lwów-Warszawa: Książnica-Atlas, 1935. – 63, [1] s., [1] k. tabl., [8] s. il., 
portrety, rys., 16,5 cm, brosz. wyd. Opisy bibliograficzne z krótkim streszczeniem 
najciekawszych poz. wydawniczych w r. 1935 (wyd. encyklopedyczne, wspomnienia 
z podróży, powieści i opowiadania, przyrodnicze i techniczne, z kultury i sztuki), 
portrety autorów, projekty okładek. Niewielki ubytek dolnego narożnika okładki. 
Czysty egz.  50. –

17. [CZERWIŃSKI Wincenty] (1898–1986) pseud. Niekrasicki: 1940–1944 Szkopskie lata. 
Bajki, satyry i utwory aktualne z okresu okupacji niemieckiej. Wrocław: L. Straszewicz, 
1946. – 77, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. Zbiór popularnych, publikowa-
nych w prasie podziemnej, utworów satyrycznych. Stan dobry.  50. –

Cervantes… poz. 15
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20. DAUDET Alfons: Przygody imci Pana Tartarena z Taraskonu. Ilustrował Kamil 
Mackiewicz. Opracowała dla młodzieży z francuskiego I. Halska. Toruń-Warszawa: 
Tow. Wydaw. „Ignis” Sp. z o.o., 1922. – [4], 76, [4] s., [4] k. tabl., liczne il. w tekście. 
24 cm, opr. ppł. z naklejonym fragmentem oryginalnej okładki. Przygody Tartalena, 
miłośnika „bezkrwawych” polowań, podczas zamorskiej wyprawy na polowania 
na lwy. Okładka lekko poprzecierana. Wewnątrz czysty egz.  60. –

18. DANIECKI IAN: Vanda. (1599) Wydał Dr. 
Ludwik Simon. Gdańsk: Tow. Przyjaciół Nauki 
i Sztuki, 1933. – 33 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Poemat 
z XVI w. w jęz. polskim, „o Wandzie co skoczyła 
w nurt Wisły”, którego autor znajdował się na 
indeksie biskupim. Zawiera również faksimile 
wyd. z 1599 r. W dodatku: Elegia J. Kochanow-
skiego z 1584 r. w jęz. łac., uważana za pierwowzór 
utworu i jej przekład na jęz. polski K. Brodziń-
skiego 1829 r. Niewielkie uszkodzenie na krawędzi 
grzbietu i zagięcia narożników.  35. –

19. DANTE Aligheri (1265–1321): Pieśniarz. Przełożył i uwagami opatrzył Juliusz 
Feldhorn. Kraków: Italica. Sztuka-Książka-Wydawnictwo. [1926]. – [4], III, 87, 
[2] s., 24 cm, opr. pł. z zach. oryginalną okładką brosz. „Zbiór drobnych utworów 
pisanych w różnych okresach życia, a nie objętych zbiorem Vita Nuova, ani nie 
wplecionych w osnowę Convito”. Okładka oryginalna z papieru pergaminowego, 
lekko podklejonego i z niewielkim ubytkiem narożnika. 50. –
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24. J. M.: U trumny wieszcza. Lwów: druk. W. Ma-
nieckiego, 1890. – 15 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Dru-
czek poświęcony Adamowi Mickiewiczowi i jego 
miłości do ojczyzny, wydany z okazji sprowadze-
nia zwłok wieszcza do Polski. Okładka podbru-
dzona i pokruszona na krawędziach. Grzbiet 
podklejony. Wewnątrz czysty egz.  35. –

25. JACHOWICZ Stanisław (1796–1857): Ojciec do 
syna rolnika. Wiersz przez… Warszawa: Druk. 
Aleksandra Ginsa, 1856. – 8 s., 14 cm, bez opr. Pie-
czątka „Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignol-
les”. Egz. nieprzycięty i nierozcięty.  45. –

26. KALLENBACH Józef (1861–1929): Towianizm na 
tle historycznym. Kraków: nakł. „Przeglądu Po-
wszechnego”, 1924. – 191, [1] s., 22,5 cm, opr. ppł., 
Odbitka z „Przeglądu Powszechnego”. Na k. tyt. 
prywatny podpis własnościowy.  60. –

21. DODA Wiktor: „Trylogja” Sienkiewicza wczoraj 
i dziś. Kraków-Tarnów: Wyd. „Melitele”, 1925. – 61 s., 
19 cm, brosz. wyd. „Nie był Sienkiewicz prorokiem, nie 
był wieszczem, a jednak dzięki Trylogji stał się niepo-
dzielnym władcą dusz polskich”. Pokruszenia na kra-
wędziach okładki. 35. –

22. HRABEC Stefan (1912–1972): Elementy kresowe 
w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII w To-
ruń: Tow. Naukowe, 1949. – 159, [1] s., 25 cm, brosz. wyd. 
Polszczyzna kresowa (zapożyczenia) w utworach m. in. 
Mikołaja Reja, Stamisława Orzechowskiego, Szymona 
Szymonowica, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Okładka 
podprudzona i podklejona na krawędziach.  60. –

23. HULEWICZ Witold (1895–1941): Polski Faust. 
Rzecz o nowych polskich przekładach, o sposobach 
tłumaczenia i o polemice dookolnej. Warszawa: Sgł. 
„Dom Książki Polskiej”, 1926. – 66 s., 22 cm, brosz. 
wyd. Analiza porównawcza trzech tłumaczeń Fausta 
J. W. Goethego, mianowicie Emila Zegadłowicza, Leona 
Wachholza i Władysława Kościelskiego, oraz polemika 
jaką wywołała niniejsza recenzja. Niewielkie zagniece-
nia na okładce.  35. –
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29. LEONARDO da VINCI: Bajki. Zebrał i przełożył Leopold Staff. Warszawa: Wyd. 
J. Mortkowicza, 1928. – [2], III, [3], 61, [4] s., [8] k. tabl., 19,5 cm, opr. pł. wyd. zdobio-
ne. Na licu okładki tytuł „Bajki. Favole”. Ozdobione rysunkami mistrza. Okładka 
spłowiała, częściowo wytare złocenia na licu. Wewnątrz czysty egz.  120. –27. KATALOG antykwaryczny. Co znajdziesz na półkach antykwariatów „Domu 

Książki”. Warszawa: „Dom Książki”, [po IX. 1956]. – 72 s., il., rys., 20,5 cm, brosz. 
wyd. Katalog starych druków i książek wydanych przed 1939 znajdujących się 
antykwariatach „Domu Książki”, ułożonych wg działów antykwarycznych, z do-
kładnym opisem bibliograficznym wraz z cenami. Na końcu wykaz antykwaria-
tów „Domu Książki” w Polsce. Niniejszy katalog-prospekt miał zapoczątkować 
cykl katalogów antykwarycznych na wzór katalogów wilderowskich. Doskonałe 
źródło informacji dla dzisiejszych bibliofilów. Tylna okładka uszkodzona (ubytek 
uzupełniony i podklejony).  50. –

28. LENARTOWICZ Teofil (1822–1893): Listy 
o Adamie Mickiewiczu przez… Paryż: Księ-
garnia Luxemburgska, 1975. – 72 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Listy pisane do syna Adama Mic-
kiewicza, Władysława, opisujące spotkania 
z wieszczem jego osobowość i przemyślenia. 
Okładka podbrudzona i pozaginana, we-
wnątrz zagięcia i zabrudzenia. Egzemplarz 
nierozcięty i nieprzycięty. 60. –
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32. MEISSNER Janusz (1901–1978): Wilk, ryś i dziewczyna. Katowice: Wyd. AWiR, 
1947. – 207, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Janusz Maria Brzeski (1907–1957). 
„Niniejszy tom opowiadań pogodnych zawiera 17 wspomnień z różnych czasów”. 
Kilka z nich po raz pierwszy drukowne. Stan b. dobry.  60. –

33. MICIŃSKI Tadeusz (1873–1918): Walka o Chrystusa. Warszawa: nakł. S. Sadow-
skiego, 1911. – [4], 139, [1] s., 20 cm, opr. pł. Prywatna pieczątka własnościowa. Po-
lemika z książką A. Niemojewskiego „Bóg Jezus”. Otarcia na krawędziach oprawy, 
na grzbiecie tytuł złocony. Wewnątrz czysty egz.  75. –

34. MIŁOSZ Czesław: Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzo-
zowskim. Wyd. I. Paryż: Instytut Literacki, 1962. – 125, [3] s., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Biblioteka „Kultury” T. LXXVII. Sam autor mówił o książce: „Zarzucą mi, że nie 

30. LESKA Maria: Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy Czesława i Krystyny Bed-
narczyków w latach 1949–1995. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1998. – 95 s., 
22 cm, opr. karton wyd. Egz. nr 147 ze 150. Monografia działalności wydawniczej 
Krystyny i Czesława Bednarczyków po II wojnie światowej w Londynie oraz ich 
działalność na polu życia kulturalno – literackiego na emigracji. Wersja pracy 
magisterskiej.  150. –

31. LEWIN Leopold (1910–1995): Wyrąb lasu. Warszawa: F. Hoesick, 1931. – 41, [2] s., 
19 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Lolka Sternika dat. 6. 02. 1931 r. Pierwszy, 
opublikowany tomik poetycki. Blok lekko poluzowany. Czysty egz.  60. –
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37. ORWELL George: Folwark zwierzęcy. Przełożyła z angielskiego Teresa Jeleńska. Lon-
dyn: Odnowa, 1974. – 94, [2] s., 18 cm, brosz. wyd. Kolejne wydanie emigracyjne, gdyż 
w Polsce książka była objęta zakazem cenzorskim do 1988 r. Stan b. dobry.  50. –

38. PACZKOWSKI Jerzy (1909–
1945): Na ostrzu noża. Satyry. War-
szawa: nakł. F. Hoesicka, 1935. – 133, 
[2] s., 24 cm, brosz. wyd. Okładkę 
proj. Antoni Wajwód (1905–1944). 
Wiersze satyryczne z lat 1928–1934. 
Okładka przykurzona z zagięcia-
mi na krawędziach i narożnikach 
(podklejenia), grzbiet poprzecierany 
z niewielkimi ubytkami. Wewnątrz 
czysty egz.  90. –

oświetliłem krytycznie poglądów Brzozowskiego i że mój traktat o nim jest apo-
logią.” Okładka podbrudzona i poprzecierana na grzbiecie. Na marginesach kilku 
początkowych kart ślad po zacieku. W tekście miejscami podkreślenia.  60. –

35. MUNTHE Axel (1857–1949): Księga z San Michele. Wyd. 4 z 18 ilustracjami. 
Warszawa: J. Przeworski, 1935. – XIX, 413, [1] s., 18 k.tabl., 22,5 cm, opr. artystycz-
na płsk. granatowy, pięciopolowy, z czterema wieńcami i tytułem tłocz. złotem. 
Dzieło życia nadwornego lekarza szwedzkiej rodziny królewskiej. Egzemplarz 
w stanie znakomitym.  250. –

36. [OLIZAROWSKI Tomasz August 
(1811–1879)]: Twory Dydyma Olifira. 
Paryż: Ksiegarnia Polska, 1862. – 16 s., 
20,5  cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
W treści: Odezwa Moskiewska. Pieśń do 
Franciszka Duchińskiego przy oddaniu 
mu zegarka. Odpowiedź Wsewotadowi 
a przestroga Sławianom. Krawędzie lek-
ko spłowiałe.  50. –
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42. POPOWSKI Zdzisław (1913–1980): Pieśni uroczyste. [Chełm Lubelski]: Biblioteka Ka-
meny, 1936. – 53, [2] s., 22 cm, brosz. wyd. Biblioteka Kameny Nr. 7. Tomik poezji wydany 
w nakł. 150 egz. Okładka z przebarwieniami, pokruszenia na krawędziach.  35. –

43. [RAUTENSTRAUCHOWA Łucja (1798–
1886)]: Emmelina i Arnolf. Przez Ł***. War-
szawa; Druk. Łądkiewicza, 1821. – [8], 211 s., 
19 cm, opr. pł. Powieść sentymentalna. Karta 
przedtytuł. podklejona i zabrudzona, pozostałe 
z niewielkimi zabrudzeniami i przebarwienia-
mi papieru.  180. –

44. ROMAŃSKI Marek [właśc. DĄBROWSKI 
Roman] (1906–1974): W walce z Arsenjuszem 
Lupinem. Powieść. T. 1–2. Warszawa: Wyd. S. 
Cukrowskiego, [1934]. – 255, [1] s., 19,5 cm, brosz. 
wyd. Okładkę proj. Zygmunt Jurkowski (1904–
1945). Powieść kryminalna, autora uznawanego 
za jednego z wielkiej trójki polskich pisarzy po-
wieści tego gatunku. Grzbiety podklejone z ubyt-
kami, blok poluzowany, niektóre składki luzem. 
Nierówno przecięte arkusze. 90. –

39. PAWLIKOWSKA Marja (1891–1945): Dan-
cing. Karnet balowy. Warszawa: F. Hoesick, 1927. – 
41, [3] s., winiety. 16,5 cm, brosz. wyd. Pierwodruk. 
Zbiór wierszy „umiejscowionych” na dancingu 
w jazzowym rytmie ze słowami filozoficznymi na-
wiązującymi do treści Nietzschego i Schopenhau-
era. Nad całością unoszą się motywy przemijania, 
starzenia i śmierci. Okł. związana wydawniczo je-
dwabnym sznurkiem. Okładka lekko podbrudzo-
na, grzbiet z niewielkim ubytkiem, podklejony. 
Wewnątrz czysty egz.  90. –

40. PITIGRILLI (1893–1975): Mężczyzna szuka miłości. Autoryzowany przekład 
z włoskiego Zuzanny Melickiej. Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1931. – 221, [2] s. 
20 cm, opr. wyd. pł.  50. –

41. PITIGRILLI (1893–1975): Pas cnoty. Autoryzowany przekład z włoskiego 
J. A. Laski. Wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Alfa, 1931. – 260, [2] s., 20 cm, 
opr. wyd. pł.  50. –
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46. RÓJ Nowa serja. Katalog wydawniczy. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, [1933]. – 43, [1] 
s., fot.., 10 × 21 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Okładkę proj. M. Berman. Katalog 
nowej serii wyd. „trzyzłotowej”, zawiera krótkie streszczenie lub recenzje oraz fot. 
okładek książek literatury pięknej, współczesnej polskiej i obcej (powieści, nowe-
le, reportaże, kryminały, sensacje). Grzbiet podklejony, niewielkie uszkodzenia 
okładki. Rdzawe ślady po zszywkach.  50. –

45. RÓJ 1936. Katalog wydawniczy. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, [1936]. – 64 s., fot., 
10 × 21 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Katalog książek, które ukazały się w roku 
1936 w wyd. „Rój”, zawiera krótkie streszczenie lub recenzje oraz fot. okładek. 
Czysty egz.  50. –
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49. URBAŃSKI Aureli (1844–1901): Miatież. Rok 1863. Wydanie drugie uzupełnione 
(Wydanie pierwsze w łamach feljetonu Dziennika Polskiego). Lwów: nakł. Drukarni 
Polskiej, 1893. – [4], 122, [5] s., ozdobniki, 17,5 cm, opr. pł. z zachowaną oryginalną 
okładką brosz. Pieczątka „Zakłady Wychowawczo-Naukowe im. Z. Strzałkow-
skiej Bibljoteka”. Tomik poezji poświęconej „poległym, straconym i zamęczonych 
w kopalniach Sybiru” po powstaniu styczniowym. Okładka podniszczona, blok 
poluzowany.  75. –

50. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894–1969): Pieśni fanatyczne. Wyd. I. Warszawa: 
J. Mortkowicz, 1929. – [4], 37, [11] s., 19 cm, brosz. wyd. Pod znakiem Poetów. Se-
ria Nowa. Katastroficzna wizja współczesnej cywilizacji. Otarcia na krawędziach 
okładki i na grzbiecie.  120. –

47. [SŁOWACKI Juliusz]: Juliusz Słowacki 1809–
1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. Londyn: 
Polish Research Centre , 1951. – 448 s., 25 cm, opr. 
pł. wyd. Artykuły badaczy literatury polskiej na ob-
czyźnie dot. twórczości J. Słowackiego i jej związków 
z literaturą obcą. Ciekawostką jest, po raz pierwszy 
wydane, krytyczne opracowanie listu wieszcza do 
Ludwika Norwida, starszego brata Cypriana, przez 
Irenę Gałęzowską. Część artykułów w jęz. angiel-
skim, francuskim i włoskim.  90. –

48. TETMAJER Kazimierz Przerwa: Legenda Tatr. [Maryna z Hrubego, Janosik Nę-
dza Litmanowski]. Warszawa: S. Orgelbranda Synowie, 1912. – [8], 422, [1] s., winiety, 
inicjały, 24 cm, opr. płsk. pięciopolowy ze sztucznymi zwięzami, podkreślonymi 
złotym szlaczkiem. Zach. okładka broszury. Wyd. 1. Drobne otarcia narożników 
oprawy, nadkruszona górna krawędź grzbietu.  360. –
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o młodzieży szkolnej, zawiera utwory, które charakteryzuje „artystyczna dojrza-
łość i twórczy stosunek autorów do słowa”. Wśród autorów m. in.: E. Słoński, J. A. 
Gałuszka, B. Leśmian, J. Tuwim, K. Wierzyński, J. Iwaszkiewicz, Świętopełk 
Karpiński. Na końcu przypisy i objaśnienia. Okładka podbrudzona, przetarcia na 
krawędziach i grzbiecie. Wewnątrz czysty egz.  90. –

54. ZEGADŁOWICZ Emil (1888–1941): Dziewanny. Poemat MCMXIX – MCMXXVI. 
Warszawa-Kraków: J. Mortkowicz, 1927. – 485, [17] s., 22 cm, opr. pł. ze złocenia-
mi, krawędzie oprawy fazowane. Księga pierwsza: Wiatr wiosenny. Księga druga: 
Zmysły. Księga trzecia: Noc świętojańska. Księga czwarta: Powsinogi beskidzkie. 
Księga piąta: Wielka nowina. Księga szósta: Gody pasterskie. Bardzo ładny egz., 
stan b. dobry.  150. –

51. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894–1969): Róża wiatrów. Wyd. 2. Jerozolima: Wyd. „W dro-
dze”, 1944. – 93 s., 18 cm, brosz. wyd. Wiersze czasów wojny wydane po raz pierwszy 
w Nowym Jorku w 1942 r. Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki.  50. –

52. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885–1939): W małym dworku i Szewcy. Posłowie 
Władysława J. Dobrowolskiego (1906–1978). Kraków: Spółdzielnia Pracy i Użytkowni-
ków „Czytelnik”, 1948. – 127, [3] s., [2 k. tabl.], 23 cm, brosz. wyd. Pierwodruk. Biblioteka 
Dramatyczna „Nowy Teatr”. Nr 3. Niewielkie otarcia na krawędzi grzbietu.  150. –

53. WSPÓŁCZESNA poezja polska 1915–1935. Antologia poetycka opracował Adam 
Szczerbowski (1894–1956). Warszawa-Zamość: Koło Miłośników Książki, 1936. – 
208 s., 21 cm, brosz. wyd. Książnica Literacka T. 1. Antologia przygotowana z myślą 
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55. ŻEROMSKI Stefan (1864–1925): Puszcza jodłowa. Cztery plansze, okładkę, inicjał 
i zakończenie wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas (1883–1934). Warszawa: 
Jakub Mortkowicz, 1926. – 28, [4] s., 4 k. tabl, inicjał, finalik (drzeworyty), 31 cm, 
opr. pł. współcz. z naklejonym fragmentem oryginal. okładki. Na k. tyt. prywatny 
podpis własnościowy. Drugie ilustrowane wyd. na bezdrzewnym papierze mir-
kowskim wytłoczone w Drukarni W. L. Anczyca w Krakowie. Nr niniejszego egz. 
1018. Wspomnienia z kielecczyzny z lat młodości autora, przeplatane fantazjami 
o strzygach, zmorach itp., jak również o wydarzeniach historycznych odnotowanych 
na tym terenie Grzbiet lekko spłowiały. Wewnątrz czysty egz.  350. –
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58. BUYNO B.: Przygody chłopczyka 
w krainie ptaszków . Wyd. 2. Warsza-
wa: Gebethner i Wolff, 1943. – 77, [2] 
s., [4] k. tabl. kolor., rys., 20 cm, opr. 
ppł. wyd. Okładka i ilustracje Jana 
M. Szancera (1902–1973). Przygody 
w świecie fantazji. Okładka z nie-
wielkimi otarciami na krawędziach. 
Wewnątrz czysty egz.  70. –

d l a  d z i e c i

56. ANTOLOGIA polskiej literatury dziecięcej. 
Opracowała Irena Skowronkówna (1906–1989). 
Warszawa; PZWS, 1946. – 263 s., 21 cm, brosz. 
wyd. Wyboru dokonała badaczka literatury dla 
dzieci i przeznaczona jest dla dzieci z pierwszych 
klas szkoły powszechnej (7–10 lat). Wśród autorów 
znajdziemy m. in.: S. Jachowicza, M. Konopnic-
ką, L. Krzemieniecką, S. Themersona, J. Tuwima. 
Okładka lekko podbrudzona, grzbiet z niewielkim 
ubytkiem, podklejony.  50. –

57. ANTOSIEWICZ Kazimierz: Sen Janka. Po-
wiastka dla młodzieży wiejskiej. Łomża: Wyd. Tow. 
Racjonalnego Polowania, 1922. – 16 s., 20 × 11,5 cm, 
brosz. wyd. (tyt. okładka). Opowiadanie o walorach 
wychowawczych. Zagięcia i uszkodzenia narożni-
ków okładki.  25. –
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61. [GAZIŃSKI Wacław] W. Budrys 
(1919–2013): Kolorowa ścieżka. Opo-
wiadanie dla młodzieży z ilustracjami 
autora. Dachau: Wyd. Słowo Polskie, 
1946. – 48 s., rys. w tekście, 21  cm, 
brosz. wyd. Krótkie opowiadania 
przedstawiające przygody dziecięce, 
powstałe w obozie koncentracyjnym, 
aby „oderwać się od grozy otaczają-
cego świata”. Autorem był wszech-
stronnie uzdolniony pisarz, rzeźbiarz, 
kompozytor. Stan b. dobry.  45. –

59. CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga (1870–1935): Walek. Opowiadanie fantastyczne dla 
młodzieży. Z rysunkami Kazimierza Alchimowicza (1878–1944). Warszawa: nakł. 
G. Sennewalda, 1896. – [92] s., [3] k. tabl., rys. 23 cm, opr. ppł. wyd. Książka przy-
godowa z baśniowymi fragmentami, ozdobiona secesyjnymi motywami. Okładka 
w chromolitografii, lekko przetarta na krawędziach. Brak przedniej wyklejki. Blok 
poluzowany (przerdzewiałe zszywki). Wewnątrz niewielkie zabrudzenia i miejscami 
drobne rdzawe plamki.  200. –

60. DUBOWSKI Adam (1910–1998): Szkolna wycieczka. Poznań: Wydawnictwo Za-
chodnie, 1958. – 16 s., il., 23,5 cm, brosz. wyd. Ilustrował Marian Romała (1912–1984). 
Dzieciom o ziemiach zachodnich. Propagandowa książeczka dla dzieci o wycieczce 
do Szczecina. Czysty, ładny egz. Niewielkie otarcia na grzbiecie.  35. –
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64. KONOPNICKA Marja (1842–1910): Poezje dla dzieci. Wybór 200 utworów wierszo-
wanych. Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1934. – 253, [1] s., [4] k. il. kolor., rys., 20 cm, opr. 
ppł. wyd. Okładkę, ilustracje i rys. wykonał Antoni Gawiński (1867–1954). Okładka 
poprzecierana na krawędziach i grzbiecie. Blok poluzowany, czysty.  100. –

65. MAKUSZYŃSKI Kornel, WALENTYNOWICZ Marian: Trzecia księga przygód 
Koziołka Matołka. Wyd. 5. Warszawa: Gebethner i Wolff, [wg BN 1934?]. – [24] s. 
(w tym 20 s. il.). 20 × 30 cm, brosz. wyd. Trzecia część przygód najsłynniejszego 

62. IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera: Wiersze dziecięce. Warszawa: Czytelnik, 1959. 
– 76, [4] s., il., 24 cm, opr. ppł. wyd. Ilustrowała Helena Winogradow-Matuszewska 
(1930–2000). Na wyklejce prywatna pieczątka własnościowa. Zbiór wierszyków dla 
dzieci pochodzących z tomików: Rymy dziecięce (1922), Płaczący ptak (1927), Wesołe 
wiersze (1934), Siedmiogrodzkie cekiny (1954). Czysty egz.  50. –

63. [KATALOG wydawniczy] Książki dla dzieci i młodzieży Wydawnictwa J. Mort-
kowicza w Warszawie. Warszawa: J. Mortkowicz, [1913]. – 48 s., 18 cm, brosz. wyd. (?), 
papier ozdobny. Zdezaktualizowana pieczątka. Nowości wydawnicze dla małych dzieci, 
dzieci starszych i młodzieży na rok 1913 i 1912 roku. Streszczenia i recenzje książek. Na 
końcu cennik książek z literatury pięknej, będących w sprzedaży.  35. –
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66. OSIŃSKA Janina (1900–1992): Wiatr i Małgosia. Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 
1960. – [24] s., il., 23,5 cm, brosz. wyd. Ilustrowała Olga Siemaszko (1914–2000). 
Wyd. 1. Bogato ilustrowane wierszyki dla dzieci. Czysty, ładny egz.  35. –

67. PERŁY. Zbiór najcenniejszych powieści z literatury angielskiej dla młodocianego 
wieku. Wolny przekład Wł. L. Anczyca. Wyd. czwarte z 8 rycinami. Warszawa: 
nakł. Gebethner i Wolff, 1907. – [4], 272, [1] s., [8] k. tabl., 18 cm, opr. pł. wyd. zdo-
bione, ze złoconym tyt. na licu i grzbiecie. Biblioteka Młodzieży. 16 opowiadań bez 
podanych nazwisk autorów. Niewielkie przetarcia na krawędzich. Blok poluzowany, 
miejscami niewielkie zabrudzenia. Jedna karta przedarta i podklejona.  90. –

koziołka. Egz. podniszczony 
i zabrudzony. Ubytki na okład-
ce. Blok poluzowany, kilka 
kartek luzem, zagięcia i zabru-
dzenia narożników.  200. –
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70. SZUCHOWA Stefania (1890–1972): Dziwię się światu. Warszawa: Nasza Księgarnia, 
1966. – 26, [2] s., il., 21,5 cm, opr. ppł. wyd. Ilustrował Zdzisław Witwicki (1921–2019). 
Wyd. 1. Urocze wierszyki z przepięknymi ilustracjami. Czysty, ładny egz.  35. –

68. RAWLINGS Marjorie Kinnan: Roczniak. Powieść. Warszawa: Księgarnia Lite-
racka, 1939. – 445, [1] s., 21 cm, opr. karton wyd. z zach. oryginalną obwolutą. Ob-
wolutę proj. Witold Chmielewski (1910–1985). Amerykańska powieść przygodowa 
dla młodzieży w tłumaczeniu Adama Galisa. Pierwsze polskie wydanie. Obwoluta 
podklejona na zagięciach i grzbiecie. Wewnątrz czysty egz. Egz. nieprzycięty, część 
składek luzem.  75. –

69. SZAYEROWA Halina: Balonik. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1962. – [18] s., il., 
23,5 cm, brosz. wyd. Ilustrowała Maria Mackiewicz (1927–2004). Wyd. 1. Bogato 
ilustrowane wierszyki dla dzieci. Czysty, ładny egz.  35. –
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73. BAZEWICZ Józef Michał 
(ok..1862–1928): Do przedstawicieli 
narodów Europy i Ameryki. War-
szawa: Redakcja i Administracja 
Wydawnictw J. M. Bazewicza, 1920. 
– [2] s., 26,5 × 22 cm, bez opr. Odezwa 
dotycząca ustalenia wschodnich gra-
nic Polski rozsyłana do panujących 
i prezydentów, oraz premierów, am-
basadorów, posłów i redakcji wpły-
wowych dzienników państw europej-
skich i amerykańskich. Podklejenie 
na marginesie.  50. –

74. TOWARZYSTWO Kredytowe miasta Warszawy. List Zastawny na 1500 złotych, 
Nº 021450 Za list ten, po wyciągnięciu jego numeru z koła w jednem z losowań, 
okaziciel otrzyma z Kasy Towarzystwa Tysiąc Pięćset Złotych. […] Podpisy i piecząt-
ka Wydziału Hipotecznego Miejskiego Sądu Skarbowego. Warszawa: 27 września 
1926. – [2] s., 22 × 17 cm, bez opr. Stan b. dobry.  100. –

c y m e l i a

71. CO ODDASZ biednym synu mój nie zginie, zwrócę ci w sądu ostatniej godzinie. 
[Łódź: KONBP, 1915]. – [1] k., 12 × 15,5 cm. Cegiełka wartości 1 rubla do naklejenia 
na szybę. Stan b. dobry.  100. –

72. KOMITET Wyborczy Kobiet Postępowych. Prosi na zebranie kobiety dnia 24-go/ 
I o godz. 7ej w. w lokalu Koszykowa 18 trze piętro front (T-wo Czytelni m. Warsz.) 
[B. m., wyd., 1919]. – [1] s., 7 × 11 cm. Ulotka-zaproszenie Komitetu działającego po 
przyznaniu praw wyborczych kobietom.  20. –
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78. KOMITET budowy gmachu polskiej YMCA w Warszawie. Komitet Honorowy 
pod Protektoratem i Przewodniczącym Pana Prezesa Rady Ministrów Janusza Ję-
drzejewicza. [wśród wymienionych m.in.: Al. Piłsudska, K. Świtalski, Wł. Racz-
kiewicz, B. Pieracki, J. Beck, gen. G. Orlicz-Dreszer, Ign. Matuszewski, Al.Prystor, 
gen. Ed. Rydz-Śmigły, W. Sławek, gen. F. Sławoj-Składkowski]. List piąty i ostatni. 
Warszawa dnia 5-go marca 1934 r. – [3] s. 29 × 22,5 cm, bez opr. Do dziś istniejący, 
zrealizowany w latach trzydziestych budynek Gmachu YMCA Polska (Związku 
Młodzieży Chrześcijańskiej) Konopnickiej 6 róg Prusa, znacjonalizowany w 1945 r. 
Ulotka z apelem o wsparcie w realizacji z wymienionymi składami Komitetu Ho-
norowego, Komitetu Finansowego i Technicznego. Stan b. dobry.  300. –

75. KURSY Rolnicze im. Stanisława Staszica 
(Uczelnia korespondencyjna dla rolników-prakty-
ków) pod kierunkiem Stefana Jankowskiego. War-
szawa: Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, 1932/3. – [4] 
s., 25 cm, bez opr. Zdezaktualizowana pieczątka. 
Druk reklamujący kursy rolnicze.  35. –

76. DO ŻOŁNIERZY spółdzielców! [Inc.:] Gdy 
trzeba podnieść wielki ciężar, którego siły jednego 
człowieka pokonać nie mogą, zbiera się kilku lub 
kilkunastu ludzi i zbiorowym wysiłkiem swych 
mięśni unoszą go w górę […] Warszawa: Zwią-
zek Rewizyjny Spółdzielni Wojskowych, 1933. – 
[1] k., 32 × 24 cm. Zdezaktualizowana pieczątka. 
Propagandowa ulotka namawiająca żołnierzy do 
organizowania spółdzielni. Lekkie nadgniecenie 
marginesu.  30. –

77. PROTOKÓŁ wyborczy do rad gromadzkich. 
Wzór Nr. 7 (do art. 41). [Warszawa: b. wyd. 193(?)]. 
– 7 s., 30,5 × 21,5 cm, bez opr. Zdezaktualizowana 
pieczątka. Czysty, niewypełniony formularz proto-
kołu wyborczego z lat 1930.  30. –
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82. OBYWATELE! [Inc.:] W dniu 12 października 
b. r. Milicja Obywatelska Miasta Gdyni obcho-
dzi uroczyście 3-letnią rocznicę […] Gdynia: Ko-
mitet Obchodu 3-ciej rocznicy powstania MO, 
[1947]. – [1] s., 30,5 × 21 cm. Pieczątka cenzury 
zezwalająca na rozpowszechnianie, zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna.  35. –

83. ALFRED GRODZKI, Warszawa. Illustro-
vannyj katalog mašin, apparatov i posudy dlja 
moločnago hozjaistva Torgovago Doma pod 
firmoj Alfred Grodzkij Varšava, 33, Senator-
skaja ul. Warszawa: [St. Grodzki], 1907. – 81 

79. JESZCZE o oddziałach polskich na zachodzie. [Inc.:] Po długim oczekiwaniu za-
czynają powracać oddziały polskie z Zachodu. [b. m.]: Wojsko Polskie Gł. Zarząd 
Polit.-Wych. Oddział Propagandy, 1945. – [2] s., 32 × 21 cm. Zdezaktualizowana 
pieczątka. Propagandowa ulotka opluwająca emigracyjne siły zbrojne.  50. –

80. LENINO – Berlin. (Szlak bojowy Wojska 
Polskiego). [Inc.:] Od chwili zdradzieckiego na-
padu hitlerowskiego we wrześniu 1939 r. aż do 
ostatecznego zwycięstwa naród polski […] [b. 
m.]: Wojsko Polskie Gł. Zarząd Polit.-Wych. 
Oddział Propagandy, 1945. – [2] s., 38 × 25 cm. 
Zdezaktualizowana pieczątka. Propagandowa 
agitka wychwalająca współpracę z Armią Czer-
woną. Ślady składania.  50. –

81. [MILICJA Obywatelska] Procedura Wydz. 
Personalnego Woj.. Kom. M. O. Ewidencja per-
sonalna. 1. Przy przyjęciu kandydata do M. O. 
[…].[Poznań: b.wyd., 1946]. – [2] s., 30 × 21 cm. 
Zdezaktualizowana pieczątka. Instrukcja przyję-
cia i zwolnienia z pracy w Milicji Obywatelskiej. 
Podklejony prawy górny narożnik. 30. –
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85. [WARSZAWA] Cennik Fabryki wyrobów srebrzonych 
i złoconych A. B. Schiffers i S-ka w Warszawie, No-
wolipie N° 80. Rok założenia fabryki 1888. Warszawa: 
[b. w., przed 1915]. – 44 s. (w tym 3–44 s. ilustracji), 32 × 
23 cm, opr. wyd. karton. Ponad 500 obiektów, w tym: 
łyżki, sztyleciki, sitka, kubki, cążki, maselniczki, cukier-
nice, serwisy do octu i oliwy, solniczki, postumenty do 
nożyków, kosze, etażery, kabarety, imbryki, samowary, 
tace, lichtarze, lampki, trybularze, &ct. Tekst w językach 
rosyjskim i polskim. Okładka przykurzona, lekkie otar-
cia grzbietu, blok w stanie idealnym.  250. –

s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Tekst w jęz. rosyjskim. Katalog wszelkich urządzeń dla 
przemysłu mleczarskiego, znanej firmy od końca XIX w. w Kongresówce, zajmu-
jącej się sprzedażą wszystkiego dla rolnictwa: od maszyn i narzędzi rolniczych do 
nasion. Podklejona tylna okładka, stan b. dobry.  100. –

84. NAJWAŻNIEJSZE wiadomości 
o Polsce. Pamiątka Pawilonu Polski 
Współczesnej na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu. [Poznań]: Wyd. Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświece-
nia Publicznego, 1930. – 5, [1] s., 25 cm, bez 
opr. Najważniejsze wiadomości o Polsce 
zamieszczone na tablicach statystycznych 
w Pawilonie Polski Współczesnej. Podkle-
jenia, plama tłusta na s. 3–6.  25. –
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W. Twardzicki, J. Tyraspolski, J. Urbański i A. Wojciechowski. Zdjęcia zachowane 
w dobrym stanie, album 27 × 16 cm, welurowy – powycierany, z secesyjną plakietą, brak 
zapięcia, kieszonki na fotografie w większości dobre, kilka nadwyrężonych. Ciekawy 
zespół dokumentujący bogactwo warszawskiej fotografii. 950. –

86. [WARSZAWA] Szkoła Handlowa Warszawska. Uczniowie 1876. Warszawa: fot. 
[Konrad] Brandel, 1876. – fotografia tableau 23 × 32 cm, nierówno obcięta i nakle-
jona na karton [konserwacja (?)]. Szkoła założona przez Leopolda Kronenberga, 
bankiera i finansistę w 1875 r., obecnie od 1906 r. niejako następczynią jest Szkoła 
Główna Handlowa. Od góry kadra szkoły: dyr.. Stanisław Przystański i m. in. 
Antoni Władysław Emilian Białecki, Władysław Gosiewski, Tadeusz Korzon, 
Stanisław Kramsztyk, Stanisław Wiktor Mieczyński, dołem uczniowie podpisani 
nazwiskiem. Stan dobry.  300. –

87. [ALBUM] Zbiór fotografii z drugiej połowy XIX w. 
i początku XX w. z warszawskich zakładów fotograficz-
nych. 33 fotografie w tym 13 większych w formacie gabi-
netowym i 20 mniejszych carte de visite (CDV). W kolej-
ności alfabetycznej: Karol Beyer, Boretti, M. Borkowska, 
Konrad Brandel, Conrad, Maksymilian Fajans, Jadwi-
ga Golcz, Antoni Gürtler, Jan Idzikowski, R. Jankow-
ski, M. Januszkiewicz, Z. Karczewski, Leonard, Kloch 
& Dutkiewicz, H. Kneuse, Konstanty, J. Kosta & Mulert, 
Czesław Kulewski, Maksym, B. Marion, Jan Mieczkow-
ski, Maurycy Pusch, Jan Raczyński, Rembrandt, Włady-
sław Ryffert, Sachowicz, Sigimond, Świetlik, J. Trzciński, 
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a f i s z e

89. BACZNOŚĆ!!! Szpiegów wszędzie 
pełno! NIE ROZMAWIAĆ O SPRA-
WACH WOJSKOWYCH. Warszawa: 
Druk. Art. K. Kopytowski i S-ka, [ca 
1920]. – [1] k. 23 × 30 cm, ulotka z okresu 
wojny polsko-sowieckiej. Stan b. dobry, 
ślad złożenia.  100. –

90. BANK Ziemiański w likwidacji. Wy-
kaz Nr. 9 majątków parcelowanych przez 
… Adres Centrali: Warszawa, ul. Mazo-
wiecka Nr. 13, róg Kredytowej. [Warszawa]: 
Drukarnia Artystyczna, Marzec 1931. – ar-
kusz 70 × 48 cm, afisz informujący o par-
celacji guntów. Majątki parcelowane przez 
centralę w Warszawie, Brześciu, Kaliszu, 
Kielcach, Lublinie i Piotrkowie Tryb. Stan 
b. dobry, ślady złożenia, drobne nadkru-
szenia górnego marginesu.  150. –

88. [WARSZAWA] Gimnaz.[jum] pod wezwaniem Śgo Wojciecha. Maturzyści w czerw-
cu 1926. Warszawa: Fot. Bernardi, 1926. – fotografia tableau 28 × 38 cm, naklejona na 
karton (ala passe partout) w prostej ramce z epoki 47 × 55 cm. Szkoła założona w 1877 
dotrwała do zamknięcia w 1950 r. Widok pl. Zamkowego wokół którego od lewej góry 
kadra szkoły z dyr. i założycielem Wojciechem Górskim, Jędrzejem Cierniakiem, 
Zofią Koss i in., u dołu maturzyści z rocznika 1926 r. wszyscy podpisani nazwiskiem 
i pierwszą literą imienia. Szkoła wykształciła wiele wybitnych postaci, zajmujących 
czołowe stanowiska w II RP. Stan fotografii b. dobry. Patrz poz. 334. 500. –



62

93. WOJSKO Polskie Rejonowa Ko-
menda Uzupelnien Zagan na powia-
ty: Zary, Zagan i Szprotawa. Zarza-
dzenie Nr. 6 Rejonowego Komendanta 
Uzupełnien Zagan. Na podstawie art.. 
40 Ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. 
o powszechnym obowiazku wojsko-
wym (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 220) […] 
Kierownik Referatu Mob. Jozwiak 
Edward ppor, Rejonowy Komendant 
Uzupelnien Szymanski Stanislaw. 
Żagań: Drukarnia Państwowa, 1946. 
– arkusz 61 × 42 cm, obwieszczenie 
o obowiązku poborowym. Stan b. do-
bry, ślady złożenia.  80. –

94. WSPÓLNYM wysiłkiem ugruntujemy ład i bezpieczeństwo, zbudujemy dobrobyt 
kraju. Warszawa: Druk Wł. Brasse, [nie przed 1945]. – [1] k. 17 × 30,5 cm, odezwa 
propagandowa. Stan b. dobry.  50. –

91. W PIĄTEK, dnia 7 maja o godz. 
20-tej w kawiarni „Patria” nastąpi 
uroczyste otwarcie beczki wypełnio-
nej zespołem Sentymentalnych śledzi 
exportowanej z akademickiej wytwór-
ni studentów „Wybrzeża” Zawartość 
beczki: (wykonawcy) Monika Snarska 
[…] Barbara Jeziak […] Zygmunt Sójka 
[…] Zbigniew Gumienny […] Marian 
Krauze […] Zdzisław Drabicki […] Ja-
dwiga i Stanisław Lisowscy. Gdynia: 
Druk. „Grafia”, [1948]. – arkusz 61 × 
43 cm, afisz imprezy artystycznej. Stan 
b. dobry, ślady złożenia.  100. –

92. WIELKI Koncert na odbudo-
wę Warszawy Staraniem Miejskiego 
Komitetu Odbudowy Warszawy pod 
protektoratem Prezydenta Miasta ob. 
Dubiela Pawła Związek Zawodowy 
Muzyków RP. Oddz. w Zabrzu wespół 
z Miejskim Oddziałem Kultury i Sztu-
ki urządza w dniu 3 października 1948 
r. o godz. 19-ej w sali Filharmonii przy 
ul. Floriana […] Wykonawcy: Zofia Bie-
lewiczówna – recytacja / Zenon Keller 
– baryton / Alina Janiszewska – forte-
pian / W. Wunderlich – skrzypce […] 
Zabrze: P.B.Z.G., 1948. – arkusz 86 × 
62 cm, afisz imprezy artystycznej. Stan 
b. dobry, ślady złożenia.  150. –
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96. МАЯКОВСКИЙ Владимир (1893–1930), Иван МАЛЮТИН (1891–1932): Если 
не хотите воевать больше, Идите войной против панской Польши. Majakow-
ski Włodzimierz, Malyutin Ivan: Jeśli nie chcesz dłużej wojować, Idź na wojnę 

z pańską Polską. [B. m.], ROSTA [Rosyjska Te-
legraficzna Agencja], 1920. – plakat 47 × 59,5 cm, 
kolorowa litografia podklejona płótnem. W le-
wym górnym narożniku fragment sowieckiej 
pieczątki. Stan dobry.  10 200. –

97. PRZEZ Oświatę do Komunizmu. РСФСР. 
„Пролетарии всех стран соединяйтесь!”. 
Moskva: Gosudarstvennoe Izdatelstvo, 1920. – 
plakat 71 × 53 cm, kolorowa litografia. Na czer-
wonym koniu ze skrzydłami młodzieniec trzy-
mający w prawej dłoni wzniesioną pochodnię, 
a w drugiej otwartą księgę z sentencją o łączeniu 
się proletariuszy wszech stron. Wykorzystany 
motyw ikonografii prawosławnej, gdzie Archa-
nioł Michał wyzwalał ludzkość od złego. W tle 
panorama z dymiącymi kominami, a niżej pod-
pis wzbogacony sierpem i młotem. Delikatny 
ślad po złożeniu. Stan b. dobry. 12 500. –

w o j n a  p o l s k o - s o w i e c k a 
p r o p a g a n d a  b o l s z e w i c k a

95. ПРАВДА проти сили, Боем проти зла. Prawda przeciw sile, bój przeciwko złu. 
Proletari vsih krain, ednajtecja! (w dolnym prawym narożniku sygn. „S”) Kiev: 
Vseukrainske Vidavnictvo, 1920. – plakat wielobarwny, litografia 54 × 75,5 cm, ślad 
zatłuszczenia w lewym dolnym narożniku, cztery ślady po taśmie na marginesach. 
Imperialiści z krajów Europy i Stanów Zjednoczonych razem z przedstawiciela-
mi kościołów, zostają zatrzymani przez robotnika z młotem w dłoni i czerwoną 
gwiazdą na ramieniu. Język ukraiński. Plakat wydrukowany na arkuszu do wy-
konywania czeków Państwowego Banku Ukrainy. 10 000. –

Правда проти сили –fragment 
odwrocia… poz. 95
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czaka, Judenicza, Denikina, Petlure – zniszczono. Wytęż wszystkie siły i odetnij 
ostatnią kontrrewolucji głowę – Wrangla. (Język ukraiński). Kijów: Vseukrainske 
Deržavne Vidavnictvo, [1920]. – plakat wielobarwny, litografia 77,5 × 58 cm, ślad po 
złożeniu, stan b. dobry. Plakat jest drukowany na odwrocie niepociętego arkusza 
z czekami bankowymi Państwowego Banku Ukrainy. 8 000. –

100. ДЕНИ Виктор Николаевич (Денисов) (1893–1946): Французкая булка голодному. 
Пролетарии всех стран соединяйтесь! DENI: Francuska bułka dla głodnych. Tekst 
S. Basov-Verhojancev. Moskva: Gosudarstvennoe Izd., 1921. – plakat kolorowy, litografia 
55 × 72 cm, minimalne nadkruszenie dolnej krawędzi i lewego górnego narożnika, poza 
tym stan b. dobry. Vysšij Vojennyj Redakcionnyj Sovet. 4 000. –

101. KALENDARZ scienny na – 1921 rok. Proletarjusze wszystkich krajów łączcie się! 
Dni odpoczynku: 1 stycznia – Nowy Rok / 22 stycznia – Dzień 9 stycznia r. 1905. / 
12 marca – Obalenie caratu w Rosji. / 18 marca – Dzień Komuny Paryskiej. / 1 maja 
– Dzień Międzynarodówki. / 7 listopada – Dzień Wielkiej Rewolucji Październi-
kowej (25 paźdz.). Ponadto Rada Komisarzy Ludowych dekretem z dn. 17 czerwca 
r. 1920, oprócz powyższych obchodów rewolucyjnych i niedziel, zachowała nastę-

98. НАЙМИТ Петлюра продав 
Украіну польским панам! Пани 
спалили и пограбували Украину – 
Смерть панам и петлюровцам! Naj-
mit Petljura prodav Ukrainu polskim 
panam. Pany spalili i pograbuvali Ukra-
inu – smert panam i Petljurovcam. Pro-
letari vsih krain ednajtecja! [Kiev: Vsey-
krainskoe izdvo, 1920]. – 69 × 48,5 cm, 
plakat kolorowy, minimalne nadkru-
szenie dolnej i prawej krawędzi, stan 
b. dobry. Język ukraiński. 21 kwietnia 
1920 roku, po upadku Zachodnio-
ukraińskiej Republiki Ludowej, Simon 
Petlura zawarł porozumienie z Polską 
o wspólnej kampanii, której celem jest 
wyparcie wojsk sowieckich. W zamian 
za wsparcie w pokonaniu bolszewików, 
zgodził się na ustanowienie granicy pol-
sko-ukraińskiej wzdłuż rzeki Zbrucz, 
uznając tym samym wejście Galicji 
i Wołynia do Polski. 5 100. –

99. ТРИ роки соціальної революції. Колчака, Юденича, Деникина, Петлюру 
– знищено. Напружить всi сили i одрубайте контреволюцii останню голову 
– Врангеля. Proletari vsih krain, ednajtecja! Trzy lata rewolucji społecznej. Koł-
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pujących 10 dni odpoczynku, odpowiadającym dawnym świętom religijnym: 7–8 
stycznia. – 19 stycznia. – 7 kwietnia […] Moskwa-Kijów-Smoleńsk: Wydawnictwo 
Komunistyczne „Trybuna”, 1921. – litografia kolorowa 35,5 × 45 cm. Drukowany 
w Kijowie, propagandowy kalendarz dla „wyzwolonych” chłopów i robotników 
po wojnie polsko-bolszewickiej. Ledwo widoczny ślad po pieczątce na marginesie, 
poza tym stan nienaganny. Wielka rzadkość.  4 250. –

102. МЕНЬШЕВИКИ, эсеры и т. п. несут смерть рабочим и крестьянам. Только 
коммунистическая партия (большевиков) дали трудовому народу Советских 
Республик мир; […] ВЫБИРАЙТЕ ТОЛЬКО КОММУНИСТОВ (большеви-
ков)! Mieńszewicy, eserowcy itp. przynoszą śmierć robotnikom i chłopom. Tylko 
Partia Komunistyczna (bolszewicy) dała pokój ludowi pracującemu Republik 
Sowieckich; […] WYBIERAJ TYLKO KOMUNISTÓW (bolszewików)! Kijów: Izd. 
Politupravlenija Kievskogo Vojennogo Okruga, 1921. – plakat 71 × 55,5 cm, koloro-
wa litografia, ślad zagięcia, poza tym stan b. dobry. Prawdopodobnie autorem był 
artysta znany z wielu karykatur K. Rotow (Константин Павлович Ротов (1902–
1959) – sygn. na obrazku pod szubienicą „Ро-„. Propagandowy plakat na wybory 
w Związku Sowieckim w 1921 r. 9 600. –
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s t a r e  d r u k i

103. APOSTOŁ Sijest k[ni]ga Nowago Zawieta soderżaszczaja w sebie [Die]janija i po-
słania stych Apostołow. Po drewnemu stoj prawosławnoj Wostocznoj crkwe ustawu, 
w oupotreblenie cztenij na prawilech crkownych soczinenaja i raspołożenaja. Lwów: 
Drukarz Symeon [Stawnicki], 1696. – [13], 240 k., [5] drzeworytów całostronico-
wych i [24] mniejsze ramach w paginacji, 32 cm, opr. płsk. (XIX w.) podniszczona. 
Księga liturgiczna zawierająca przedmowę, Dzieje Apostolskie, Listy apostolskie, 
zaczała, antyfony, miesiacesłow, prokimny. Każdy list apostolski poprzedzony 
krótkim streszczeniem. Brak 7 (?) kart, początkowe zaplamione, pierwsze trzy 
i końcowych pięć podklejone, k. tyt. wklejona odwrotnie. Druk cyrylicą, w języku 
cerkiewno-słowiańskim, w kol. czarnym i czerwonym.  2 200. –
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104. BIBLIA Leopolity. Biblia To iest KSięgi 
STarego y NOwego Zakona, na Polski ięzyk, we-
dług Lacińskiey Bibliey […]: na wielu mieyscach 
z pilnością poprawiona, y figurami ozdobiona. 
Kraków: w Druk. Mikołaia Szarffenbergera, 1575. 
– 48–736 k., drzeworyty, 33 cm, opr. płsk. XIX w. 
Wyd. 2. poprawione, pierwszego drukowanego 
polskiego przekładu całej Biblii. Bogato ilustro-
wana, zach. blisko 200 drzeworytów. Brak 136 
k. ([8], 1–47,74, 77, 78, 89, 120, 122, 125, 135–6, 144, 
152, 171–2, 421–426, 490, 553–4, 563–568, 575–6, 
603–4, 620–622, 637—8, 660–665, 676–7, 679–
680, 682—700, 737–760, [3] k.); uszkodzonych 75 
k.: 48–71, 187, 190–192, 194–197, 221–2, 229, 231–2, 
315–16, 378, 408, 449, 455, 459–461, 465, 468–470, 
472, 561, 573, 578, 600, 605, 619, 623–26, 653, 658, 
670–71, 675 – 78, 681, 712, 719—724, 728–9, 731 
k., 634–646 obcięty dolny narożnik; czasami, 
szczególnie w Nowym Testamencie zdarzają się 
przestawione karty. Wtóre wydanie Leopolity 
występuje rzadziej na rynku antykwarycznym, 
więc mimo stanu egzemplarza oferujemy go na 
aukcję.  8 000. –
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105. BIBLIA to iest Księgi Starego y Nowego Testamentu, wedłvg łacinskiego prze-
kładu starego, w kośćiele powszechnym przyiętego, na Polski ięzyk z nowu z pil-
nośćią przełożone, z dokładniem textu zydowskiego y greckiego, y z wykładem 
Katholickim, trudnieyszych mieysc, do obrony Wiary swiętey powszechney prze-
ciw kacerztwóm tych czasów nalezących: przez D. Jakuba Wvyka z Wągrowca, 
theologa Societatis Jesv. Z dozwoleniem Stolice Apostolskiey, a nakładem Je° M. 
Księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego, etc. wydane. Kraków: w drukarni Łaza-
rzowey, 1599. – 1479, [49] s., [brak początkowych 18 k. i 3 k. ost. regestru – fronti-
spis, k.tyt. i regestr dorobione wg. oryginału], 33,5 cm, opr. z epoki, skóra na desce. 
Zachowała się oryginalna tylna okładzina i grzbiet, przednia dołożona z innego 
dzieła luzem. Potrójna ozdobna radełkowana bordiura, przy czym zewnętrzna sze-
roka z ornamentem roślinnym, następna z wizerunkami władców, i wokół lustra 
prosty ornament. W lustrze wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Krawędzie 
i grzbiet z ubytkami. I. wyd. Biblii w tłum. Jakuba Wujka (następne było dopiero 
w 1740 we Wrocławiu). Brak początkowych 18 k. i 3 k. ost. Frontispis, k. tyt. i ost. 
k. Reiestru dorobione wg oryginału współcześnie. Karta Porządku Ksiąg, s. 37–50, 
57–60 i 710–11 przepisane ręcznie w epoce. Egzemplarz wyjątkowy edytorsko (8 
egz. opublikowanych cyfrowo nie zna takiego wariantu), do s. 36 żywa pagina 
numeruje księgi tekstem, druk i inicjały są mniejsze. Do s. 56 i na 8 końcowych 
wąski ślad zacieku na zewnętrznym marginesie. Początkowe karty ze śladem owa-
da. Tekst integralny kompletny – pełnił rolę podstawowego polskiego przekładu 
katolickiego przez 367 lat – zachowany w b. dobrym stanie.  10 000. –
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Najstarsza polska encyklopedia . 
Od s. 287–422 Polskie Krolestwo. 
W tej części: Nowy peregrynat Sta-
rego Świata lustrator, domator wszę-
dziebylski, alias essencyalne y osobli-
we scienda o Państwach, Krolestwach, 
Xięstwach, Prowincyach, Miastach 
wielkich, […] krotko skompendy-
owane. Początkowe 7 k. z podklejo-
nym dolnym marginesem, pierwsze 
składki poluzowane, poza tym blok 
czysty w dobrym stanie.  1 200. –

108. FRYDERYK II Wielki, król Prus (1712–1786): Anti Machiavel ou essai de critique 
Prince de Machiavel, publié par Mr. de Voltaire. La Haye: Pierre Paupie, 1740. – XVI, 
191, [3] s., 20 cm, opr. sk. z epoki, grzbiet sześciopolowy ze złotem tłocz. motywami 
roślinnymi i szyldem z tytułem. Wyd. 1. Dzieło polemizujące z poglądami Makia-
wela przestawionymi w „Księciu”. Wydawcą był Wolter, który jest autorem wstępu. 
Stan b. dobry.  900. –

106. BUJALSKI Antoni Bonawentura (1726–
1782): Chrzescianin zabawny w oddaleniu się 
y zamknięciu na dziesięć dni dla odprawienia 
duchownych rekollekcyi, według przepisow, 
ustaw y obrządkow nayprzednieyszych bogo-
myślności nauczycielow y mistrzow […] cz.1 
[z 2]. Wilno: w Drukarni J.K.Mci. y Rzeczypo-
spolitey XX. Scholarum Piarum, 1775. – [24], 
442, [9] s., winiety, ozdobniki, 21 cm, brosz. 
z epoki, grzbiet obtarty, początkowe karty po-
zaginane w zewnętrznych narożnikach. Egz. 
nieprzycięty. Na odwr. k. tyt. stemmat z her-
bami Aleksandrowicz i Plater. Ćwiczenia du-
chowne w formie rozmów i wykładów. Ledwie 
widoczny zaciek na marginesie początkowych 
i końcowych kart. Stan dobry.  600. –

107. CHMIELOWSKI Benedykt (1700–1763): Nowe Ateny, Albo Akademia Wszelkiey 
Scyencyi Peł-na, Na rożne Tytuły, iak na Classes Podzielona, Mądrym dla Memory-
ału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melancholikom dla rozrywki Ery-
gowana: Część Wtora. Powtórnym drukiem na publiczne światło wydana. […] Lwów: 
W Drukarni J.K.Mci Collegii Leopoliensis Societatis Jesu, 1754. – [2], 783 s., 19 cm, opr. 
karton z epoki – brak grzbietu. Na marginesie k. tyt. nieczytelny zapis własnościowy.  
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110. KORDECKI Augustyn (1603–1673): Nova Gigantomachia Contra Sacram Imagi-
nem Deiparæ Virginis à Sancto Luca depictam, Et in Monte Claro Częstochoviensi 
[…] Per Svecos, & alios Hæreticos Excitata & Ad perpetuam beneficiorum Gloriosæ 
Deiparæ Virginis recordationem […] Nunc vero honori et venerationi S. Thomae 
Aquinatis […] dedicata. Częstochowa: Typis Clari-Montis Częstochoviensis, ca. 

1775. – [2], 142 s., drzeworyty, 
19 cm, opr. karton z epoki. Na 
tyle okładki: Wielmożnemu 
Jmci Xiędzu Soiowskiemu 
Proboszczowi Kłoczowskie-
mu moiemu Dobrodziejowi. 
Na tylnej wyklejce list, a na 
poprzedzającej karcie krótkie, 
zabawne wierszyki z epoki – 
prawdopodobnie papier jako 
makulatura do wzmocnie-
nia oprawy. Późne wydanie 
słynnej obrony Częstochowy 
z drzeworytami Antoniego 
Agapita Nowakowskiego (ok. 
1682–1729) paulina, rytowni-
ka, sygnującego swoje prace 
Fr. Ant. Nowakowski Oprawa 
zachowana z pozostałościami 
papierowej okleiny, brakujące 
dwie pierwsze i dwie ostatnie 
karty uzup. wg oryginału. Blok 
czysty, stan dobry.  750. –

109. KOIAŁOWICZ Woyciech Wiiuk 
(1609–1877): O rzeczach do wiary nale-
żących Rozmowy z roznemi Wiary praw-
dziwej przeciwnikami. […] Teraz świeżo 
w iedne Xiaske zebrane. [acc.:] Kopia li-
stu pewnego luteranina do pastora swe-
go. [b.m.: w Drukarni Oyców Jezuitow, b. 
daty]. [acc.:] GOŁĘBIOWSKI Jan: Nawró-
cenie luteranina na wiarę katolicką rzym-
ską. [b. m.: w Drukarni Oyców Jezuitow, 
1700]. Kraków: w Druk. Stanisl. Piotrkow-
czyka, 1671. – [2], 132; [4], 110; [4], 142; [8]; 
[24] s., winiety, ozdobniki, 16,5 cm, opr 
płsk. z epoki. Pieczątka okrągła: Bibliote-
ka Wegrowskich XXRR. Dzieło znanego 
historyka, heraldyka i polemisty religijne-
go. Rozmowy dotyczą zagadnień spornych 
między kalwinami a katolikami, pisane 
starannym językiem polskim. Dodatkowe 

pisma polemiczne: pierwsze anonimowe podpisane Owieczka wasza NN., drugie 
Wyznanie wiary podzielone na XII. potwarzy, które Luter wierze katolickiej czyni. 
Początkowe 4 k. ze śladem owada, dalej na marginesie zanikający ślad zacieku, poza 
tym blok czysty. Oprawa podniszczona, grzbiet z ubytkami. 750. –
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112. STAROWOLSKI Szymon (1588–1650): Simonis Starovolsci POLONIA, nun denuo 
recognita et aucta. Gdańsk: Sumptibus Georgii Forsteri, 1652. – 309 s., karta tytu-
łowa – miedzioryt z akwafortą, przedstawiający alegoryczną Polonię na tle czterech 
postaci w strojach polskich. 9,5 cm, opr. pergamin z epoki z naklejonym na grzbiecie 
szyldzikiem z tyt. pisanym ręcznie. Na k. 2 ręcznie: Conventus Chełmen P. Reforma-
tus. Autorem jest Szymon Starowolski, ksiądz, krakowski kanonik, polski historyk 
i pisarz polityczny epoki baroku, który pozostawił po sobie ponad 70 dzieł. Polonia 
należy do popularnych w owym czasie pism naukowych, które miały za zadanie 
przedstawić opis danego kraju. Pierwsze 
2 k. z drobnym ubytkiem górnego naroż-
nika, 10 końcowych lekko zażółconych, 
przednia wyklejka częściowo zach. i po-
kreślona. Stan dobry.  750. –

113. STASZIC Stanisław (1755–1826): Uwagi 
Nad Życiem Jana Zamoyskiego Kanc-
lerza i Hetmana W. K. Do dzisieyszego 
stanu Rzeczypospolitey Polskiey przy-
stosowane. (od s. 233) Pochwała Jana 
Zamoysikego [sic!] Kanclerza i Hetma-
na Wielkiego Koronnego. Miłość Oyczy-
zny nie kończy się śmiercią. [Warszawa: 
Michał Gröll, VIII-IX 1787]. – 365, [2] s., 
17,5 cm, opr. z epoki, płsk. pięciopolowy 
z motywami roślinnymi i tytułem zło-
conymi, sztuczne zwięzy podkreślone 
szlaczkiem. Edycja B., variant A. Dzieło 

111. KRUSIŃSKI Tadeusz (1675–1757): Tragica Vertentis belli Persici Historia, Per 
repetitas [Persarum] clades, ab anno 1711 ad Annum 1728vum Continuata, Post 
Gallicos, Hollandicos, Germanicos ac demum Turcicos Authoris typos Auctior / 
Authore Patre Thaddæo Krusinski […] ; accessit Ad eandem Historiam Prodromus 
iteratis typis subjectus. Lwów: Typis Coll. Soc. Jesu, 1740. – [22], 34, 529, [22], 175 s., 
winiety, finaliki, inicjały, herb całostronicowy, [błędy druku: po str. 216 jest 218, 
2 × 54 w Prodromus], 32,5 cm, opr. skóra marmoryzowana z epoki. Ręczna dedy-
kacja autora na dołożonej karcie przed tytułem dla biskupa Franciszka Antonie-
go Kobielskiego. Wpis Seminarium Janowskiego. Autor, orientalista i misjonarz, 
przebywał na dworze szacha w Isfahanie i obserwował wydarzenia wojen perskich 
(1711–1725), co opisał w Rzymie w 1726 r. Przyniosło mu to sławę na w całej Europie. 
Poszerzone wydanie lwowskie przezentujemy w znakomitym stanie, z drobnymi 
uszkodzeniami grzbietu. Otarcia krawędzi, obcięcia złocone.  3 500. –
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Wieniawa), całość zwieńczona koroną kró-
lewską. Na obrzeżach okładek prosta złocona 
ramka oraz lilijki w 4. narożnikach. Grzbiet 
6-polowy ze złoconym tyt. i ramkami na po-
szczególnych polach, a w nich wizerunki lilijek. 
Brzegi kart złocone. Modlitewnik na Wielki 
Tydzień. Egzemplarz wyjątkowy albowiem 
pochodzący z biblioteki królowej Marii Lesz-
czyńskiej (1703–1768), córki króla Stanisława 
Leszczyńskiego, żony króla Francji Ludwi-
ka XV. Drobne otarcia zewnętrznych narożni-
ków opr., stan dobry.  1 500. –

115. WOLFF Christian von (1679–1754): Au-
szug aus den Anfangs-Gründen aller Ma-
thematischen Wissenschaften, zu Bequemen 
Gebrauche der Anfänger auf Begehren verfer-
tiger … Franckfurt und Leipzig: Rengerische 
Buchhandlung, 1755. – [18], 740, [24] s., portret, 
[45] k.tabl., 17,5 cm, opr. płsk. z epoki z tyt. na 

opublikowana anonimowo, uważane jest za inicjujące wielki ruch umysłowy Sejmu 
Czteroletniego. Przeważała w nim świadomość zagrożenia niepodległościowego 
Polski. Staszic zawarł w nim propozycje środków zaradczych dla uratowania kraju 
przed upadkiem. Okładka lekko zaplamiona, blok w stanie idealnym.  1 500. –

114. SUPEREKSLIBRIS Marii Lesz-
czyńskiej, królowej Francji. L’Office 
de la Semaine Sainte, a l’usage de la 
maison du Roy. Imprime par expres 
Comamndement de S. M. Conforme-
ment aux Breviaires & Messels Roma-
in & Parisien. L’Avec les ceremonies 
de l’Eglise. Nouvelle edition. Paris: 
De l’Imprimerie de Jacques-Franc. 
Collombat, 1750. – 502, [2] s., 14 cm, 
opr. sk. z epoki, brązowy marokin 
z tłoczonym i złoconym supereksli-
brisem królowej Marii Leszczyńskiej 
na licu i tyle: herby Francji i Rzeczy-
pospolitej (Orzeł polski i Pogoń litew-
ska, pośrodku herb Leszczyńskich  
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p r z e w o d n i k i  –  r e g i o n a l i a

116. BIZAN Sylwester: Powiat i miasto 
Brodnica w walkach o niepodległość 
1914–1920 rok. T. 1. Wąbrzeźno: autor, 
1938. – 200, [4] s., 23 cm, brosz. wyd. 
Historia Pomorza i wkład ludności 
w odzyskanie niepodległości. T.1 (z 2). 
Okładka pozaginana, pokruszona na 
krawędziach z niewielkim ubytkiem. 
Wewnątrz czysty egz.  75. –

117. BLUHM-Kwiatkowski Aleksander 
(1895–1953): Przewodnik po Łowiczu 
i okolicy skreślił… Wyd. 2 poprawio-
ne i uzupełnione. Łowicz: nakł. Księ-
garni Łowickiej, [wg BN 1938]. – 64 s., 
fot., inseraty, 17 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Wg. innych źródeł rok wydania 1934. 
Fotografie autora. Lekko spłowiałe 
krawędzie okładki. Wewnątrz czysty, 
b. ładny egz.  180. –

grzbiecie. Autor niemiecki filozof, matematyk, i prawnik, profesor na Uniwersy-
tecie 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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120. FICIŃSKA Maria: 20 lat w Paranie. Warszawa: Instytut Wyd. „Biblioteka Polska”, 
1938. – 119 s., [16] k. foto., 23 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz Fiedler. Foto-
grafie Wacława Kuleszy. Obraz życia polskich osadników w Brazylii jak również 
warunki życia brazylijczyków z różnych warstw społecznych, widziane oczami pol-
skiej nauczycielki. Okładka lekko przykurzona głównie na krawędziach. Wewnątrz 
czysty egz.  60. –

121. [GDAŃSK] Przewodnik po Gdań-
sku. Gdańsk: Polska Macierz Szkolna, 
[1929]. – [2], 119 s., il., fot., inseraty, [1] 
k. rozkł. bander handlowych, [1] plan 
(28 × 32 cm), 15,5 cm, brosz. wyd. Przed-
mowę napisał Tadeusz Bierowski, histo-
rię Gdańska skreślił Józef Zawirowski, 
zdjęcia wyk. R. Wyrobek. Gdańsk pod 
względem prawno-politycznym oraz in-
formacje dla polskich turystów Okładka 
lekko podbrudzona, niewielki ubytek na 
grzbiecie, wewnątrz miejscami drobne, 
rdzawe plamki.  120. –

118. DEBUS Jean-Serge: De Lille à Varsovie. Impressions de voyage. Illustrées par E. 
Butor. Argentan: l’Alliance Franco-Polonaise, Amis de la Pologne, 1929. – 37 s., il., 
[1] k.tabl., 21,5 cm, brosz. wyd. Impresje z podróży do Polski z akcentami semickimi 
przedstawionymi na ilustracjach. Stan b. dobry.  60. –

119. DEKOWSKI Jan Piotr, JASTRZĘBSKI Jerzy: Tomaszów Mazowiecki przewodnik 
po mieście i okolicy. Tomaszów Maz.: Wyd. Oddziału Tomaszowskiego PTK, 1935. 
– 109, [11] s., [1] plan rozkł., [2] mapy (w tym 1 rozkł.), il., inseraty, 16,5 cm, brosz. 
wyd. Czysty egz.  120. –
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w tekście i inicjały wykonali Irena z Nowakowskich i Zygmunt Acedańscy. Na okładce 
tytuł „Król. Wolne Miasto Żółkiew” z herbem. Czysty egz.  60. –

124. JODKOWSKI Józef: Grodno. Z 28 ilustracjami i planem miasta. Wilno: nakł. Księ-
garni J. Zawadzkiego, 1923. – [6], 119 s., il., [1] plan rozkł., 20 cm, brosz. wyd. Hi-
storia Grodna i opis zabytków. Grzbiet podklejony. Okładka lekko podbrudzona. 
Wewnątrz czysty egz.  50. –

125. JODKOWSKI Józef: Grodno i okolice. Jeziora Augustowskie. Suwalszczyzna. 
Przewodnik turystyczny. Grodno: Komisja Turystyki przy Zarządzie Miejskim, 
1934. – 28, [8] s., [1] mapa, fot., inseraty, 19,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik tury-
styczny autorstwa dyrektora Muzeum Miejskiego w Grodnie z mapką turystyczną 
okolic Augustowa, Grodna i Suwałk oraz inseratami regionalnymi. Złocenia na licu 
okładki lekko przybrudzone, zagniecenia na narożnikach, niewielki ubytek górnej 
krawędzi grzbietu.  50. –

122. GIZBERT [STUDNICKI] Wacław 
(1874–1962): Wilno. Przewodnik ilustro-
wany po mieście i okolicach z planem mia-
sta i dodatkami. Wilno: nakł. A. Żukow-
ski, W. Borkowski, 1910. – 268, 34, [6] s., 
il., inseraty, [1] plan kolor. rozkł. (39 × 28), 
17,5 cm, brosz. wyd. Prywatny podpis wła-
snościowy na k. tyt. i okładce. Ciekawy 
przewodnik po Wilnie, ze szczegółowym 
opisem zabytków. W miejscach, w których 
autor przywołuje ważne wydarzenia hi-
storyczne (np. powstanie styczniowe), za-
znaczone ingerencje cenzury. W dodatku 
podstawowe informacje dla „przyjezdnych 
i zwiedzających miasto” i okolice. Na koń-
cu skorowidz. Niewielkie zagięcia okładki. 
Nieczęste!  350. –

123. HAY Emanuel: Żółkiew. Przewodnik dla zwiedzających. Rzut oka na dzieje Żółkiew-
skich i Sobieskich. Wyd. 2. przejrzane i znacznie rozszerzone. Z ilustracjami. Żółkiew: 
Druk. o.o. Bazyljanów, 1936. – 56 s., il., ozdobniki, nuty, 20 cm, brosz. wyd. Drzeworyty 
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129. KOWALCZEWSKI Sylwester: Góry Świętokrzy-
skie. Przewodnik krajoznawczy. Kielce: nakł. Kielc-
kiego Oddziału PTK, 1939. – 112 s., il., 19 cm, brosz. 
wyd. Trasy wycieczek, informacje turystyczne. Za-
gięcia narożników oraz drobne, rdzawe plamki na 
okładce. Wewnątrz czysty egz.  60. –

130. KRÓL Eugeniusz: Ziemia Święta. Przewodnik 
dla pielgrzmów i turystów. Kraków: druk „Po-
wściągliwość i Praca”, 1936. – XIV, 217, [3] s., [13] 
k. tabl., [5] map rozkład., [7] planów w tekście, 
18 cm, opr. ppł. Całość podzielona na część in-
formacyjną i turystyczną. Dodatkowo na końcu 
opis Aten i Istambułu. Mapa Palestyny współ-
czesnej w skali 1 : 500.000, 40 × 30 cm, z obcię-
tym marginesem bez szkody dla treści. Okładka 
z otarciami, blok czysty.  90. –

126. KARPIŃSKI Jan, ORŁOWICZ Mieczysław: Białowieża i Hajnówka. Odbitka 
z „Przewodnika po województwie białostockim”. Białystok: Wyd. Związku Popie-
rania Turystyki Woj. Białostockiego, 1937. – 56 s., il., [1] mapa rozkł., 16,5 cm, brosz. 
wyd. Na k. tyt. prywatny podpis własnościowy. Na okładce tytuł „Krótki przewodnik 
po Puszczy Białowieskiej”. Okładka przykurzona, wewnątrz czysty egz.  60. –

127. KŁOS Juljusz: Wilno. Przewodnik krajoznawczy (szkic monografji historyczno-
-architektonicznej). Wyd. 2. całkowicie przerobione i uzupełnione. Wilno: Wileń-
skie Tow. Krajoznawcze, 1929. – 293, [1], IX s., fot., rys., [2] plany (w tym 1 rozkł. 
40 × 37 cm, kolor. w litografii), 17,5 cm, brosz. wyd. Kolorowa okładka z herbem 
Wilna proj. F. Ruszczyca. Przewodnik, zawierający historię miasta, szczegółowy 
opis zabytków, program zwiedzania. Na końcu skorowidz przedmiotowy oraz spis 
ulic. Okładka z kilkoma plamkami i z zagięciami na krawędziach. Wewnątrz czysty, 
ładny egz.  350. –

128. KONDRACKI Jerzy (1908–1998): Studia nad 
morfologią i hydrografią Pojezierza Brasław-
skiego. Warszawa: [Przeglad Geograficzny], 
1938. – [4], 100, XIV s., [1] k. mapa rozkł., plany, 
rys., fot., schematy, tabele, 24 cm, brosz. wyd. 
Rozprawa złożona na Uniw. im J. Piłsudskiego 
w Warszawie, celem uzyskania stopnia doktora 
geografii. Tytuł, podpisy pod fot. i streszczenie 
w jęz. niem. Na końcu w powielaczu katalog je-
zior bracławszczyzny oraz mapa morfologiczna 
pojezierza w skali 1:500 000. Odbitka z T. XVII 
Przeglądu Geograficznego. Grzbiet nieznacznie 
podklejony.  50. –
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134. KUROWSKI Franciszek Ksawery (1796–1856): Pamiątki miasta Warszawy. T. 1–3. 
Z rękopisu wydał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa: Państwowy Instytut Historii 
Sztuki, 1949. – X, 131; 208; 70, [2] s., 29 cm, brosz. wyd. Materiały do dziejów sztuki 
i kultury nr 14. Praca pozostająca ok. 100 lat w rękopisie, wykorzystana przez So-
bieszczańskiego, po raz pierwszy zawierająca taryfy domów, szczegółowo opisująca 
stan ulic i budynków.  150. –

135. [LUBLIN] Ilustrowany przewodnik po Lublinie. Lublin: Polskie Tow. Krajoznawcze, 
1931. – 133, [6] s., [20] k. fot., inseraty, 16,5 cm, opr. pł. wyd. Historia miasta z dokład-
nym opisem zabytków, aktualne dane informacyjne dot. życia miasta wraz z indeksem. 
Okładka lekko przykurzona, na licu tytuł złocony. Wewnątrz czysty egz.  120. –

136. [LWÓW] Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajo-
wej. Lwów: Tow. dla Rozwoju i Upiększania Miasta, 1894. – [6], 170, VIII, 24 s., [18] 
k. tabl. (w tym 2 rozkł.), [2] k. planów teatrów, inseraty, [1] plan kolor w litografii 
(51,5 × 69 cm). 16 cm, brosz. wyd. Szczegółowy przewodnik po Lwowie z dokładnym 

131. KRUKIEREK Józef: Przewodnik turystyczny 
po Krośnie i okolicy. Krosno: nakł. autora, 1936. 
– 89, [11] s., fot., il., reklamy, 17,5 cm, brosz. wyd. 
Historia i zabytki Krosna, Iwonicza-Zdoju, Miej-
sca Piastowego i Dukli. Okładka lekko przyku-
rzona, wewnątrz czysty egz.  120. –

132. KRYGOWSKI Bogumił (1905–1977): Lwą na 
trzęsawiska poleskie. Lwów: Książnica Atlas, 
1936. – 40 s., il., mapki, 19 cm, opr. ppł. wyd. 
Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. Lek-
tura geograficzna. Z. 1. Opis wyprawy przez ba-
gna i mokradła wzdłuż rzeki Lwy (obecnie tereny 
Ukrainy i Białorusi). Mapki i ilustracje wykonał 
Zdzisław Krygowski (1909–1996).  50. –

133. KULESZO Adam: Historja cudownego obrazu 
Najświetszej Marji Panny Matki Miłosierdzia 
na Ostrej Bramie w Wilnie. Zebrał z powodu 
koronacji Obrazu w d. 2 lipca 1927 r… Wilno: 
nakł. Księgarni Ostrobramskiej J. Jurkiewicza 
i K. Szalkiewicza, 1927. – 47 s., il., 15 × 11,5 cm, 
brosz. wyd. Okładka lekko podbrudzona. We-
wnątrz czysty egz.  35. –
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139. MACIESZYNA Maria, MACIESZA Aleksander: 
Przewodnik po Płocku. Z planem i 4 ilustracjami. 
Wydanie trzecie uzupełnione. Płock: Tow. Nauko-
we Płockie, 1922. – [8], 111, [1], 20 s., [4] k.tabl., plan 
rozkł. 16,5 × 48 cm, il., inseraty, 16,5 cm, brosz. wyd. 
Plan sporządził Kaz. Staszewski w roku 1922 i za-
wiera spis najważniejszych gmachów i instytucji. 
Stan bardzo dobry.  60. –

140. MEDYŃSKI Aleksander: Lwów. Przewodnik 
dla zwiedzających miasto opracował… Lwów: 
nakł. autora, [1936]. – [12], 249, [3] s., il., [1] plan 
rozkł. (36 × 52 cm), 18,5 cm, opr. karton wyd. 
Okładkę proj. Rudolf Mękicki (1887–1942). Na 
okładce tytuł „Ilustrowany Przewodnik po Lwo-
wie”. Stan bardzo dobry.  250. –

141. MIKORSKA Maria: Derwisze na asfalcie. Od 
Elburcu do Perepolis. Warszawa: Tow. Wyd. 
„Rój”, 1939. – 305, [3] s., [12] s. fot. 20 cm, opr. 
pł. Prywatne pieczątki własnościowe, Relacja 
z podróży po Persji (od 1935 Iran). Na grzbie-
cie tytuł złocony. Oprawa z tłoczeniami, lekko 
poprzecierana na krawędziach z niewielkimi 
plamkami. Wewnątrz czysty egz.  60. –

opisem zabytków, ze skorowidzem. Okładka podniszczona, spłowiała, grzbiet pod-
klejony. Blok poluzowany. Plan lekko przetarty na złożeniach, bardzo dekoracyjny. 
Nieczęste!  500. –

137. LWÓW. Przewodnik orjentacyjny. Z planem i 8 ilustracjami. Lwów: nakł. Gminy 
Król. Stoł. Miasta Lwowa, 1930. – 51, [1] s., il., [1] plan rozkł. (31,5 × 49 cm), 16,5 cm, 
brosz. wyd. Ekslibris Jerzego Janickiego sygnowany WS. Okładka przykurzona 
i miejscami pozaginana, Na k. przedytuł. ślad po kleju, ostatnia kartka uszkodzona 
na marginesie. Plan naderwany i podklejony.  180. –

138. ŁUBIEŃSKI Stefan (1894–1975): Między wschodem a zachodem. Japonja na straży 
Azji (Dusza mistyczna Nipponu). Z przedmową Wacława Sieroszewskiego. War-
szawa: Gebethner i Wolff, 1927. – 216, [1] s., [42] s. il., rys., 23 cm, brosz. wyd. Pra-
ca polskiego kompozytora i antropozofa zafascynowanego japońskim dramatem. 
Spędził kilka lat w Japonii poznając język i kulturę tego kraju. Okładka pokruszona 
na krawędziach, egz. nieprzyciety.  60. –
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145. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany prze-
wodnik po Poznańskiem. (W granicach 
z przed traktatu wersalskiego). Lwów-Warsza-
wa: Książnica Polska, 1921. – [4], 189, [2] s., il., [1] 
mapa rozkł., 16,5 cm, opr. pł. z zach oryginalną 
okładką brosz. Zdezaktualizowane pieczątki bi-
blioteczne. Polska Bibljoteka Turystyczna. Na 
końcu indeks alfabetyczny nazw miejscowości 
polsko-niemiecki. Grzbiet lekko spłowiały, we-
wnątrz czysty egz.  60. –

146. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany prze-
wodnik po Spiszu, Orawie, Liptowie i Czadec-
kiem. Lwów-Warszawa: Książnica Polska, 1921. 
– [4], 288 s., il., [1] mapa rozkł. z 3-ma mapkami, 
16,5 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. pryw. pieczątka 
własnościowa. Polska Bibljoteka Turystyczna. Na 
końcu indeks alfabetyczny nazw miejscowości. 
Pierwsze karty ze śladem po zacieku i z niewiel-
kim ubytkiem marginesu. Okładka lekko zabru-
dzona z zagięciami na krawędziach.  60. –

147. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany prze-
wodnik po województwie śląskiem. Ze 130 ilu-
stracjami, planami Katowic i Królewskiej Huty 
i mapką Zagłębia Węglowego. Warszawa-Lwów: 
Książnica Polska, 1924. – 191, [1] s., il., [2] plany, 
[1] mapa, 16,5 cm, brosz. wyd. Polska Bibljoteka 
Turystyczna nr 8. Na końcu indeks alfabetycz-
ny nazw miejscowości. Okładka z niewielkimi 
ubytkami na grzbiecie i narożnikach. Wewnątrz 
czysty egz.  120. –

142. MIKULSKI Józef (1888–1969): Grodzisko we 
wsi Grodzisk nad Liwcem. (Głos w sprawie ochrony 
pewnego zabytku przeszłości). Siedlce: [b.w.], 1937. 
– 23, 1] s., 14,5 cm, brosz. wyd. Odbitka z tygodnika 
„Głos Podlasia”. Opis jednego z najstarszych grodzisk 
okresu wczesnopiastowskiego na Mazowszu z X/XII 
w., znajdującego się w powiecie węgrowskim. Czysty, 
ładny egzemplarz.  30. –

143. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany przewod-
nik po Chełmnie i Świeciu. Odbitka z „Ilustr. przew. 
po woj. pomorskiem” Lwów-Warszawa: Książnica 
Polska, 1924. – 24 s., il., 16,5 cm, brosz. wyd. Polska 
Bibljoteka Turystyczna nr 10. Czysty egz.  30. –

144. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany prze-
wodnik po Mazurach Pruskich i Warmji. Lwów-
-Warszawa: Książnica Polska, 1923. – 294 s., il., 16,5 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka bibliotecz-
na. Polska Bibljoteka Turystyczna nr 6. Na końcu 
indeks alfabetyczny nazw miejscowości polsko-nie-
miecki. Okładka lekko zabrudzona, z niewielkimi 
ubytkami na grzbiecie.Ostatnie karty pokruszone na 
krawędziach, miejscami zagięte narożniki. Wewnątrz 
czysty egz.  100. –
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151. [ROLLE Antoni] Dr. Antoni J.: Zameczki podol-
skie na Kresach Multańskich. T. III. Żwaniec, Pa-
niowce, Czarnokozińce, Bar, Mohylów, Szarogród. 
Wydanie drugie przerobione i powiększone przez au-
tora. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1880. – 290, III, [2] 
s., 20 cm, opr. psk. z epoki. Historie zamków na Podo-
lu, niegdyś broniące granic, chluba Rzeczypospolitej, 
a w chwili pisania tej książki podupadłe, zrujnowane, 
zapomniane. Grzbiet lekko przetarty. Na tylnej okład-
ce niewielkie plamki. Na pierwszych kartach drobne 
rdzawe plamki.  300. –

152. ROSPOND Stanisław (1906–1982): Jugosławja 
(Z teki podróżnika i obserwatora). Z ilustracjami 
i mapką. Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archa-
nioła, 1935. – XV, [1], 362 s., [20] k. tabl., mapka rozkł., 
24 cm, brosz. wyd. Almanach kulturalno-historyczny, 
przewodnik turystyczny i silva rerum jugosłowiańskie. 
Efekt dwuletniego pobytu na stypendium rządu jugo-
sławiańskiego młodego dr filologii słowiańskiej i jego 
wędrówek po Serbii, Bośni, Hercegowinie, Chorwacji, 
Dalmacji, Słowenii, Czarnogórze i Kosowie. Barwny 
opis ziem, obyczajów, spotkania z wieloma kulturami 
i religiami. Stan b. dobry.  120. –

148. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany przewod-
nik po Wołyniu. Z 101 ilustracjami i mapką wojewódz-
twa. Łuck: Wołyńskie Tow. Krajoznawcze i Opieki nad 
Zabytkami Przeszłości, 1929. – 380,VI s., il., [1] mapa 
rozkł., 17 cm, brosz. wyd. Grzbiet z niewielkim ubyt-
kiem, krawędzie okładki spłowiałe. Pierwsze karty ze 
śladem zawilgocenia.  150. –

149. PIĄTKIEWICZ Karol: Przewodnik po Polsce 
dla Polaków z Ameryki. Chicago: Sgł. Polish Ame-
rican Publishing Co, 1929. – 108, [20] s., inseraty, 
20 × 11 cm, brosz. wyd. Informator dla podróżnych, 
(kiedy, czym i jak podróżować, ceny, zwyczaje) oraz 
krótki przewodnik po miejscach, które należy zwie-
dzić. Czysty egz.  120. –

150. REYCHMAN Jan (1910–1975): Przewodnik po 
Podhalu, Spiszu, Orawie i Północnej Słowacji. War-
szawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1937. – XVI, 
258 s., [7] k. map (luzem w kieszonce), 17 cm, brosz. 
wyd. Zawiera szczegółowy opis tras turystycznych, 
zabytków, wraz z wskazówkami informacyjnymi co 
do bazy noclegowej, wyżywienia, komunikacji itp. 
Czysty egz.  150. –
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155. STASZIC Stanisław (1755–1826): Dziennik podróży … 1789–1805. Z rękopisów wyd. 
Cezary Leśniewski. Kraków: PAU, 1931. – LXVI, 515 s., 24 cm, brosz. wyd. Archiwum 
do Dziejów Literatury Polskiej. Serja II, t. II. Relacje z podróży do Austrii i Włoch, 
jak również opisy wycieczek po Polsce (m. in. z Warszawy do Radzynia, okolice: 
Lwowa, Siemiatycz, Sandomierza, Krakowa, Tatr i Podtatrza). Zawiera również 
notatki geologiczne z odwiedzanych terenów. Egz. nierozcięty.  120. –

156. STEMLER Józef (1888–1966): Liceum Krzemienieckie. Przeszłość – Teraźniejszość 
– Przyszłość. Warszawa: Polska Macierz Szkolna, 1927. – 42 s., [1] k. il., 16,5 cm, brosz. 
wyd. Niewielkie ubytki narożników przedniej okładki.  35. –

153. RUDNICKI Józef [właść. MĘKARSKI Stefan] (1895–1985): Lwów. Karta z dziejów 
Polski. Glasgow: Książnica Polska, 1943. – 88 s., [24] s. il., 22 cm, opr. pł. wyd. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne i podpisy. Monografia Lwowa od pierwszych 
wzmianek z poł. XIII w., do 1939 r. Grzbiet i krawędzie lekko spłowiałe.  75. –

154. SCHUMMER-Szermentowski Eugenjusz 
Marian (1904–1970): Nowa Litwa. Warszawa: 
F. Hoesick, 1930. – 159, [1] s., il., 22 cm, brosz. 
wyd. Okładka projektu P. M. Lubińskiego. 
Reportaże z Litwy Koweńskiej. Górna kra-
wędź grzbietu otarta, s. 26–31 lekko zaplamio-
ne u dołu, uszkodzony narożnik s. 91–96 bez 
uszczerbku dla tekstu.  90. –
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159. WIEŚ, dwór i miasto, jako równoważne czynniki rozwoju Polski w okresie tysiąc-
lecia. Warszawa: St. Rybakiewicz, 1924. – 111, [1] s., liczne il. i portr. w tekście, 30 cm, 
brosz. wyd. Praca z przedmową St. Rybakiewicza, wydana w przeświadczeniu, że 
„trzy nasze kolebki narodowe Wieś, Dwór i Miasto połączą się w jedno gniazdo, 
z którego duch wielkiego i rycerskiego narodu poszybuje w niebosiężne strefy”. 
Zawiera szkice: Adam Chętnik, O kulturze wsi polskiej; Stefan Kotaniec, Dzieje 
chłopa polskiego; Włodzimierz Aleksander Malczewski, Dwór (tu zarys dziejów 
Polski); Jan Ptaśnik, Obraz miasta. Na okł. rycina alegoryczna (sygn. S. Biedrzycki) 
ukazująca jednoczenie się wsi, dworu i miasta pod skrzydłami orła białego. Okł. 
zabrudzona, górny narożnik początkowych kart zagnieciony.  120. –

160. [WILNO] SZPAKOWSKI 
Donat: Album karykatur [Dun-
cio]. Wilno: Nakładem Mieczy-
sława W. Gajdzisa, 1928. – k. tyt., 
2–12 k. tabl., 13 × 17,5  cm, brosz. 
wyd. Album znanego wileńskie-
go karykaturzysty pseud. Duncio.  

157. STIASNY Bronisław: Cieszyn i Zaol-
zie. Ilustrowany przewodnik. Cieszyn: na-
kład własny, [1939]. – 96 s., il., mapka, [1] 
plan rozkł., 16,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik 
wraz z planem orientacyjnym m. Cieszyna 
i mapką Zaolzia. Tylna okładka podbrudzo-
na. Wewnątrz czysty egz.  60. –

158. WARSZAWA w liczbach 1939. Warsza-
wa: Wydz. Statystyczny Zarządu Miejskiego, 
[1939]. – 7, [V], 74 s.,[1] k. plan; W kieszonce: 
kolor. plan rozkł. (37 × 35 cm) sieci tram-
wajów i autobusów oraz [1] k. uzupełnień 
i zmian do Informatora Tr. i Aut. z 5.IX.38, 
stan na 18.V.1939. 15 cm, brosz. wyd. Dane in-
formacyjne i statystyczne Warszawy. Spło-
wiałe krawędzie.  150. –
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163. [WRIGHT Frances (1795–1852)]: Rys podróży do krajów zjednoczonych Ameryki 
Północney odbytej w latach 1818, 1819 i 1820 przez pannę Whrigt (!). Cz. 1–2. War-
szawa: nakł. F. S. Dmochowskiego, 1830. – [4], 223, [1]; [4], 223, [1] s., 13 × 11,5 cm, opr. 
psk. z epoki. Wybór najciekawszych i najnowszych podróży pod. red. M. Dembiń-
skiego. „Uwag nad społecznością, obyczajami, zwyczajami i rządem kraju tego…” 
Grzbiety uszkodzone z ubytkami, otarcia oprawy. Wewnątrz miejscami zabrudze-
nia, rdzawe plamy oraz ślady zacieku na kilku kartach t. 1. Bloki zwarte.  360. –

164. ZIENKIEWICZ Wacław: Warszawa w przeszłości i zabytkach. Z przedmową Dr. 
Zygmunta Manna (1908–1942). Warszawa: Stowarzyszenie Pracowników Księgar-
skich, [1939]. – 55, [1] s., [8] k. tabl., 16,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik po Warszawie, 
który szczegółowo opisuje historię poszczególnych miejsc (Stare Miasto, Ujazdów, 
Wilanów, Ursynów, Marymont itd.) Niewielkie otarcia na grzbiecie.  50. –

Na rysunkach przedstawiciele różnych środowisk powiązanych z Wilnem 
poprzez politykę, uniwersytet, sztukę czy prasę. Okładka podniszczona, blok 
czysty.  90. –

161. WINOGRODZKI Grzegorz: Polesie. Szkic krajoznaczo-historyczny. Lubieszów: 
[b.w], 1937. – 42 s., il., 16,5 cm, brosz. wyd. „Tu starożytny Pińsk zabytki swoje cho-
wa, tu w górę wznosi się świątynia Lubieszowa;” Wierszowana opowieść o regionie. 
Czysty egz.  45. –

162. [WŁOCŁAWEK] Miasto Włocławek. Krótki rys jego rozwoju. Warszawa: [b.w.], 
[wg BN 1933]. – 20 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Czysty egz.  60. –



107

w o j s k o

167. BAGIŃSKI Henryk (1888–1973) pseud. Józef Chłop-
ski: Znaki konwencjonalne. Lwów: Polskie Drużyny 
Strzeleckie, 1912. – 47 s., il., errata, 15,5 cm, brosz. 
wyd. Zestaw oznakowań do map topograficznych. 
Stan b. dobry.  50. –

168. BIELATOWICZ Jan (1913–1965): Brygada Karpacka. 
Rzym: Instytut Literacki, 1947. – 38, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Krótka historia Samodzielnej Brygady Strzelców 
Karpackich i jej walk w Libii oraz pod Tobrukiem pió-
ra jej żołnierza, literata i poety. Czysty egz.  50. –

169. BITWA nad Wyspami Brytyjskimi sierpień-paź-
dziernik 1940. Londyn: H. M. Stationery Office, [1940]. 
– 34, [1] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Sprawozdanie z Mi-
nisterstwa Lotnictwa z historycznych dni 8 sierpnia 
– 30 września 1940 r. Stan dobry.  60. –

165. [ZWOLIŃSKI Tadeusz]: Zakopane. Całoroczne uzdrowisko wysokogórskie i stacja 
turystyczno – sportowa w Tatrach. [Skreślił i ilustrował…] Zakopane: Wyd. Zarządu 
Uzdrowiska, Zarządu Miasta, Związku Przyjaciół Zakopanego, 1929. – 16 s., il., fot., 
20 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Okładkę proj. Tadeusz Zwoliński. Informator za-
wierający najważniejsze informacje o regionie. Na tylnej okładce wyrysowana mapa 
dojazdu do Zakopanego z różnych miejsc Polski i Europy. Stan b. dobry. 50. –

166. ŻMIGRODZKI Józef: Nowogródek. Zarys historyczny. Wilno: nakł. autora, 1924. – 
40, [2] s., 15 cm, brosz. wyd. Historia Nowogródka i charakterystyka jego zabytków. 
Okładka podbrudzona, wewnątrz czysty egz.  90. –
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173. GLASS Henryk (1896–1984): Młodzi walczą. Londyn: Veritas, 1974. – 263, [1] s., 
[4] s. il., 19 cm, brosz. wyd. Wspomnienia z lat 1912–1920, w tym z Rosji i wojny 
polsko-bolszewickiej, byłego Naczelnika Harcerzy. Stan b. dobry.  60. –

174. INSTRUKCJA o organizacji ratownictwa sanitarnego w samoobronie przeciw-
lotniczej i przeciwgazowej. Warszawa: Min. Opieki Społecznej, 1939. – 36 s., 20 cm, 
brosz. wyd. Zakres pierwszej pomocy w różnych przypadkach, wyposażenie do-
mowego organu ratunkowego.  30. –

175. JEDNODNIÓWKA 1-ej Litewsko-
-Białoruskiej Dywizji MCMXVIII – 
MCMXX. Wilno: Druk. J. Bajewskiego, 
1920. – 28, [1] s., il., 29 cm, brosz. wyd. 
Prywatna pieczątka. Okładka broszury 
zreprodukowana. Na okładce rys. Ludo-
mira Slendzińskiego.  60. –

170. BLOCH Jan (1836–1902): Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicz-
nym i politycznym. T. 2: Liczebność armii europejskich. Przygotowanie do wojny 
i jej wypowiedzenie. Kierownictwo armią. Na polu bitwy. Wojna forteczna. Stan 
i duch armii. Plany działań wojennych. Warszawa: nakł. Gebethner i Wolff, 1900. – 
XXXVI, 707 s., 68 k. tabl., plany, mapy, il., rys., mapy, tabele. 25 cm, opr. pł. Naukowa 
wizja wpływu rozwoju nauki i techniki na przebieg działań wojennych. Wielotomowe 
dzieło ukazało się jednocześnie w wielu krajach i wzbudziło ogromne kontrowersje 
i ożywioną dyskusję na przełomie XIX i XX w. Czysty egz.  250. –

171. FILLER Władysław: Polowe linje telefoniczne i telegraficzne. Wyd. 2-gie popra-
wione. Warszawa; Główna Ksiegarnia Wojskowa, 1929. – XV, [1], 136 s., rys., 22 cm, 
opr. ppł. Podręcznik kształcenia dla wojsk łączności z praktycznymi wzkazówkami 
technicznymi. Na tylnej wyklejce zapiski.  60. –

172. FOCH Ferdynand (1851–1929): O prowadzeniu wojny. Przełożył Otton Laskowski. 
Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1925. – 411 s., [1] k. portr., 
[5] k. zał. luz., szkice w tekście, 24 cm, opr. ppł., Bibljoteka Klasyków Wojskowych 
T. II. Brak k. przedtyt., przestawione s. wstępu.  150. –
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„ułana Beliny” z niewoli rosyjskiej, powrocie do kraju i nauce w Szkole Podchorążych 
w Ostrowi Mazowieckiej. Jest to kontynuacja wspomień pt. „ Z ułanami Beliny”. Okładka 
lekko zabrudzona z drobnymi plamkami. Wewnątrz czysty egz.  50. –

178. KWACISZEWSKI Józef (1890–1958): Ciężki karabin maszynowy Maxim 08. Wyd. 4. 
Brześć n. B.: Sgł. Księgarnia Wojskowa, 1928. – 61, [2] s., il., rys., 24 cm, brosz. wyd. Pie-
czątki: „Baon Podchor. Rez. Piech. Nr.10a. 1 Kompanja”; „Batalion Podchorążych 
Rezerwy Piechoty 80 p.p. Nr 10 a”. Instrukcja budowy i obsługi karabinu Maxim 08, 
który został wprowadzony do wyposażenia kawalerii WP w poł. lat 20-tych. Okładka 
podniszczona, grzbiet podklejony z ubytkami.  60. –

179. [LUTOSŁAWSKI Aleksander Tade-
usz (1913–1998)] Peter Jordan and JANTA 
Alexander (1908–1974): Seafaring Poland 
by … London: MaxLove Publ., 1944. – 47, 
[1] s., il.,, mapki, 22 cm, brosz. wyd. Okład-
ka i mapki proj. Wojciecha Meyera. Boga-
to ilustrowany materiał dotyczący polskiej 
żeglugi zarówno cywilnej jak militarnej. 
Niewielkie zakwaszenia przy zszywkach, 
stan dobry.  50. –

176. KORUPCZYŃSKA R., ŚWIDERSKA – JARMOŁOWICZOWA J.: Wielkie święto. 
Materiał na uroczystości szkolne w dniu 11 listopada w przedszkolach, szkołach, 
gimnazjach. Warszawa: „Nasza Księgarnia” Sp. Akcyjna, 1938. – 220, [4] s., 20, 5 cm, 
brosz. wyd. Przemówienia, referaty, wiersze, inscenizacje, projekty wycieczek i wy-
staw szkolnych. Wśród autorów m. in.: Maria Jasnorzewska, Anna Świrszczyńska, 
Antoni Madej, St. Kossuthówna, H. Ożogowska. Egz. nieprzycięty. Niewielkie 
załamania na krawędziach okładki.  50. –

177. KOŹMIŃSKI Karol (1888–1967): W niewoli i w Wermachcie 1916–1918. Warszawa; „Dom 
Ksiązki Polskiej”, 1930. – 287, [1] s., 20 cm, opr. pł. Wspomnienia żołnierza Legionów 
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183. RELUTON. Gazetka polowa 4-go p. p. [Legionów Polskich]. Czasopismo satyryczn-
o-polityczno-humorystyczno-artystycznonaukowo-literacko-relutońskie. Wychodzi 
– kiedy mu się chce. R. II, Nr 28. Warszawa-Łomża: Tadeusz Dalewski, 5.VI.1917. – 23 
s., il., 22 cm, brosz. wyd. Odbito za zezwoleniem cenzury pułkowej i niemieckiej. 
Stan b. dobry.  90. –

184. STAWICKI Roman, STAWICKI Ignacy Sebastian: Wieże ochronno-lotniczo-
-gospodarcze czyli wiejskie ratusze. Warszawa-Poznań: nakł. projektantów, 1933. 
– 55 s., rys., 24 cm, brosz. wyd. O potrzebie budowania wież czyli wiejskich ratuszów 
oraz ich wykorzystanie w czasach pokoju i wojny (sygnalizacje świetlne, alarmowe). 
Egz. numerowany ręcznie ten z nr 99 przeznaczony dla Dyrektora Depart. Eko-
nomicznego Min. Rol. Okładka spłowiała na krawędziach, niewielkie podklejenia 
na grzbiecie.  50. –

180. MARYNOWSKI Zdzisław: Obrona przeciwgazowa. Przedmowę napisał Walery 
Jasiński podpułkownik dyplomowany. Wyd. 2. Warszawa: Wyd. Szkoły Gazowej, 
1929. – 167, [4] s., il., 20 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Podręcznik obrony przeciwgazowej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy. Okładka 
podbrudzona i zaplamiona, wewnątrz czysty egz.  60. –

181. [PORAY-BIERNACKI Janusz (1907–1996)] JASIEŃ-
CZYK Janusz : Po Narwiku był Tobruk… Z przedmową 
Witolda Turno [Wita Tarnawskiego (1894–1988)]. Jerozo-
lima: nakł. Sekcji Wydawniczej Jednostek Wojska na Śr. 
Wsch., 1945. – 188 s., mapki, 18 cm, brosz. wyd. Wydział 
Kultury i Prasy Dtwa Jednostek Wojska na Śr. Wsch. Opo-
wiadania wojenne 1939–1945.  60. –

182. PUTEK Józef (1892–1974): Pod brzemieniem staro-
dawnego militaryzmu. Wojskowe stacje, konsysten-
cje, egzakcje i rekrutacje od XVI do XVIII wieku na 
terenie księstwa zatorskiego. Kraków: nakł. Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Choczni, 
1936. – 35 s., 23 cm, brosz. wyd. Obowiązki i obciąże-
nia społeczeństwa związane z utrzymaniem wojska. 
Zagięcia narożników, grzbiet podklejony.  45. –
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186. ŚWIĘTO LOTNICTWA Polskiego 16 lipca 1941 roku. Naczelny Wódz, gen. Wła-
dysław Sikorski wręczając Sztandar Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 
ustanowił dzień 16 lipca Świętem Lotnictwa Polskiego. Uroczystość przekazania 
Polskim Siłom Powietrznym sztandaru ofiarowanego przez społeczeństwo Wil-
na w bazie Królewskich Sił Powietrznych na lotnisku Swinderby. Fotografia cz.-b. 
10,5 × 14,5 cm. Na odwrociu ślady kleju, poza tym stan dobry.  100. –

187. WOJNICZ-Sianożęcki Zygmunt, DROGOSŁAW Z.: Samoobrona kraju w świetle 
stosunków przemysłowych i społecznych. Warszawa: Tow. Obrony Przeciwgazo-
wej, 1926. – 140, [4] s., 20 cm, brosz. wyd. Trudności i wytyczne dla samoobrony 
na wypadek wojny chemicznej Okładka pokruszona na krawędziach.  50. –

188. WOJNICZ-Sianożęcki Zyg-
munt, SARNEK Franciszek: Wojna 
chemiczna i obrona kraju. Wyd. 2. 
Z przedmową prof. inż. dr. Ignacego 
Mościckiego. Warszawa: Tow. Obro-
ny Przeciwgazowej, 1926. – 70, [1] s., 
ozdobniki, 20,5 cm, brosz. wyd. Pie-
czątka własnościowa „Z biblioteki Wi-
tolda Chodźki” (1875–1954), lekarza, 
społecznika i polityka. Potrzeba przy-
gotowania obrony przeciwchemicznej 
równolegle z rozbudową przemysłu 
chemicznego. Okładka pokruszona 
na krawędziach.  35. –

185. SZYGOWSKI Ludwik Józef: Siedem dni i siedem nocy w Normandii. Z przed-
mową generała Stanisława Maczka. Londyn; nakł. autora, 1974. – 354, [2] s., [6] 
k. tabl., fot., 20 cm, opr. karton wyd. z obwolutą proj. autora. Pamiętnik obej-
mujący najcięższe chwile kampanii normandzkiej 1944 r. Niewielkie otarcia na 
krawędziach obwoluty.  90. –
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190. ZARUSKI Marjusz (1867–1941): Na skrzydłach jachtów. Lwów-Warszawa: Książni-
ca-Atlas, [1933]. – 157, [2] s. 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki. Dookoła 
Ziemi. Bibljoteczka geograficzno-podróżnicza, T. 10. Opis podróży z lat 1925–1931. 
Stan dobry.  60. –

189. WOJSKO litewskie. Opracował oddział II Sztabu Generalnego. Warszawa: Woj-
skowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1925. – VII, [1], 74, [1] s., 10 k. tabl. (szkice, 
plany,schematy) 2 k. tabl. zał., [1] mapa kol. rozkł. (101 × 89 cm), 24 cm, opr. ppł. 
Dane ekonomiczne, polityczne i wojskowe przygotowane dla korpusu oficerskiego 
WP z dużą kolorową mapą Litwy 1 : 6 000 000. Czysty egz. Załączniki luzem, 
mapa za opaską.  300. –
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opr. karton. „Ujęta w formie dialogu broszurę o antysemityzmie… napisał w r. 
1941, a umiejscowił ją w czasie w przededniu wojny, w czerwcu 1939 r.” Krawędzie 
spłowiałe, wyklejki z papieru pakowego, pogniecione.  30. –

194. BORKOWSKI Karol (1802–1865): Pamiętnik historyczny o wyprawie partyzanckiej 
do Polski w roku 1833 przez … oficera artyleryi polskiej. Wyd. 2, powiększone. Lipsk: 
F.A. Brockhaus, 1863. – VI, [4], 304 s., 18,5 cm, opr. pł. wyd. zdobione. Biblioteka Pisarzy 
Polskich T. VII. Wspomnienia uczestnika partyzanckiej wyprawy popowstaniowej do 
Polski. Obejmuje również dokumentację dotyczącą wyprawy oraz fragment pamiętni-
ków Franciszka Wiesiołowskiego z lat 1831–1837. Na licu i grzbiecie złocenia, niewielkie 
otarcia na krawędziach. Wewnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki.  120. –

195. CYRANKIEWICZ Stanisław (1856–1910): Prze-
wodnik rzeczowo spisany przez…  cmentarze Kra-
kowa, Podgórza, Zwierzyńca spisane po dzień 25/6 
1908. Z kościołów krakowskich są opisane w prze-
wodn. epigramy, nagrobki, groby i tablice pamiąt-
kowe. Kraków: druk. „Czasu”, 1908. – 479, [1] s., [1] 
plan cmentarza, 16 cm, opr. ppł. wyd. (tytuł okład-
ka). Przewodnik zawiera m.in.: rejestry grobów na 
cmentarzach krakowskich, opisy grobów na Wawe-
lu, spis tablic epitafijnych i nagrobków w krakow-
skich kościołach. Okładka poprzecierana na kra-
wędziach, grzbiet nadpęknięty. Blok poluzowany, 
kilka kartek luzem.  150. –

h i s t o r i a

191. ARCHIWUM tajne Augusta II czyli zbiór aktow urzę-
dowych z czasów panowania tego monarchy tłumaczony 
z oryginałów francuzkich i niemieckich przez Konstancyę 
hr. Raczyńską, Józefę hr. Radolińską, Matyldę Ziołecką 
i Bernarda hr. Potockiego. T.1. (z dwóch). Wrocław: nakł. 
Zygmunta Schlettera, 1843. – X, 278 s., 16 cm, opr. płsk. 
z epoki ze złoconym tytułem na grzbiecie. Archiwum (listy, 
dokumenty dot. sytuacji w Polsce) Feldmarszałka Flemin-
ga, zaufanego Augusta II, mającego duży wpływ na poli-
tykę wewnętrzną i zewnętrzną króla. Brak s. przedtytuł. 
Grzbiet lekko nadpęknięty. Wewnątrz niewielkie zbrązo-
wienia papieru.  300. –

192. BANDROWSKI-Kaden Juljusz (1885–1944): 
Leopold Lis-Kula, pułkownik . Warszawa: Główna 
Księg. Wojskowa, 1937. – 37, [1] s., portr. il., 17 cm, brosz 
wyd. Biografia płk. Lis-Kuli (1896–1919), uzdolnionego 
dowódcy i odważnego żołnierza, który walczył na fron-
cie ukraińskim i poległ w bitwie pod Torczynem w 1919 r. 
Stan bardzo dobry.  60. –

193. BENDA JULIAN (1867–1956): Antysemita z przekona-
nia. Ze wstępem Władysława Broniewskiego (1897–1962). 
Łódź: Spółdzielnia Wyd. „Książka”, 1946. – 23 s., 15,5 cm, 
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199. DMOWSKI Roman (1864–1939): Anglja powo-
jenna i jej polityka. Uwagi ogólne. Warszawa: 
nakł. księgarni Perzyński, Niklewicz i S-ka, 1926. 
– 107 s., 20,5 cm, brosz. wyd. Wyd. I. „Książeczka 
ta powstała z artykułów drukowanych w Gazecie 
Warszawskiej” z dodanymi dwoma rozdziałami. 
Niewielkie zagięcia na krawędziach okł. Egz. nie-
rozcięty.  90. –

200. DMOWSKI Roman (1864–1939): Upadek my-
śli konserwatywnej w Polsce. Warszawa: Spół-
ka Wydawnicza Warszawska, 1914. – X, [2], 200 
s., 20 cm, brosz. wyd. Szkice polityczno-histo-
ryczne przywódcy Narodowej Demokracji doty-
czące myśli konserwatywnej w Galicji i Króle-
stwie Polskim w latach 1864–1914. W dodatku: 
„O bankructwie metody konserwatywnej w po-
lityce galicyjskiej”. Egz. nierozciety. Grzbiet lekko 
przytarty i podklejony.  90. –

201. DZIEŃ 28 Maja w Galicji. Warszawa: „Rząd 
i Wojsko”, [1917]. – 16 s., 16 cm, opr. pł. współcz. 
„Dnia 28 maja Galicja, druga dzielnica Polski 
przystapiła do polityki niepodległości, a temsa-
mem do walki o oderwanie się od Austrji i zjed-
noczenie z Królestwem”. Miejscami niewielkie 
podklejenia.  50. –

196. CZAPSKI Edward (1819–1888): Ze wspomnień 
sybirskiego zesłańca. Kraków: Księgarnia Spółki 
Wydaw. Polskiej, 1893. – 103 s., 23 cm, opr. karton 
z naklejoną oryginalną okładką brosz. Wspomnie-
nia powstańca styczniowego. Pierwsze i ostatnie 
karty lekko pokruszone.  60. –

197. [DĄBROWSKI Józef (1876–1926)] GRABIEC J. 
[pseud.]. O nasze granice. Zarys bojów polskich 
w latach 1918–1921. Z mapką. Warszawa: Księgarnia 
Polska Tow. Pol. Macierzy Szkolnej, 1921. – 38 s., 
[1] mapka rozkł. (27 × 27 cm), 19 cm, brosz. wyd. 
Czarno-biała mapka przedstawia Rzeczpospoli-
tą Polską w r. 1921 wraz z państwami ościennymi. 
Krawędzie lekko spłowiałe.  35. –

198. [DMOCHOWSKI Franciszek Salezy (1801–1871)] 
Dawne obyczaje i zwyczaje szlachty i ludu wiejskie-
go w Polsce i w ościennych prowincyach. Warszawa: 
nakł. autora, 1860. – [2], 314, [2] s., 18 cm, opr. psk. 
z epoki. Obyczaje dawnych Polaków w poszczegól-
nych dzielnicach oraz w różnych warstwach spo-
łecznych (chłopi, drobna szlachta, duchowieństwo, 
palestra, żołnierze itp..). W treści m. in.: biesiady 
i rodzaje pożywienia, trunki, konie, powozy, prze-
sądy i zabobony. Okładka podniszczona, grzbiet po-
przecierany z ubytkami. Brak przedniej wyklejki 
i k. przedtyt. Wewnątrz miejscami ślady po zacieku 
i małe rdzawe plamki.  120. –
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203. GIEYSZTOR Aleksander (1916–1999): Władza 
Karola Wielkiego w opinii współczesnej. Warsza-
wa: nakł. Tow. Naukowego Warszawskiego, 1938. – 
62, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Rozprawy Historyczne 
Tow. Nauk. Warszawskiego. T. XXI. z. 2. Poglądy 
współczesnych na władzę Karola Wielkiego na 
podstawie analizy źródeł.  50. –

204. GLEMMA Tadeusz: Stosunki kościelne w Toruniu 
w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych 
Prus Królewskich. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 
1934. – [2], 226, [2] s., 25 cm, brosz. wyd. Roczniki 
Towarzystwa Naukowego w Toruniu nr. 42. Lute-
ranizm, protestantyzm i katolicyzm w dziejach To-
runia. Niektóre składki luzem.  90. –

205. GRABSKI Stanisław (1871–1949): Państwo narodo-
we. Lwów: nakł. Księgarni Wyd. L. Igla, 1929. – [4], 
178, [2] s., 19,5 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka 
własnościowa. „Poglad na zadania państwowej naszej 
oganizacji i podstawy, na których powinna się ona 
opierać.” Grzbiet podklejony z ubytkami. Niektóre 
składki luzem. Egz. nieprzycięty.  75. –

202. FÜLÖP-MILLER René (1891–1963): 
Święty demon. Rasputin i kobiety. Au-
toryzowany przekład dra W. Bernarda. 
Katowice: Polski Instytut Wydawniczy, 
1932. – 379 s., 93 il. na 65 k., [1] k. portr. 
26 cm, opr. pł. wyd. zdobione. Pierwsza 
polska edycja monumentalnej biografii 
Grigorija Rasputina (1869–1916), jasnowi-
dza, „mnicha cudotwórcy”, w młodości 
związanego z sektą chłystów, który od-
grywał znaczną rolę na dworze carskim. 
Efektowna oprawa wydawnicza ze złoco-
nym tytułem na licu i z tłoczoną sylwetką 
Rasputina w czerni i złocie. Stan bardzo 
dobry. Ładny egz. Wewnątrz miejscami 
drobne, rdzawe plamki.  300. –
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209. HUXLEY Julian S., HADDON A. C.: My euro-
pejczycy. Przegląd zagadnień „rasowych”. War-
szawa: Nowa Biblioteka Społeczna, 1937. – 269 s., 
mapy. 20,5 cm, opr. pł. Słowo wstępne prof. Lu-
dwika Krzywickiego. Fakty naukowe, dotyczące 
„ras” człowieka. „Rasa jest jednością anatomicz-
ną, przyrodzoną. Naród jest tworem natury hi-
storycznej”.  60. –

210. JANOCKI Jan Daniel Andrzej (1720–1786): 
Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski 
(1702–1774). Z tekstu łacińskiego przełożył Ks. 
Kamil Kantak (1881–1976). Warszawa: Tow. Bibl-
jofilów Polskich, 1928. – 112, [1] s., 25,5 cm, brosz. 
wyd. Biografia współzałożyciela „Biblioteki Zału-
skich”, historyka, bibliofila i mecenasa sztuki napi-
sana przez bibliotekarza tejże biblioteki. Okładka 
pokruszona na krawędziach, grzbiet nieznacznie 
podklejony. Egz. nierozcięty.  60. –

211. JANOWSKI Ludwik (1878–1921): O tak zwanej 
„Historyi Rusów”. Kraków: [b.w.], 1913. – [2], 44 s., 
26 cm, brosz. wyd. Omówienie pod kątem wiarygod-
ności historycznej rękopisu Grzegora Poletki (?) pt. 
„Historyia Rusów”, na które powołują się badacze 
i historycy XIX w. Egz. nierozcięty.  45. –

206. GRZYMAŁA-Grabowiecki Jan: Polityka 
zagraniczna Polski w roku 1924. Warszawa: 
F. Hoesick, 1925. – 73 s., 22 cm, brosz. wyd. Pod-
sumowanie działań rządu na arenie międzyna-
rodowej. „Polska na terenie międzynarodowym 
występuje stale jako czynnik ładu i porządku, 
jako czynnik pozytywny i konstrukcyjny – ni-
gdy zaś jako czynnik negacji i destrukcji”. Egz. 
nierozcięty.  60. –

207. HEMPEL Stanisław (1788–1848): Z czasów na-
poleońskich. Wspomnienia wojenne… b. kapi-
tana pułku Gwardji ułanów polskich Napole-
ona I. Lwów: nakł. Ksiegarni K. Łukaszewicza, 
1885. – 81 s., 17,5 cm, opr. pł. z naklejoną orygi-
nalną okładką brosz. Wspomnienia z wypraw 
wojennych.  60. –

208. HEYMOWSKI Adam (1926–1995): Herbarz Inf-
lant Polskich z roku 1778. Opracował oraz wstę-
pem i przypisami zaopatrzył… Buenos Aires-Pa-
ryż: [Komitet Redakcyjny], 1964. – 63, [1] s., 26 cm, 
brosz. wyd. Odbitka z drugiego tomu Materjałów 
do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. Wyda-
no 200 egz. numerowanych, ten z nr.112. W ukła-
dzie alfabetycznym znajdujemy „rody znakomite” 
jak i rodziny mało znane.  150. –
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212. KAMIENIECKI Witold (1883–1964): Ponad zgieł-
kiem walk narodowościowych. Idea Jagiellońska. War-
szawa: Sgł. „Dom Książki Polskiej”, 1929. – 39 s., 19 cm, 
brosz. wyd. „Idea Jagiellońska jest to system politycz-
ny, polegajacy na przyciągnięciu do Państwa Polskie-
go w drodze dobrowolnych akcesów – unij terytor-
jów ościennych, wypełniających obszar geograficzny 
między Karpatami a Bałtykiem.” Pomysł utworzenia 
programu współpracy narodów polsko-litewsko-bia-
łorusko-ukraińskich.  45. –

213. KATELBACH Tadeusz (1897–1977): Za litewskim 
murem. Warszawa: „Rój”, 1938. – 379, [4] s., err., 20 cm, 
opr. karton oklejony papierem. Zdezaktualizowane 
pieczątki. Obraz Litwy kowieńskiej w reportażach 
korespondenta „Gazety Polskiej” na Litwie w latach 
1933–1937.  100. –

214. KERN Elga (1888–1955): Marja Piłsudska, 
matka Marszałka. Wizerunek życia. War-
szawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 
146, [3] s., il., (5 portretów w ramach pagina-
cji, w tym jedna akwaforta syg. Girs-Barcz). 
25 cm, opr. płótno wyd. Na wyklejce exli-
brisy „Tadeusza i Franciszki Przeorskich” 
i „Jana Czarneckiego” oraz prywatna dedy-
kacja. Oprac. graficzne, oprawa i ilustracje 
w akwaforcie i autolitografji Atelier Girs-
-Barcz. Niebieskie płótno ze srebrzonymi 
inicjałami M. Piłsudskiej. Grzbiet spłowiały 
z ledwo widocznym srebrnym tytułem. We-
wnątrz czysty egz.  120. –
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216. [KONGRES Wiedeński] SCHOELL Fredéric: Acte du Congrès de Vienne, du 9 
Juin 1815, avec les pièces qui y sont annexées; publié d’après un des originaux, déposé 
aux archives du département des affaires étrangères de S.M. le roi de Prusse. Paris: 
Librairie grecque-latine-allemande, 1815. – [6], 407 s., 22,5 cm, opr. płsk. z epoki 
ze złoc. Akta Kongresu Wiedeńskiego z 9 czerwca 1815 r. z załączonymi doku-
mentami. Ważna publikacja wydana w roku Kongresu Wiedeńskiego przez radcę 
dworu Króla Prus, posła w Paryżu. Niewielkie zażółcenia pierwszych i ostatnich 
kart, drobne otarcia oprawy, blok czysty.  800. –

217. KONOPACKI Szymon (1790–1884): Pamiętni-
ki. Z przedmową J. A. Święcickiego. Warszawa: 
[Redakcya i Administracya Biblioteki Dzieł Wy-
borowych], 1899. – 157, [3] s., 19 cm, opr. pł. Pa-
miętniki poety i pamiętnikarza, podkomorzego, 
prezesa Izby Cywilnej Gminy Wołyńskiej. Stan 
dobry.  90. –

215. KOCHANOWSKI Jan Karol (1869–1944): Szkice i drobiazgi historyczne. War-
szawa: nakł. Gebethner i Wolff, 1904. – [6], 399, 2] s., 17,5 cm, opr. pł. z naklejoną 
przednia, oryg. okł. brosz. „Exlibris Stefana Kotarskiego” (1902–1975), kolekcjo-
nera ekslibrisów i bibliofila. Autograf tegoż. Ekslibris wykonał Stanisław Łuckie-
wicz (1900–1989). Na ostatniej wewnętrznej stronie okł. specjalnie wydrukowana 
złota myśl właściciela książki. Przedruk kilkunastu artykułów historycznych z lat 
1897–1903 autorstwa późniejszego profesora i rektora Uniwersytetu Warszawskiego. 
Grzbiet spłowiały, niewielkie zabrudzenia i plamki na okładce.  90. –



130 131

221. KULCZYCKI Ludwik (1866–1941): Rewolucja rosyjska. Od dekabrystów do wędrów-
ki w lud 1825–1870. Z 26 portretami uczestników ruchu rewolucyjnego. T. 1. (z 2-ch). 
Lwów: nakł. Ksiegarni Polskiej B. Połanieckiego, 1909. – [10], 486 s., il., 20 cm, opr. 
ppł. Historia rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Okładka podniszczona, przetarcia na 
grzbiecie i krawędziach. Blok poluzowany. Wewnątrz czysty egz.  90. –

222. [KWIATKOWSKI Michał ?]: Kampania wrześniowa 1939 roku. Lens, Narodo-
wiec, [1953]. – 24 s., 23 cm, brosz. wyd. Paszkwil na „sanację” redaktora „Naro-
dowca”.  45. –

223. LECKY William E. H. (1838–1903): Dzieje wolnej myśli w Europie. Z ośmnastego 
wydania angielskiego przełożyła Marya Feldmanowa pod red. Wilhelma Feldma-
na. T. 1–2. Łódź: nakł. księgarzy Maksym. Stiftera i Alfreda Straucha, 1908–1909. 
– XI, 449; XII, 442 s., 19,5 cm, opr. pł., Rozważania angielskiego historyka i filozofa 
o wolnomyślicielstwie, racjonaliźmie, tolerancji religijnej itp. Na końcu szczegółowy 
skorowidz. Blok t. 1. lekko poluzowany.  120. –

218. KORNECKI Jan (1884–1967): Oświata polska na 
Rusi w czasie wielkiej wojny. Z przedmową Stanisława 
Zielińskiego. Warszawa: Druk. Społeczna, 1937. – [4], 
XX, [2], 5–131, [2] s., 19, 5 cm, brosz. wyd. Pamiętnik 
Kresowy zeszyt II. Praca oświatowa na Rusi przed 
wybuchem rewolucji rosyjskiej. Ruch oświatowy po 
wybuchu rewolucji rosyjskiej. Stan b. dobry.  60. –

219. KSIĄŻKA żołnierza. Warszawa: Polski Biały 
Krzyż, 1927. – [2], 200, [4] s., portret, il., mapa rozkł., 
19,5 cm, opr. karton wyd. Pamiątka, którą otrzymy-
wali żołnierze po odbyciu służby wojskowej, zawiera 
bieżące informacje o kraju, historię oraz wskazówki 
przydatne w życiu codziennym (jak ustrzec się chorób, 
jak ulepszyć gospodarstwo itp.). Czysty egz.  90. –

220. KULCZYCKI Ludwik (1866–1941): Austrya 
a Polska. Kraków: nakł. Centralnego Biura Wydaw-
nictw N.K.N., 1916. – 45 s., 24 cm, brosz. wyd. Biblio-
teczka Polityczna NKN. Sprawa Polska w dobie obec-
nej. Egz. częściowo nierozcięty. Zagięcia i pokruszenia 
na krawędziach okładki.  45. –
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224. [LELEWEL Joachim (1786–1861)]: Dzieje Polski które stryj synowcom swoim opo-
wiedział, przez J. L. oraz rysem historyi literatury polskiej przez L. R. [Leona Rogal-
skiego (1806–1878)]. Wyd. 3. Z 12 mapkami i tablicami genealogicznemi. Warszawa: 
nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1859. – [4], 510, IV, [1] s., 11 map rozkł. (brak 1.), [2] k. 
tabl. rozkł. 17 cm, opr. psk. z epoki. Historia od „dziejów bajecznych i podań niepew-
nych” do trzeciego rozbioru Polski. Krawędzie okładki podniszczone, z ubytkami. 
Wewnątrz zbrązowienia papieru oraz ślady zawilgocenia i zacieki. Tabl. genealo-
giczne pogniecione, z zaciekami i na zagięciach rozdarcia. Na grzbiecie złocone 
zdobienia.  450. –
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228. ŁOZIŃSKI Władysław (1843–1913): Życie pol-
skie w dawnych wiekach. Z 107 ilustracjami w tek-
ście i na 40 oddzielnych tablicach. Paryż: Księgarnia 
Polska, [1946]. – 193, [1] s., XL tablic (na 20 kartach), 
liczne il. w tekście, 26 cm, opr. karton wyd. z obwo-
lutą z czerpanego papieru. Życie i codzienność pol-
skiej szlachty i magnaterii. Obwoluta podbrudzona, 
miejscami uszkodzenia i niewielki ślad po zacieku. 
Wewnątrz czysty egz.  150. –

225. LEWY Nurt. Zbiór rozpraw i artykułów pod redak-
cją dr. Józefa Żmigrodzkiego. Zeszyt 1 [z 3]. Londyn: 
Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej, 
lato 1966. – 139, [1] s., [4] s. il., 21 cm, brosz. wyd. M. 
in.: Adam Ciołkosz, Cel; Polska socjalistyczna, dro-
ga: walka z komunizmem; Stanisław Borczyk, Pla-
nowanie dobrobytu i planowanie ubóstwa. Piewszy 
z trzech wydanych zeszytów ostatnich socjalistów 
polskich na emigracji.  90. –

226. LIPSKI Jacek (1892–1925): Archiwum Kuratorji 
Wileńskiej X. Ad. Czartoryskiego. Kraków: nakł. 
M. Arcta, 1926. – XIV, [2], 308, [2] s., 1] k. portr., 
24 cm, brosz. wyd. Materjały do dziejów szkolnic-
twa polskiego.Serja III nr. 2. Zinwentaryzowane 
archiwum Kuratorji wileńskiej X. A. Czartoryskie-
go ze szczegółowym indeksem. Egz. nierozcięty. 
Załamania i zagięcia okładki.  60. –

227. ŁĄCZKOWSKI Bohdan (1907–1981): Powracają-
ce fale. Jerozolima: Nakład autora, 1945. – 142, [2] 
s., 24 cm, brosz. wyd. Polemika z historiografią 
XIX w. Polski, w sposób krytyczny, poszukujący 
rozwiązań na przyszłość. Drobne nadkruszenia 
grzbietu.  60. –
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231. MAŁACHOWSKI Stanisław hr. Nałęcz (1770–1849): Pamiętniki… Posła do Stam-
bułu w czasie Sejmu Czteroletniego, jenerała wojsk polskich, senatora, kasztelana 
Królestwa Polskiego i t.d. i t.d. Objaśnił, z manuskryptu francuskiego przełożył 
i wydał Wincenty hr. Łoś. Lwów: nakł. A. J. O. Rogosza, 1876. – [2], 60 s., 22,5 cm, 
brosz. wyd. Wspomnienia obejmuja okres od wczesnej młodości do „pochodu” na 
Moskwę w 1812 r. zakończony niewolą. Grzbiet podklejony, okładka lekko przyku-
rzona. Egz. nieprzycięty.  60. –

232. MICHALSKI Jan: Z czasów mojej prezydentury. Napisał… b. Prezydent miasta 
Kalisza. Kalisz: druk. P. Piotrowskiego, 1922. – 24 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Zdez-
aktualizowane pieczątki biblioteczne. Sprawozdanie z działalności i osiągnięcia 
w odbudowie Kalisza, w formie osobistych wspomnień oraz przyczyny dymisji po 
dwóch latach prezydentury.  35. –

233. MORAWSKI Kazimierz Ma-
rian (1884–1944): Ignacy Potoc-
ki. Cz. 1: 1750–1788. (więcej się 
nie ukazało). Kraków-Warszawa: 
Wyd. Szymon Askenazy, 1911. – 
XX, 144, [7] s., [5] k. tabl., 22 cm, 
opr. ppł. z epoki, z naklejoną, 
oryginalną okładką brosz. Na k. 
tyt. prywatna pieczątka i pod-
pis własnościowy. Monografie 
w zakresie dziejów nowożytnych. 
T. XXI. Nieukończona biografia 
zasłużonego polityka i działacza 
patriotycznego z czasów oświece-
nia. Czysty egz.  75. –

229. MAC CULLAGH Franciszek: Prześladowanie chrześcijaństwa przez bolszewizm 
rosyjski. Tłumaczyła z angielskiego K. Iłłakowiczówna. Kraków: Wyd. Księży Je-
zuitów, 1924. – 470, [5] s., [7] k. tabl., 20,5 cm, opr. ppł., Prześladowanie kościoła 
prawosławnego i katolickiego oraz relacja z głośnych procesów m. in. abpa Jana 
Cieplaka. Okładka poprzecierana na krawędziach. Wewnątrz podklejenia i zagięcia 
pojedyńczych kart. Uszkodzone s. 396–398. 120. –

230. MACAULAY Tomasz B. (1800–1859): Szkice i rozprawy. Tłómaczył Stanisław 
Tarnowski. T. 1. (z 2-ch). Kraków: Spółka Wyd. Polska, 1892. – 348, [1] s., 20,5 cm, 
opr. pł. wyd. Szkice unanego brytyjskiego historyka i polityka. W tomie: Fryderyk 
Wielki; Bertrand Barere; William Pitt hrabia Chatham; Lord Chatham. Otarcia na 
krawędziach okładki i na grzbiecie.  75. –
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234. MORELOWSKI Marjan (1884–1963): Insygnja polskie ocalone. Kraków: [druk. 
„Czasu”], 1930. – 15 s., 18,5 cm, brosz. wyd. Losy insygniów królewskich. Czysty egz., 
niewielkie zagiecia górnego narożnika.  25. –

235. NIEMCEWICZ Julian Ursyn (1757–1841): Zbiór pamiętników historycznych 
o dawnej Polszcze, z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze 
wydanych, oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju na-
szym. T. 3. Warszawa; Druk. N. Glücksberga, 1822. – 496 s., mapa (miedzioryt 42 
× 48 cm), 21 cm, opr. płsk. z epoki. Tom ten obejmuje okres od połowy XVI do po-
łowy XVII. W tomie m. in.: O insygniach królów polskich i klejnotach koronnych 
(inwentaryzacja). Opis Ukrainy Polskiey przez Beauplana z dołączoną mapą. 
Opisanie Warszawy jaką była w r. 1643. Okładka poprzecierana na krawędziach 
i na grzbiecie. Wewnątrz miejscami zbrązowienia papieru.  999. –

236. PĘKOSŁAWSKI Jan (1877?-1944): Dla potomności. Z okresu zarania naszej nie-
podległosci 1919–1926 r. Warszawa: nakl. autora, 1929. – 246, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. 
W treści: Geneza tworzenia organizacji „Pogotowie Patrjotów Polskich”; Tworzenie 
i rozwój organizacji „P.P.P.”; Aresztowanie organizacji P.P.P.; Przewrót majowy i jego 
znaczenie. „Spostrzeżenia, dążenia i poglądy zbierałem i układałem dla ułatwienia 

sobie obrony sądowej w procesie Pogotowia Patrjotów Pol-
skich. Okładka pokruszona na krawędziach. Grzbiet podkle-
jony z ubytkami. Poluzowane składki.  90. –

237. PIERWSZE Dziesięciolecie Niepodległości. Oprac. Wła-
dysław Kopczewski. [na okładce] 11 Listopada 1918–1928. Na 
pamiątkę X-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Warsza-
wa: Nakładem „Iskier” Tygodnika dla Młodzieży, 1928. – 31, 
[1] s., il., portrety, nuty, 17 cm, brosz. wyd. Na tyle okładki 
wydrukowane: Swym uczennicom Dyrekcja i Nauczyciel-
stwo Gimnazjum Żeńskiego Janiny Popielewskiej i Janiny 
Roszkowskiej w Warszawie. Pod spodem podpisy obu wła-
ścicielek. Okładka przykurzona, blok czysty.  60. –

N
ie

m
ce

w
ic

z…
 p

oz
. 2

35



140 141

241. PROAL Ludwik: Zbrodnie polityczne. Przekład 
z francuskiego Maryi Wentzlowej. [acc:] CABA-
NES D., NASSA l.: Newroza rewolucyjna. Opra-
cowała K. Płońska. Warszawa: druk. A. T. Jezier-
skiego, 1906. – 143, [1]; 154, [1] s., 19 cm, opr. pł. 
tłoczone ze złoconym tyt. na grzbiecie. Oba tytuły 
poruszają zagadnienie filozofii politycznej. Pierw-
sza na przykładach różnych typów władzy, drugi 
na przykładzie rewolucji francuskiej. Otarcia na 
krawędziach grzbietu.  120. –

242. [PRÓSZYŃSKI Konrad] (1851–1908): O księdzu 
Stanisławie Staszycu. Napisał Kazimierz Pro-
myk. Wyd. 5. Warszawa: Wyd. Księgarni Krajowej 
Konrada Prószyńskiego, 1882. – 30 s., il., 19 cm, 
brosz. wyd. (tytuł okładka). Pokruszone krawę-
dzie, grzbiet podklejony.  45. –

243. RACZYŃSKI Marcin: Tak dłużej być nie mo-
gło. Po procesie biskupa Kaczmarka. Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1953. – 55, [1] s., 20,5 cm brosz. 
wyd. Obrzydliwy paszkwil propagandy PRL. Akt 
oskarżenia w sfingowanym procesie przygotowy-
wali m.in. Roman Werfel, płk Józef Różański, 
prokurator Stanisław Zarakowski i płk Kowal-
czuk. Dokument został zatwierdzony w Moskwie. 
Biskup Kaczmarek poddany został licznym szy-
kanom i torturom. Stan b. dobry.  45. –

238. PIŁSUDSKI Józef: O sobie. Z pism, rozkazów 
i przemówień komendanta. Zebrał i wydał Z. 
Zygmuntowicz. Warszawa-Lwów: Panteon Pol-
ski, 1929. – 128 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Okrągła 
pieczątka: Towarzystwo Popierania Czytelnictwa 
w Marechai Mallet [Brazylia], wpis odręczny ze 
Lwowa. Drobne zaplamienia, grzbiet podklejony, 
stan dobry.  75. –

239. POLKOWSKI Ignacy (1833–1888): Sobiesciana. 
Wizerunek Najśw. Panny Maryi z wyprawy Wie-
deńskiej. [Kraków: Czas, 1883. – 8 s., il., 20 cm, bez 
opr. Opis cudownego obrazu NMP z Wishau, 
przywiezionego z wyprawy wiedeńskiej i umiesz-
czonego w Żółkwi.  35. –

240. PRO FIDE, Rege et Lege. Z. 1. Lipiec 1926. Warszawa: 
[Konstanty Broel Plater, Hieronim Tarnowski], 1926. 
– 124, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. Wydawnictwa z za-
kresu Ideologji Konserwatywnej i Monarchistycznej. 
Pismo konserwatywne jako kontynuacja „Biuletynu 
Stronnictwa Zachowawczego”. Ukazały się tylko 3 
numery (nr 3 maj/lipiec 1928 r.). W numerze artykuły 
m. in.: Kazimierza M. Morawskiego, Konstantego 
Broel Platera, Hieronima Tarnowskiego, Włady-
sława Glinki. Okładka lekko podbrudzona, grzbiet 
nieznacznie podklejony.  35. –
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247. ROSINKIEWICZ Kazimierz (1865–1941): Czarny 
krzyż i czarny orzeł. Szkic historyczny w obrazach 
i portretach. Warszawa: nakł. Księgarni Perzyń-
skiego, Niklewicz i S-ka, 1925. – 87, [1] s., 19 cm, 
opr. ppł. wyd. Najważniejsze wydarzenia z historii 
Polski dla młodzieży. Czysty egz.  50. –

248. RUDZKA Walentyna: Karol Majewski w la-
tach 1859–1864. Warszawa: nakł. Tow. Naukowe-
go Warszawskiego, 1937. – [4], 168, [1] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Rozprawy Historyczne Tow. Nauk. 
Warszawskiego. T. XVII. z. 2. Biografia jedne-
go z czołowych inicjatorów powstania, członka 
Rządu Narodowego, przejściowo prezesa i autora 
dekretów uwłaszczeniowych, postaci kontrower-
syjnej i tragicznej. Egz. nierozciety.  50. –

249. RYBCZYŃSKI Mieczysław: Wisła pomorska. 
opracował inż. … profesor Politechniki War-
szawskiej. Toruń: nakł. Instytutu Bałtyckiego, 
1934. – 56, [1] s., [1] k. mapa, dodatkowo 4 s. lu-
zem (wiadomości o Instytucie Bałtyckim), 17 cm, 
brosz. wyd. Bibljoteczka Bałtycka. Dzieje gospo-
darcze, żegluga oraz znaczenie gospodarcze Wi-
sły dla Polski. W dodatku odpowiedź na pro-
pagandę niemiecką „w sprawie tzw. korytarza”. 
Czysty egz.  30. –

244. RADZIWIŁŁ Karol Stanisław (1734–1790): Listy księcia… „Panie Kochanku” (1751–
1790). Z różnych archiwów wydał Ernest Łuniński. Z dwoma portretami. Warszawa: J. 
Fiszer, 1906. – XVI, 142 s., [2] k. portr., 22 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Jan Bukowski 
(1873–1943). Korespondencja m. in. z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, 
księciem Repninem, hetmanem Michałem Ogińskim. Grzbiet podklejony, okładki 
podniszczone (tylna z ubytkiem narożnika). Egz. nieprzycięty i nierozcięty.  60. –

245. „RAJ” robotników i chłopów. Warszawa: 
Wyd. Glob, 1943. – 22, [2] s., il., 21 cm, brosz. 
wyd. Broszura antykomunistyczna. Dola 
chłopa i robotnika w Rosji Sowieckiej. Grzbiet 
podklejony.  35. –

246. RETTEL Leonard (1811–1885): Wspomnienie 
o Karolu Różyckim (1789–1870). Przedruk ne-
krologu zamieszczonego w Roczniku Towa-
rzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu za 
rok 1870–1872. Wyd. 2., poprawione. Kraków: 
Druk. „Czasu”, 1894. – 44 s., 20 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia o polskim pamiętnikarzu, pu-
blicyście, uczestniku powstania listopadowego. 
Pokruszone krawędzie okładki.  45. –
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253. SROKOWSKI Konstanty (1878–1935): Na przeło-
mie. Kraków: nakł. Centralnego Biura Wydaw-
nictw N.K.N., 1916. – 273, [1], II s., 21 cm, brosz. 
wyd. Wybór artykułów drukowanych w kra-
kowskiej „Nowej Reformie”. Ze wstępu: „Wybra-
ne artykuły są w pewnej mierze dokumentami 
do historyi antyrosyjskiej koncepcji polskiej”. 
Okładka z niewielkimi plamami, przetarcia na 
krawędziach i grzbiecie.  75. –

254. [STARZEWSKI Tadeusz (1860–1931)] Pamięci 
Tadeusza Starzewskiego. Kraków: Druk. „Cza-
su”, 1931. – 34,[1] s., [2] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. 
Wspomnienia o polskim notariuszu, doktorze 
praw, szefa Departamentu Skarbu Naczelnego 
Komitetu Narodowego oraz kolekcjonera dzieł 
sztuki okresu napoleońskiego. Wspominają: Sta-
nisław Estreicher, Adam Heydel, Zygmunt No-
wakowski, Stanisław Rostworowski, Konstanty 
Srokowski, Fryderyk Zoll.  45. –

255. SZCZEPAŃSKI Władysław (1877–1927): Palesty-
na po wojnie światowej. Światła i cienie. Kraków: 
nakł. „Przeglądu Powszechnego”, 1923. – 405 s., 
[2] k. map. rozkł., 25 cm, brosz. wyd. Studja nad 
Palestyną nr 7. Wydarzenia historyczno-politycz-
ne; Kwestje religijne; Administracja powojenna; 
Zagadnienia ekonomiczne; Sprawy naukowe. 
Okładka lekko spłowiała, egz. nierozcięty. Szcze-
gółowa mapa Palestyny 45 × 28 cm.  90. –

250. SAKOWICZ Eugenjusz: Kościół prawosławny 
w Polsce w epoce Sejmu Wielkiego 1788–1792. 
Warszawa: Warszawska Metropolja Prawosławna, 
1935. – XII, 272, IV s., 24 cm, brosz. wyd. Prawo-
sławne Rozprawy Teologiczne 1. Kościół prawo-
sławny u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej 
i jego stosunki z władzą państwową. Praca źró-
dłowa.  75. –

251. SAMBORSKI Erazm (1883–1949): Sprawa polska 
na tle wojny europejskiej. Cz. II. Sprawa Polska 
w czasie Wojny Europejskiej. Rewolucja Rosyjska 
i Sprawa Polska. Moskwa: druk. W. Lemana, 1917. 
– 53, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. Erazm Samborski 
– działacz Narodowego Związku Robotniczego. 
Czysty egz.  50. –

252. SOBIESKI Wacław (1872–1935): Pamiętny sejm. 
Warszawa [etc]: Gebethner i Wolff, 1913. – [4], III, 
[1], 253 s., 22 cm, opr. ppł. Prywatna pieczątka. Ob-
szerna analiza sejmu z 1606 r., gdzie doszło do zde-
rzenia obozu regalistów z opozycją antykrólewską. 
Okładka lekko zaplamiona, blok czysty.  90. –
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258. [TARNAWSKI Mieczysław] X. M. St. (1886–1928): Cerkiew unicka we wschod-
niej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914–1917). Fakty i refleksye. Lwów: 
Odbitka z „Gazety Kościelnej”, 1920. – 79, [1] s., 21 cm, brosz. wyd. Okładka lekko 
nadgnieciona, blok mimo kruchego papieru w stanie dobrym.  60. –

259. [TOMANEK Rudolf (1879–1941)] pseud. Paweł PRAWDZIC: Protestantyzm na Ślą-
sku Cieszyńskim w świetle prawdy czyli „Wiązanka z prasy protestanckiej na Śląsku”  
(Przedruk z „Gwiazdki Cieszyńskiej”). Cieszyn: nakł. własny, 1928. – 247, [1] s., 
17 cm, brosz. wyd. Pieczątka biblioteczna „Bibljotekapar. Lipowiec” i podpis wła-
snościowy. Odpowiedź na „zaczepki protestanckiej prasy na Śląsku Cieszyńskim.” 
Okładka podbrudzona, Na końcu kilka kartek ze śladem po zacieku.  50. –

260. TOWARZYSTWO Naukowe Warszawskie 1907–1932. Warszawa: Tow. Naukowe 
Warszawskie, 1932. – [2], IV, 72 s., [4] k. tabl., plany, 24 cm, brosz. wyd. Historia 
Towarzystwa od 1800 r. oraz historia budowy, przebudowy i odbudowy Pałacu 
Staszica w Warszawie z planami i fotografiami. Artykuły: Wacława Sierpińskie-
go, Ryszarda Przylaskowskiego, Mariana Lalewicza i Marcelego Handelsmana. 
Grzbiet lekko nadpęknięty i podklejony.  60. –

256. SZUJSKI Józef (1835–1883): Opowiadania i roztrząsania historyczne (pisane w la-
tach 1875–1880) przez… Warszawa: nakł. Gebethner i Wolff, 1882. – [8], 414 s., 22 cm, 
opr. psk. z epoki. Na wyklejce podpis „Z. Paderewski 1884” [Paderewski Zbigniew 
Stefan (1864–1925), lekarz, działacz polit. i społeczny?] Artykuły, wykłady i opowia-
dania historyczne. W treści m. in.: Charakterystyka Kazimierza Wielkiego; Wa-
runki traktatu kaliskiego w 1343; Ludwik Wegierski i bezkrólewie po jego śmierci; 
Jeszcze o elekcji w epoce Jagiellonów. Krawędzie grzbietu i narożniki poprzecierane. 
Otarcia okładki, wewnątrz czysty egz.  150. –

257. ŚLIWIŃSKI Artur (1877–1953): Powstanie listopadowe. Kraków: Spółka Nakładowa 
„Książka”, [1910]. – [4], 197, [5] s., [11] k. portr., 20,5 cm, opr. pł. wyd. Geneza i przebieg 
powstania w 1830 r. z portretami. Niewielkie zabrudzenia okładki.  60. –
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264. WYDAWNICTWA Naczelnego Komitetu Narodowego 1914–1917. Spis bibliogra-
ficzny. Zebrali i objaśnieniami opatrzyli Leon Wasilewski i dr. Zenon Wierzchow-
ski. Kraków: Naczelny Komitet Narodowy, 1917. – [4], 170 s., 21 cm, opr. pł. Na tylnej 
okładce superexlibris Jerzego Grobickiego (1891–1972) h. Trąby, uczestnika walk 
o niepodległość Polski w I i II wojnie światowej oraz wojnie z bolszewikami, „zagoń-
czyk”, szef sztabu IV Brygady Jazdy, od 15 sierpnia 1920 roku do 8 maja 1921 dowodził 
1 pułkiem szwoleżerów J. Piłsudskiego, pułkownik Wojska Polskiego II RP i Polskich 
Sił Zbrojnych. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. W bibliografii znajdzie-

my wykaz (z opisem zawartości) książek, 
broszur, prasy oraz wyd. artystycznych, 
wydanych przez N.K.N. w latach 1914–17. 
Na licu i grzbiecie złocony tytuł lekko 
wytarty. Wewnątrz miejscami podkre-
ślenia kredką.  150. –

265. ZARYS dziejów Polski porozbio-
rowej z dodaniem najważniejszych wia-
domości z literatury i jeografii polskiej. 
Wydanie ozdobione rycinami i mapą 
Polski. Poznań: nakł. K. Kozłowskiego, 
1890. – VIII, 287, [1] s., il., [1] mapa kolor. 
23 × 27 cm, 16 cm, opr. wyd. pł. zdobione. 
Dzieje Polski od wstąpienia na tron Sta-
nisława A. Poniatowskiego do powstania 
styczniowego. Na licu okładki złocony 
tytuł oraz herb Królestwa Obojga Na-
rodów. Na grzbiecie również złocenia. 
Niewielkie zabrudzenia i otarcia naroż-
ników oprawy. Ozdobne wyklejki. We-
wnątrz czysty egz.  200. –

 261. WASILEWSKI Leon (1870–1936): Skład narodo-
wościowy państw europejskich. Warszawa: Insty-
tut Badań Narodowościowych, 1933. – 150 s., [1] k. 
mapa rozkład., tabele, wykresy. 21 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. Biblioteka Na-
rodowościowa. Analiza i statystyka struktury języ-
kowej i narodowościowej poszczególnych państw 
europejskich. Liczne tabele i wykresy. Okładka 
lekko pognieciona, na kilku, pierwszych kartach 
ślad po zacieku. Egz. nierozcięty.  60. –

262. WIDERSZAL Ludwik: Sprawy kaukaskie w poli-
tyce europejskiej w latach 1831–1864. Warszawa: Tow. 
Naukowe Warszawskie, 1934. – 268, [1] s., mapka, 
24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki. 
Rozprawy Historyczne T.N.W. T. XIII, z. 1. Okładka 
zabrudzona, podklejona, blok czysty.  60. –

263. WOJTECKI Aleksander: Zadania mocarstwo-
we Rzeczypospolitej Polskiej w świetle poglądów 
i czynów marszałka Józefa Piłsudskiego. Warsza-
wa: Komitet Propagandy Czynu Polskiego, 1936. – 
53, [2] s., mapki, 20 cm, brosz. wyd. Poglądy Mar-
szałka na mocarstwowe zadania Rzeczypospolitej 
na podstawie jego wypowiedzi, wywiadów i pism. 
„ Mocarstwo to ośrodek samodzielnej cywilizacji 
o wysokim poziomie uduchowienia… To zdol-
ność i możność samodzielnego rozstrzygania 
własnych spraw i zmuszanie innych do uznania 
tych roztrzygnięć”. Niewielkie uszkodzenia tylnej 
okładki.  50. –
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267. CHMIELOWSKI Jordan: Światowład-
ne dążności Żydów. Szkic polityczny. [War-
szawa: b.w., 1921]. – 32 s., 22 cm, brosz. wyd. 
Zawiera m.in.: Strategja i taktyka podboju 
Rosji przez Żydów; Uzupełnienie systemu 
podboju świata; Benefis Aleksandra Fjodo-
rowicza [Kiereńskiego], ukochanego Wodza 
i Naczelnika; Jawne przejście Żydów do wła-
dzy w Rosji pod maską socjalizmu; Charak-
terystyczne cechy panowania Żydów; Potęga 
materjalna Żydów; Polska przed śmiertelną 
walką. Stan bardzo dobry.  60. –

268. KRUSZYŃSKI Józef (1877–1953): Żar-
gon żydowski. Włocławek: Wyd. Księgarni 
Powszechnej i Druk. Diecezjalnej, 1921. – 49, 
[1] s., 21 cm, brosz. wyd. Stanowisko księdza 
biblisty i archeologa biblijnego, w kwestii uzna-
nia regionalnego języka hebrajskiego za język 
narodowy. Okładka zabrudzona i podniszczo-
na. Wewnątrz zagięcia narożników.  50. –

269. SOMBART Werner: Żydzi i życie gospodarcze. Z upoważnienia autora tłóma-
czyła Melania Brokmanowa. Warszawa: Spółka Wydawnicza Warszawska, 1913. – 
[4], XXI, 400 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Wnikliwa analiza historyczno-socjologiczna 
udziału żydów w życiu społecznym, kapitalistyczne zdolności, istota żydowstwa. 
Okładka zaplamiona, blok czysty.  150. –

266. ZJAZD działaczy gospodarczych i społecznych zwołany przez B.B.W.R. Warszawa, 
18, 19, i 20. V 1933 r. Warszawa: nakł. Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 
1933. – 201, [4] s., 23,5 cm, brosz. wyd. Sytuacja gospodarcza i społeczna w Polsce oraz 
sposoby poprawy na plenarnym posiedzeniu przedstawicieli Rządu z działaczami 
gospodarczymi i społecznymi zrzeszonymi w różnych komisjach. Udział wzięli m.in.: 
W. Sławek, J. Jędrzejewicz, L. Lechnicki, B. Miedziński, S. Starzyński, M. Jaroszyński, 
Z. Madeyski, I. Matuszewski. Zagięcia na krawędziach okładki.  60. –
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273. HANDELSMAN Marceli (1882–1945): Konsty-
tucje polskie 1791–1921. Wydał… Wyd. 4. po-
prawione. Warszawa: Polska Składnica Pomocy 
Szkolnych, 1926. – 180 s., 24 cm, brosz. wyd. Tek-
sty ustaw konstytucyjnych, artykuły dodatkowe, 
zmiany i projekty. Egz. częściowo nierozcięty. 
Okładka pokruszona na krawędziach, grzbiet 
z ubytkami, podklejony.  75. –

274. INSTRUKCJA o postępowaniu z aktami 
w urzędach R.P. za granicą. Warszawa: Min. 
Spraw Zagranicznych, 1937. – 75, [5] s., 21 cm, 
brosz. wyd. Instrukcja „tylko do użytku służ-
bowego” określa zasady przechowywania akt 
oraz procedury związane z ich brakowaniem. 
Okładka lekko przykurzona.  45. –

275. KODEKS ulg rolniczych. Komentarz. Teksty 
ustaw i rozporzadzeń. Przepisy związkowe. 
Opracowali Dr. M. Richter i Dr. P. Zarwincer 
adwokaci z współudziałem mgra Wł. Korczem-
nego apl. adw. Kraków: Księgarnia Powszechna, 
1936. – VIII, [2], 496, [3] s., 17,5 cm, opr. pł. wyd. 
Stan b. dobry.  90. –

p r a w o

270. BRATRO Emil (1878–1944): Ustawy i rozporządzenia odnoszące się do ruchu sa-
mochodowego w Polsce. Zebrał i objaśnieniami zaopatrzył… Wyd. 3. uzupełnione. 
Lwów: Książnica Atlas, 1926. – X, [2], 125 s., il., 16 cm, opr. ppł., Na końcu wzory 
druków obowiązujących w „sprawach samochodowych”.  50. –

271. GRODECKI Roman (1889–1964): Początki immunitetu w Polsce. Lwów: Sgł. Kasa 
im. J. Mianowskiego, 1930. – [2], 96 s., 25,5 cm, opr. pł. Badania z Dziejów Spo-
łecznych i Gospodarczych. Nr. 8. Historia immunitetu gospodarczego i sądowego 
w Polsce XII-XIII w dobrach duchownych i świeckich pióra wybitnego znawcy 
prawa. Egz. nierozcięty. Zbrązowienia na okł.  45. –

272. GRYNWASER Hipolit (1895–1944?): Sprawa włościańska w Królestwie Polskim 
w latach 1861–62 w świetle źródeł archiwalnych. Warszawa: Instytut Gospodarstwa 
Społecznego, 1938. – [8], 196, [1] s., 24,5 cm, brosz. wyd. Rozwój kwestii agrarnej 
w latach 1861–62; Opisy szczegółowe znaczniejszych zajść. Egz. nierozcięty. Okładki 
spłowiałe na krawędziach i grzbiecie.  75. –
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279. OKRĘT Leon (lo) (1864–1937): Winien czy nie 
winien? Z sali sądowej 1933–1934. Warszawa; Sgł. 
w księgarni F. Hoesicka, 1935. – [8], 341, [3] s., 
18,5 cm, opr. ppł. Relacja z obyczajowych procesów 
sądowych.  60. –

280. PASŁAWSKI Stefan (1885–1956): Straż graniczna 
i walka z nadużyciami celnemi. Warszawa: [b.w.], 
1928. – 18 s., 24 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Odb. z wyd. zbior. „Na Fron-
cie Gospodarczym”. Praca generała i komendanta 
Straży Granicznej o istocie funkcjonowania jego 
służby, powołanej do ochrony granic z Niemcami, 
Czechosłowacją i z Rumunią. Spłowiałe krawędzie 
okładki.  45. –

281. [PAWŁOWICZ Eugeniusz]: Z polskich dum na 
czasie. Podkład do programowej enuncyacyi Pol-
ski. (Oryginał.) Jarosław: druk. Antoniego Kwicza-
li, 1918. – 58, II s., dodatkowo IV s luzem, 22,5 cm, 
brosz. wyd. Projekt aktów prawnych dot. organi-
zacji państwa i sądownictwa przygotowany przez 
notariusza z Radymna. Dołączone 4 s. „dalsze 
z nieodzownych sprostowań i dopisków”. Okładki 
spłowiałe na krawędziach, tylna z ubytkiem. Rdza-
wy ślad przy zszywkach.  50. –

276. KOZIERKIEWICZ Zygmunt: Prawda świata. Prawda. Człowiek. Pieniądz. Two-
rzenie organizmów państwowych. Nowe Państwo. Warszawa: Wyd. „Dobra Książ-
ka”, 1939. – 205 s., 22 cm, brosz. wyd. Utopijna wizja „właściwie” urządzonego, 
nowego państwa. Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki.  50. –

277. KRZYMUSKI Edmund (1851–1928): Historja filozofji prawa do połowy XIX wieku. 
Kraków: nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928. – VIII, 136 s., 24 cm, opr. ppł. 
z zach oryginalną okładką brosz. Niewielkie uszkodzenie ostatniej karty (ubytek 
kilku wyrazów tekstu).  60. –

278. KWIECIŃSKI Henryk: Grafologja sądowa. Warszawa: Instytut Wyd. „Bibljoteka 
Polska”, [1933]. – 259 s., il., fot., 23,5 cm, opr. pł. z zach. oryginalną okładką brosz. 
Pierwsze wydanie, pierwszej w Polsce książki o grafologii sądowej, opartej na 20-let-
nim doświadczeniu praktycznym i teoretycznym autora, z mnóstwem przykładów 
i „nowoczesnych” technik badawczych. Czysty egz.  150. –
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285. STATUT Związku Narodowego Polskiej Mło-
dzieży Akademickiej. Warszawa: Naczelny Komi-
tet Akademicki, 1931. – 9, 8, 6, [6] k., 28,5 cm, brosz. 
wyd. Statut poprawiony na VI Ogólnym Zjeździe 
w grudniu 1929 r., uzupełniony sześcioma aneksa-
mi. Tytuł okładka, druk powielaczowy.  90. –

286. STATUTS de la Société Royale Philomathique de 
Varsovie. (Traduits du polonais). Warszawa: Impr. 
du Gouvernement, 1830. – 50 s., 17,5 cm, brosz. Sta-
tut Królewskiego Towarzystwa Filomatycznego 
w Warszawie. Stan b. dobry.  50. –

287. WRÓBLEWSKI Bronisław (1888–1941): Przestęp-
stwa tłumu. Wilno: Sgł. Księgarnia Nauczyciel-
stwa Polskiego, 1922. – [2], 93, [2] s., 20,5 cm, opr. 
pł., Prywatny podpis własnościowy. Praca prof. 
prawa karnego Uniw. S. Batorego w Wilnie. W tre-
ści: Określenie i charakterystyka tłumu; Wpływ 
tłumu na jednostkę; Tłum w teorji prawa karnego; 
Tłum w ustawach karnych. Okładka lekko spło-
wiała na krawędziach. Wewnątrz miejscami pod-
kreślenia ołówkiem.  50. –

282. PRAKTYCZNE wskazówki o zawieraniu 
umów międzynarodowych. Warszawa: Min. 
Spraw Zagranicznych, 1938. – 129 s., 21 cm, 
brosz. wyd. Przygotowany przez dział prawny 
ministerstwa spraw zagranicznych poradnik, 
zawiera między innymi: Przepisy Konstytucji 
R.P. dot. zawierania umów; Umowy dwustron-
ne; Dokumenty ratyfikacyjne; Umowy wielo-
stronne; Udział W.M. Gdańska w umowach 
dwustronnych wielostronnych; oraz wzory 
tekstów umów w jęz. polskim i francuskim. 
Spłowiałe krawędzie.  50. –

283. PROIEKT do Statutu Uniwersytetu Królew-
skiego w Warszawie. Warszawa: b. wyd., 1821. 
– 46, [1] s., 22 cm, bez opr.  90. –

284. PRZEPISY tymczasowe o szkołach elemen-
tarnych w Królestwie Polskim. Wydanie 
urzędowe. Warszawa: [Dep. Wyzn. Rel. i Ośw. 
Publ.], 1917. – 21, [2] s., 24 cm, brosz. wyd. (ty-
tuł okładka). Odbitka z nr. 1. Dziennika Urzęd. 
Dep. Wyzn. Rel. i Ośw. Publ. Niewielkie zagie-
cia narożników, spłowiałe krawędzie.  35. –
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289. BARZYCKI Józef (1841–1908): O pielęgnowaniu 
zdrowia. Dla użytku ludu wiejskiego. Napisał… c. 
k. lekarz powiatowy. Kraków: Tow. Opieki Zdro-
wia, 1892. – 140, [1] s., 18,5 cm, opr. ppł., Pieczątka 
„Bibljoteka Związku Legjonistów Polskich od-
dział w Krakowie”. Podstawowe zasady higieny 
i właściwego żywienia, część 2-go. „O ratowaniu 
w nagłych wypadkach (Nigdzie nie drukowane)”. 
Czysty egz.  90. –

290. BLUSZCZ. Zespół 12 broszur Towarzystwa Wyd. 
„Bluszcz” w Warszawie. We wszystkich zeszytach 
zachowane kolorowe okładki, w większości bogato 
wzbogacone ilustracjami. (1) TROJANOWSKA H.: 
Haft biały, [1928]. – 22 s.; (2) [KIEWNIARSKA Elż-
bieta]: Potrawy i konserwy z grzybów, [1927]. – 37, 

[3] s.; (3) NIEMYSKA Z.: Malowanie, liworyzacja, tamponowanie, [1929]. – 34, [1] s.; 
(4) DOBRZAŃSKA Wanda: O przyjęciach i stole jadalnym, [Wydaw. „Życie Prak-
tyczne”, 1929]. – 37, [3] s.; (5) [KIEWNIARSKA Elżbieta]: Nalewki i likiery, [Wydaw. 
„Życie Praktyczne”, b. daty]. – 27, [5] s.; (6) [LENC Jan]: Czyszczenie przedmiotów 
codziennego użytku, [Wydaw. „Życie Praktyczne”, 1929]. – 46, [2] s.; (7) J. S.: O po-
ścieli i bieliźnie pościelowej, [Wydaw. „Życie Praktyczne”, 1929]. – 42, [2] s.; (8) Z. R.: 

288. [UNIWERSYTET Lwowski] Dyplom Uniwer-
sytetu Cesarza Franciszka Józefa I przyzna-
jący doktorat prawa dla Juliusza Lauera, dat. 
9 listopad 1904 r. Druk ozdobny na pergaminie 
41 × 55 cm. Autografy rektora prof. Józefa Puzy-
ny, dziekana prof. Felixa Gryzieckiego i promo-
tora prof. Marcelego Chlamtacza. Pieczęć wo-
skowa Uniwesytetu umieszczona w metalowej 
puszce na ozdobnym sznurze w barwach cesar-
stwa austriackiego (czarno-żółty), do tego meta-
lowy futerał na dyplom i pieczęć. Juliusz Lauder 
w okresie międzywojennym mecenas, członek 
palestry lwowskiej. Stan b. dobry.  1 000. –
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291. BOGATYREW Michał (1887–1964), MORSZTYN Roger (1887–1950): Informator auto-
mobilowy. Poradnik techniczny. Oprac. … Warszawa: Polski Związek Przemysłowców 
i Kupców Samoch. i Lotn., 1923. – [8], IX, [1], 311 s. [2] k. tabl., inseraty, 18 cm, opr. wyd. 
pł. Kompendium wiedzy na temat samochodów, stan b. dobry.  150. –

292. CAMPE Joachim H. (1746–1818): Ojcowska rada dla mojej córki. Dzieło młodzieży 
żeńskiej poświęcone przez… Przekład polski Teodozego Sierocińskiego prof. Insty-
tutu Alexandryńskiego. Warszawa: nakł. S. H. Merzbacha, 1848. – 191, [1] s., 17,5 cm, 
opr. karton oklejony papierem z epoki. Podpisy i pieczątki własnościowe. Poradnik 
niemieckiego pedagoga, którego cały wywód sprowadza się do tego, że dziewczyna 
ma się kształcić i zdobywać wiedzę niepowierzchowną, ale tylko w dziedzinach 

Bielizna dziecięca, [Wydaw. „Życie Praktyczne”, 1929]. – 30, [2] s.; (9) DOBRZAŃSKA 
Wanda: Cukierki i słodycze domowej roboty, [Wydaw. „Życie Praktyczne”, 1930]. – 
33, [3] s.; (10) [KIEWNIARSKA Elżbieta]: Jak urządzić wzorową kuchnię, [Wydaw. 
„Życie Praktyczne”, 1930]. – 36, [4] s.; (11) SARYUSZ-STOKOWSKA M.: Hodowla 
kaktusów, [Wydaw. „Życie Praktyczne”, 1930]. – 34, [2] s.; (12) DOBRZAŃSKA Wanda: 
Co można zrobić z owoców, [Wydaw. „Życie Praktyczne”, 1930]. – 41, [3] s., współopr. 
karton oklejony papierem. 120. –
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295. CZŁOWIEK wielkiego świata, czyli nauka, jak się na wielkim świecie w pożyciu 
towarzyskiem zachować należy. Lwów: nakł. i druk. J.J. Pillera, 1823. – [8], 130 s., 
20 cm, brosz. wyd. Ekslibris Michała Tarasiewicza (1871–1923), aktora i reżysera, sy-
gnowany przez Tadeusza Rychtera (1870–1943). Okładka podbrudzona i pokruszona 
na krawędziach z widocznym śladem po zacieku. Grzbiet podklejony. Wewnątrz, 
kilka pierwszych kart ze śladem po zacieku, na pozostałych miejscami drobne, 
rdzawe plamki i przebarwienia papieru.  150. –

296. ĆWIERCZAKIEWICZOWA Lucyna (1829–1901): Soki i konfitury. Praktyczne 
przepisy konfitur, soków, konserw, kompotów słodkich i ostrych, galaret, marmo-
lad i t.p. przez… autorkę 365 obiadów. Warszawa; nakł. J. Fiszer, [1926]. – 109, III s., 
17 × 13 cm, opr. ppł. wyd. Okładka podniszczona, otarcia i ubytki na narożnikach. 
Blok poluzowany.  90. –

przeznaczonych dla kobiet, kobiety mają prawo do szczęścia, a osiągną je dając 
szczęście mężowi, który otoczy ją szacunkiem. Okładka podniszczona, zabrudzona 
z ubytkami. Wewnątrz miejscami zabrudzenia i zbrązowienia papieru. Ślady po 
naklejonej kalkomanii.  100. –

293. CHEVROLET. Podręcznik prowadzenia i obsługi samochodu … „international” 
serji AC. Warszawa: General Motors, luty 1929. – 105, [13] s., il., tabele, [1 k.] tabli. 
rozkład., 22 cm, brosz. wyd. Szczegółowa instrukcja obsługi samochodu z tablicą 
schematu oliwienia. Stan b. dobry.  150. –

294. CHEVROLET. 1939. Wskazówki używania i utrzymania. Warszawa: Lilpop, Rau 
i Loewenstein, 1939. – 51, 1 s., il. 21 cm, brosz. wyd. Szczegółowa istrukcja obsługi. 
Stan b. dobry.  100. –
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300. [ELEMENTARZ] Krótki elementarz do samouctwa w pisaniu, czytaniu i liczbo-
waniu. Wydany jako próba elementarza najbardziej celowi swemu odpowiedzieć 
mogącego, a który jeszcze wielce udoskonalonym być może. Paryż: Druk. L. Mar-
tinet, [1864]. – 16 s., 13 × 21 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Dolne narożniki kart ze 
śladem po zacieku, niewielkie zabrudzenia i zagięcia.  90. –

297. DOBRZYŃSKI Juliusz: Naturalne przetwory zdrojowe w leczeniu domowym. 
Na okładce: Informator uzdrowiskowy. „Polskie Uzdrowiska” Dział Produktów 
Zdroi(!)owych. Warszawa: nakładem „Polskich Uzdrowisk”, Wydawnictwo „Pol-
skiego Archiwum Krajoznawczego”, [1948]. – 102 s., 16 cm, brosz. wyd. Poza roz-
działem o przetworach uzdrowiskowych (wody, sole, borowina) zawiera Wykaz 
Uzdrowisk Państwowych (w ciekawym układzie: Ziemie dawne i Ziemie Odzy-
skane). Dodatkowo od s. 59: Polskie Uzdrowiska. Położenie. Komunikacja. Klimat. 
Środki lecznicze. Urządzenia lecznicze. Wskazania. Stan dobry.  35. –

298. DROZDOWSKI A., KARPOWICZ J., PIGŁOSIEWICZ S.: Poradnik brygadie-
ra owczarskiego PGR. Warszawa: PWRiL, 1954. – 197, [3] s., il., tabele, 21 cm, opr. 
ppł. wyd. Poradnik zawiera najważniejsze wiadomości o hodowli owiec, wychowie 
jagniąt, żywieniu, zapobieganiu chorobom oraz o rasach występujących w Polsce. 
Dużo miejsca poświęcone organizacji pracy brygady owczarskiej w PGR, systemu 
płac i planowaniu produkcji. Czysty egz.  50. –

299. DRZEWIECKI Józef (1860–1907): Mięso czy 
pokarmy roślinne? Wskazówki djetetycznego 
odżywiania się napisał… b. ordynator kliniki te-
rapełtycznej wydziałowej Cesarskiego Warszaw-
skiego Uniwersytetu. Wyd. 2. Warszawa: M. Arct, 
1904. – 70, [18] s., 13 × 9 cm, brosz. wyd. Książki 
dla wszystkich. Autor (lekarz, homeopata okul-
tysta) przedstawia zalety wegetarianizmu oraz 
zgubny wpływ jedzenia mięsa na ciało i duszę. 
Niewielkie zagięcia okładki.  35. –



166 167

303. HUFELAND Christoph Wilhelm (1762–1836): Prawidła 
zdrowego i długiego życia. Krótkie zebranie większego 
tegoż tytułu Dzieła niemieckiego… Przydane są: przed-
niejsze Paragrafy z doświadczonych Sposobów zdrowe-
go i długiego życia D. Kornara i Benjamina Franklina 
nieomylne sposoby bogacenia się… Lwów: kosztem 
K. B. Pfaffa, druk G. W. Wiechmana, [1800]. – 68 s., 19, 
5 cm, okł. brosz., tymczasowa z epoki, Egz. nieprzycięty. 
Duża, rdzawa plama od strony grzbietu, przechodząca 
przez wszystkie karty.  100. –

304. INFORMATOR pracownika sklepu spożywczego. 
Wyciągi z przepisów według stanu prawnego na dzień 
20.VIII.1954 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1954. 
– 320 s., 21,5 cm, opr. ppł. wyd. Zdezaktualizowna pie-
czątka biblioteczna. Opracowali: Jan Grabowiecki, Józef 
Grzeszyk, Tadeusz Sztucki, Stanisław Tudruj. Informator 
zawiera ważniejsze przepisy obowiązujące w detal. ob-
rocie towarowym, „zabezpieczy interesy konsumentów 
poprzez sprawną obsługę, zgodną z zasadami handlu so-
cjalistycznego.” Wytyczne IX Plenum i uchwały II Zjazdu 
PZPR.  50. –

305. KALENDARZ zdrowia „Gońca Warszawskiego” 1939. 
Warszawa: nakł. Goniec Warszawski, 1939. – 173, [3] s., 
rys., inseraty, 23 cm, brosz. wyd. Kalendarium oraz wska-
zówki i praktyczne porady w zakresie ochrony zdrowia. 
Dołączona ankieta do czytelników w sprawie następne-
go wydania. Więcej się nie ukazało. Czysty ładny egz., 
niewielkie rozdarcie przedniej okładki.  90. –

301. [FORD] Samochód „Ford” Konstrukcja, konser-
wacja i jazda. Do użytku Wojskowych Szkół Kierow-
ców Samochodowych. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1920. – 45, [2] s., il., 19,5 cm, brosz. wyd. Stan 
b. dobry.  100. –

302. HARSKI Ignacy: Sztuka bronienia się. (L’art de se 
defendre). Opracował… Warszawa: Wydawnictwo Związ-
ku Strzeleckiego, 1929. – 73, [6] s., il., 14,5 × 11 cm, brosz. 
wyd. A.B.C. Instruktora Sportowego T. IV i V. Sposoby 
obrony przed napastnikiem z użyciem broni lub innych 
przedmiotów jak również z wykorzystaniem elementów 
boksu angielskiego, francuskiej walki nogami oraz „chwy-
tów dżiu-dżitsu” . Po raz pierwszy omówił autor nowy 
„środek obrony indywidualnej w postaci nabojów gazów 
odurzajacych”. Okładka podbrudzona, z niewielkimi za-
gięciami. Wewnątrz czysty egz.  50. –
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309. KUROPATWIŃSKA Maria [właśc. KALICKA Maria] (1905–1982): Ogródek dział-
kowy. Warszawa: „Społem” Centrala Handlowa Spółdzielni Spożywców, 1944. – 213 
s., rys., 21 cm, opr. ppł. wyd. Biblioteka Praktyczna „Społem”. Praktyczny poradnik 
o urządzaniu działki, uprawie warzyw i drzew owocowych, ochronie roślin oraz 
przetworach. Okładka zabrudzona i podniszczona, wewnątrz czysty egz.  90. –

310. LEKARZ ratujący zdrowie. Utrzymanie zdrowia jest najważniejszą kwestją ży-
cia ludzkiego, której ożywienie zostało opracowane na podstawie długoletnich 
studjów lekarskich przez następujących lekarzy: Dr. med. Springer, Prof. Schulz, 
Prof. Lofler, Dr. med. Schuesler. T. 1–2. Opracowane przez: Dr. med. Lapitus, Dr. 
med. Polak, Dr. med. Tomjak. Dodatkowo:1. Album modeli anatomicznych do roz-
kładania męskich i kobiecych. 2. Rozwój człowieka aż do urodzenia. Z 1000 ilu-
stracjami oryginalnemi, 68 tablicami i dodatkami kolorowymi. Katowice: Wyd. 
Międzynarod. Instytutu Nakładowego M. O. Groh, 1928. – X, 404 s., [6 k, tabl., 

306. [KOŚCIELECKI Lucjan Alfons] (pseud.) ŁADA: Sztuka 
życia. Lwów-Warszawa: Księgarnia Polska B. Połanieckiego, 
1926. – VIII, 240 s., 18 cm, opr. karton wyd. Okładkę proj. 
Anna Harland-Zajączkowska (1883–1930). Poradnik savo-
ir-vivre, wzorowany na angielskiej szkole dobrych manier. 
Przeznaczony głównie dla wytwornych pań domu (jak umie-
jętnie prowadzić dom, wydawać przyjęcia, dbać o rodzinę). 
Przedstawia zasady etykiety w różnych sytuacjach życiowych. 
Niewielkie otarcia na krawędziach grzbietu, niewielkie zabru-
dzenia na okładce. Wewnątrz czysty egz.  150. –

307. KRAUS Roman: Jak sadzić drzewka owocowe. Praktyczne 
wskazówki. Wilno: Wileńska Izba Rolnicza, 1935. – 23, [3] s., 
il., 16,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Bibljoteka Gospo-
darcza Nr. 18. Oprócz porad praktycznych znajdziemy spis 
odmian zalecanych dla woj wileńskiego i nowogródzkiego. 
Okładka z niewielkimi zagięciami.  20. –

308. KUCHARKA doskonała wiedeńska podaiąca przepisy róż-
nych przednich potraw. Jakie są: I. Postne suppy z bulecikami; 
potrawy z iay, mąki, leguminy; ryby, raki, ostrzygi, ślimaki, 
żaby, marmelady, kaszki, kompoty. II. Bullety pod rosół, woło-
we mięso, różne do niego sosy; potrawy z iarzyn, z mięsa goto-
wanego, opiekanego, duszonego, z ptastwa i zwierzyny, tudzież 
pasztety mięsne i postne. III. Torty rozmaite; konfitury i soki 
cukrowe; marynaty i konserwy różnych rzeczy. Warszawa: 
[b.w.], 1825. – 152, [8] s., [1] k. ryc. 18 cm, opr. psk. z epoki. Prze-
pisy kuchni austriackiej. Okładka poprzecierana z zagięciami 
narożników. Wewnątrz miejscami zbrązowienia papieru i ślady 
po zacieku. Uzupełniony ubytek narożnika na k. tyt.  360. –
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[40] s. il.; [2], 405–1025 s., [10] s., il.; atla-
sy: [4] s. rozkł.; 8 s., il., 24 cm, opr. ppł. 
wyd. zdobione, atlasy brosz, wyd. Bo-
gato ilustrowany poradnik. T. 1. zawie-
ra ogólną naukę o budowie człowieka, 
podstawowych zasadach higieny oraz 
chorobach. T. 2. poświęcony kobiecie 
(chorobom kobiecym, macierzyństwu, 
opiece nad noworodkiem i dzieckiem), 
pielęgnowaniu chorych, pierwszej po-
mocy, ziołolecznictwie, homeopatii. 
Przetarcia i niewielkie podklejenia na 
krawędziach grzbietów.  300. –
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pisów różnych potraw, ponad 1000 receptur na przetwory, zapasy, nalewki &ct. K. 
tyt. z lekkim nadpęknięciem (podklejone), blok czysty w stanie b.dobrym, okładka 
z niewielkimi zaplamieniami.  450. –

313. OPEL OLYMPIA. 1939. Wskazówki utrzymy-
wania i używania. Warszawa: Lilpop, Rau i Loewen-
stein, 1939. – 46, [4] s., [1] tabl. rozkład. 17 cm, brosz. 
wyd. Opel nazwał ten model „Olympia” aby uczcić 
planowane na 1936 rok Igrzyska Olimpijskie w Berli-
nie. Był to pierwszy masowo produkowany samochód 
w Niemczech. Rozkładana tablica smarowania. Stan 
b. dobry.  100. –

311. MADEJ Stanisław: Hodowla winnego krzewu. 92 rysunki w tekście. Warszawa: 
Księgarnia Rolnicza, 1937. – [4], 246, [2] s., rys., 20 cm, brosz. wyd. Niezbędne wia-
domości dla zakładających jak i już posiadających winnice, przygotowane przez 
starszego specjalistę uprawy win przy departamencie rolnictwa w Rosji i szefa sek-
cji winnej w Turcji. Okładka z niewielkimi zabrudzeniami, grzbiet poprzecierany 
i podklejony. Blok poluzowany i podklejony.  100. –

312. МОЛОХОВЕЦЪ Елена Ивановна (1831–1918) MOLOCHOWEC Elena: Подарок 
молодым хозяйкам или средство к уменьшению расходов в домашнем хо-
зяйстве. [Prezent dla młodych gospodyń domowych lub sposób na zmniejszenie 
wydatków w gospodarstwie]. Cz. 1–2. [Berlin]: Izd. „Parabola”, [po 1920]. – [2], 827, 
[2], 243, xx, XXI s., il., 23 cm, opr. wyd. pł. Emigracyjne wydanie najpopularniejszej 
książki kucharskiej w Rosji od 1. wyd. w 1861 do 1917 r. Zawiera ponad 2000 prze-
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316. PORĘBSKI Eugenjusz (1889–1960): Nowoczesne metody naprawy samochodów 
oraz silników używanych w pługach motorowych i traktorach. Drugi nakład, 5 ty-
siąc. Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1933. – XII, [4], 338, [6] s., il., inseraty, 23 cm, 
brosz. wyd. Pismem Min. Wyz. Rel. i Oświecenia Publ. […] książka ta została pole-
cona do użytku szkół zawodowych i technicznych. Okładka lekko otarta na grzbieci, 
blok czysty, stan dobry.  90. –

317. PRZEWODNIK życia światowego. Warszawa: nakł. i druk. Warszawskiego Tow. Ak-
cyjnego Artystyczno-Wydawniczego, 1900. – 262 s., 19,5 cm, opr. psk. z epoki. Poradnik 
savoir-vivre. Ze wstępem P. z P. B. Niewielkie otarcia na krawędziach i niewielkie za-
brudzenia oprawy, Grzbiet lekko naderwany, wewnątrz czysty egz.  120. –

314. [PACKARD] Samochód ciężarowy 
„Packard”. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1921. – 76s., il., 20 cm, brosz. 
wyd. Lekko przykurzona okładka, stan b. 
dobry.  75. –

315. POCHWAŁA wina. [„Kiej wypiję flaszę wina, zaraz u mnie insza mina”.] 
Warszawa; Cafe Club, [1939]. – 47, [8] s., ozdobniki, 20,5 cm, opr. pł. współcz. 
Wybór tekstów na temat wina (m. in. Rota przysięgi winiarzy poznańskich 
z w. XVI; Baudelaire o winie; wyjątki z O. Kolberga; Wiersze J. Kochanowskiego, 
A. Morsztyna; oraz wiersze i dowcipy zaczerpnięte z różnych źródeł). Na końcu 
porady i charakterystyka win (np. rok. 1930 był b. słaby dla win „bordoskich” 
i „burgundzkich”, a dla reńskich i mozelskich b. dobry). Niewielki ślad po zacieku 
na pierwszych kartach, rdzawe ślady po zszywkach i spinaczu.  50. –
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319. SNYDER James: Zasady strzyżenia wło-
sów i stylizowania fryzur. Opracował… 
Z upoważnienia autora przełożył Z. Bo-
recki. Warszawa; „Kosmetyka Nowocze-
sna-Moda-Sztuka Fryzjerska” 1938. – IX, 
[1], 116, [6] s., fot., rys. 23 cm, brosz. wyd. 
Zdezaktualizowana pieczątka bibliotecz-
na. Bogato ilustrowany podręcznik fry-
zjerstwa, zasady strzyżenia i układania 
fryzur. Wzory uczesań i współczesna 
moda fryzjerska.  150. –

318. RULETA oraz trente et quarante [(sic!) w BN quarente] w promieniach Röntgena 
czyli zima na Rivierze na koszt Banku Monte Carlo. Zupełnie nowa metoda gry 
i progresyi, oparta na 17-letniem doświadczeniu, rachunku i obserwacyi.12 wy-
próbowanych sposobów grania z szansami pojedyńczemi i wielokrotnemi, które 
przeprowadzić można małym kapitałem, i przy możliwie najmniejszem ryzyku. 
Lwów: nakł. Karola Staniewskiego, [1908]. – 66 s., [5] k. tabl., tabele, 15 cm, brosz. 
wyd. Ilustracje przedstawiją widoki kasyna w Monte Carlo oraz plan stołu do gry 
w ruletkę. Okładka podbrudzona, blok podklejony i lekko poluzowany. Wewnątrz 
czysty egz.  100. –
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321. SZYMAŃSKI Adam (1852–1916): Jak siać, 
aby i praca ludzka, i ziarno nie szły na marne? 
Ważne wiadomości o siewie dla użytku i naj-
mniejszych, i największych gospodarstw napi-
sał… Z wieloma rysunkami i z wiadomością 
o siewnikach wędrownych. Poznań; nakł. auto-
ra, 1894. – 62 s., il., 21,5 cm, brosz. wyd. Przednia 
okładka z ubytkiem górnego narożnika, tylna 
podklejona. Wewnątrz niewielkie zabrudzenia 
na marginesach.  50. –

320. SURBLED Jerzy: Sekretne sposoby mał-
żeńskie. Przekład z 32 wydania angielskiego. 
Warszawa: Księgarnia Popularna, 1907. – 48 s., 
19 cm, opr. ppł. Na k. tyt. podpis i prywatna 
pieczątka własnościowa. Okładka z niewielkimi 
przetarciami na krawędziach i grzbiecie. Drob-
ne przebarwienia papieru.  50. –
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323. ALBUM podobizn i karykatur p. p. profesorów i asystentów Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu Warszawskiego. Z okazji X-lecia Koła 1916–1926. Warszawa: Koło 
Medyków S.U.W., 1927. – [2] s., [34] k. tabl., 23,5 cm, brosz. wyd. Karykatury i rysunki 
humorystyczne. Zagięcia na krawędziach okładki. Wewnątrz stan b. dobry.  60. –

322. TURNAU Jerzy (1869–1925): Uprawa buraków 
cukrowych i pastewnych. Wydanie trzecie rozszerzone 
przez autora. Lwów: nakł. Wydawnictwa Polskiego, 1920. – 
[8], 127 s., rys., 17 cm, brosz. wyd. Poradnik napisany przez 
postepowego ziemianina z okolic Przeworska, założycie-
la Wyższych Kursów Ziemiańskich. Czysty egz. Niektóre 
składki luzem.  50. –
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327. DZIENNIK kierowcy samochodowego. R. III. [War-
szawa: „Motoremont” Sp. z o.o.], 1939. – 16, [58], 113–140, 
128 s., liczne inseraty, 14 cm, opr. pł. wyd. Przeznaczony 
dla kierowcy zawodowego (taksówkarza W-wy?) zawie-
ra: Kalendarium na rok 1939; Zapiski dot. poniesionych 
wydatków; Dane techniczne (głównie dot. opon); Roz-
porzadzenia Min. Komunik. z 1937 dot. ruchu pojazdów 
na drogach publicznych; Spis ulic i placów W-wy; Dział 
ogłoszeń (liczne ogłoszenia firm zwiazanych z samo-
chodami). Paginacja niezgodna ze spisem treści. Kilka 
wpisów zatartych. Czysty, ładny egz.  90. –

328. ELLIS Wiliam (1800–1881): Zarysy ekonomii społecznej podług tłumaczenia fran-
cuzkiego C. Terrien z zalecenia Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskiem 
przypisy dodał i uzupełnił Stanisław Budziński (1824–1895). Warszawa: nakł. G. 
Gebethner i Spółka, 1858. – [4], XXIV, 171, [3] s., 18 cm, opr. psk. z epoki. Uporządko-
wany zbiór lekcji ekonomii politycznej, wykorzystywany w nauce tego przedmiotu 
w szkołach Birbecka w Anglii. Tłumacz dziękuje Andrzejowi hr. Zamojskiemu, 
„który przekład ten przejrzeć raczył, i do oryginału, po 
usunięciu niewłaściwych zmian francuzkiego tłóma-
cza, zbliżył tak dalece, że nawet rozdział o machinach 
całkowitemu uległ przeistoczeniu.” Okładka zabru-
dzona, ze śladem po korniku. Wewnątrz rozległy ślad 
po zacieku.  90. –

329. FLAMMARION Kamill (1842–1925): Bóg w przyrodzie. 
Przekład z francuzkiego. Warszawa: M. Orgelbrand 1875. 
– [2], IV, 463 s., 18 cm, opr. psk. z epoki. Prywatne pie-
czątki i podpisy własnościowe, Naukowe i filozoficzne 
argumenty na temat „Czy Bóg istnieje?”, francuskiego 
astronoma, badacza kosmosu interesujacego się parapsy-
chologią. Niewielkie otarcia na krawędziach. Na grzbiecie 
tytuł złocony.  90. –

324. ARYSTOTELES: Ustrój polityczny Aten. Przełożył, 
wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Ludwik Piotrowicz. 
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1931. – XXXIV, 
116 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Dzieło przypisywane Arysto-
telesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei 
w znacznej części zachowana do naszych czasów. Okładka 
nadkruszona, blok w stanie idealnym.  60. –

325. COLLINS Mac: Taktyka i technika piłki nożnej. 
Przekład z angielskiego. Warszawa: nakł. Bibljoteki Spor-
towej, [1923]. – [4], 56 s., 18 cm, brosz. wyd. Bibljoteka 
Sportowa nr. 1. „… charakter niniejszego podręcznika 
jest ściśle techniczny i służyć powinien tylko tym, którzy 

pragną wyrobić się na dobrych graczy…” Egz. częściowo 
nierozcięty, uszkodzenia na marginesach kilku kartek 
przez nieumiejętne rozcinanie (jedna z niewielkim ubyt-
kiem tekstu). Okładka lekko przykurzona z zagięciami na 
krawędziach i grzbiecie.  50. –

326. DĘBICKI Władysław Michał (1853–1911): Wielkie 
bankructwo umysłowe. Rzecz o nowoczesnym skrajnym 
sceptycyzmie naukowo-filozoficznym. Z dodaniem stu-
dyum: Koniec wieku XIX-go pod względem umysłowym. 
Charakterystyka znamion szczególnych. Warszawa: Ge-
bethner i Wolff, 1895. – [4], 236 s., 21 cm, opr. psk. z epoki. 
Prywatna pieczątka własnościowa. Rozważania na temat 
kryzysu intelektualnego człowieka na koniec XIX w. Na 
grzbiecie tytuł złocony.  90. –
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332. JANISZEWSKI Wincenty (1879–1959): Podręcznik 
dla dętych orkiestr amatorskich w zastosowaniu 
praktycznem. Warszawa [etc.]: Gebethner i Wolff, 
[1923]. – 31, [1] s., nuty, 26 cm, bez opr. Zwięzły pod-
ręcznik ułożony przez kapelmistrza Wojska Polskie-
go. Grzbiet podklejony.  50. –

333. JASIŃSKI Jan: Palant. Technika, taktyka, przepisy. 
Gra sportowa dla szkół, klubów i organizacyj. War-
szawa-Poznań: Polski Związek Wychowawców Fi-
zycznych, 1938. – 140, [4] s., [4] s. fot., rys.; 36 s., [1] k. 
rozkł., 19,5 cm, opr. ppł., Zdezaktualizowana pieczątka 
biblioteczna. Przepisy gry wymienione w tytule, zawar-
te w dodatku z osobną kartą tyt. i paginacją.  50. –

334. JEDNODNIÓWKA Jubileuszowa 1877–1937 1912–
1937. Szkoły Fundacyjne p. w. św. Wojciecha i Tow. 
b. Wychowańców Gimnazjum p. w. św. Wojciecha, 
dawniej Szkoły W. Górskiego. Warszawa: [Towa-
rzystwo…] 1937. – 63, [1] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Na 
końcu Rada pedagogiczna liceum, gimnazjum i szko-
ły powszechnej oraz imienny spis uczniów w r. szkol. 
1937/38. Okładka spłowiała na grzbiecie i krawędziach, 
drobne zaplamienia. Patrz poz. 88. 50. –

330. GANOT Adolphe (1804–1887): Wykład początków fizyki doświadczalnej i stoso-
wanej oraz meteorologii. Przekład z francuzkiego podług ósmego wydania przez 
studentów Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej medyczno-chirurgicznej Akademii 
pod kierunkiem Stanisława Przystańskiego profesora nauk przyrodniczych. War-
szawa: nakł. J. Błaszkowskiego, 1860. – [2], 916 s., il., 19 cm, opr. psk. współczesny. 
Miejscami zabrudzenia i drobne rdzawe plamki.  250. –

331. INSTRUKCJA techniczna dla państwowych stadnin 
koni i źrebięciarni. Warszawa: Wyd. Ministerstwa Rolnic-
twa i Dóbr Państwowych, 1925. – 48 s., 23 cm, brosz. wyd. 
Przepisy regulujące właściwą opiekę nad końmi i źrebię-
tami zarówno własnymi jak prywatnymi przebywającymi 
w stadninie. Na końcu wzory druków obowiązujących. 
Okładka z niewielkimi plamkami, spłowiała na krawę-
dziach.  45. –



186 187

338. LEO Juliusz (1901–1962): Zbiór pieśni polskich (na dwa głosy) 
opracował… Jerozolima: Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 1944. – 144 s., nuty, 25 cm, brosz. 
wyd. W zbiorze: Pieśni narodowe; Pieśni żołnierskie; Pieśni 
ludowe; Pieśni nabożne. Okładka podbrudzona, na grzbiecie 
niewielkie uszkodzenie. Wewnątrz czysty egz.  50. –

339. LUTOSŁAWSKI Wincenty: Z dziedziny myśli. Studja 
filozoficzne 1888–1899. Kraków: nakł. Jana Fisza, 1900. 
– XVI, 341, [2] s., 21 cm, opr. pł. z epoki ze złoconym ty-
tułem na licu i grzbiecie. Prywatna pieczątka własnościo-
wa. Pełne wydanie krakowskie z zaznaczonymi ustępa-
mi i wyrażeniami wykreślonymi przez cenzurę rosyjska 
(wydanie warszawskie). Niewielkie zabrudzenia i otarcia 
na krawędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.  90. –

340. MAJEWSKI Walenty (1764–1835): O Sławianach 
i ich pobratymcach część Isza obejmująca czytane 
na Posiedzeniach Działowych w latach 1813, 1814, 
1815 tudzież na Posiedzeniu Publicznem Towarzy-
stwa Królewskiego Przyiaciół nauk dnia 30 kwiet-
nia 1816 r. Rozprawy o języku samskrytskim tudzież 
O literaturze Indyan w tymże języku, z przydaniem 
wyciągu Gramatyki tegoż języka, Tablic rycin czyli 
pisma i liczbowych postaci, Osnowy wiersza bo-
hatyrskiego pod nazwaniem Rama-Jana, wycią-
gów z tegoż wiersza, Słowniczka, niemniey dwóch 
poprzedniczych rozpraw o Archiwach i umieięt-
ności dyplomatyczney. Warszawa: druk. Wiktora 
Dąbrowskiego, 1816. – [4], 180, LXIV s., [2] k. tabl. 

335. JUNOSZA-DĄBROWSKI Wiktor: Jak najłatwiej 
zdobyć Państwową Odznakę Sportową (P.O.S.). 
Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 
[4], 63, [3] s., rys., 17 cm, brosz. wyd. Projekt okładki 
Atelier Graficzne Girs-Barcz. Biblioteczka Spor-
towa Nr 40. Niewielkie uszkodzenie na grzbiecie. 
Czysty, ładny egz.  60. –

336. KOWIEŃSKI Kalendarz Powszechny na rok 1934. 
Rok XII. Kowno: Spółka Wydawnicza „Omega”, 1934. 
– 108 s., il., [4] s. inseratów, kalendarium, 23 cm, brosz. 
wyd. Zawiera: Nasze rocznice historyczne; O polskich 
tańcach ludowych z il. Zofii Stryjeńskiej; Życie polskie 
przed dwustu laty; Dział prawny, lekarski. Liczne, ilu-
strowane dowcipy i humoreski. Czysty egz.  100. –

337. KRYNIEWIČ A.: Biełaruskije pieśni z notami. 
Sabraŭ i wydaŭ… T. I. Pieciarburh: Drukarnia K. 
Piantkoŭskaha, 1910. – 30, [1] s., nuty, 22 cm, brosz. wyd. 
25 białoruskich pieśni ludowych z nutami. Okładka 
spłowiała na krawędziach. Wewnątrz, na krawędziach 
kart ślady po zawilgoceniu.  60. –
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343. [NOVIKOV Âkov Aleksandrovič (1849–1912)] NOWIKOW J.: Wyzwolenie kobiety. 
Tłomaczone z francuskiego za pozwoleniem autora przez Fr. [Jędrzejowski Bolesław 
Antoni (1867–1914)]. Warszawa: [b.w.], 1905. – 211, [3] s., [1] k. portrt., 19,5 cm, opr. 
psk. z epoki. O potrzebie równouprawnienia kobiet i nadaniu im praw. Okładka 
lekko przetarta na krawędziach.  60. –

344. PICCARD Auguste (1884–1962): Na podbój 
stratosfery. Odczyt wygłoszony 8 maja 1935 
r. w Politechnice Warszawskiej. W tłuma-
czeniu i opracowaniu Feliksa Burdeckiego. 
Warszawa: nakł. „Nasza Księgarnia” Sp. 
Akc., 1935. – 45, [2] s., 20, 5 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. A. Baake. Ze Świata Przyro-
dy Nr. 1. Wykład szwajcarskiego fizyka, wy-
nalazcy balonu stratosferycznego, badacza 
atmosfery i promieniowania kosmicznego. 
Tekst w formie opowieści o przygotowa-
niach i lotach balonem, wynikach badań. 
Egz. częściowo nierozcięty.  45. –

rozkł. 19 cm, opr. psk. z epoki. Podpisy własnościowe na 
wyklejkach. Tablica 1. Pismo sanskrytu. Tablica 2. „Tabel-
la Akt Metryk Koronnych i Litewskiey, które w Archi-
wum sekretnem tak Krakowskiem iako i Warszawskiem 
w Roku 1765. razem złączonych, podług mianych sladów 
znaydowały się i które w Roku 1795. przez Rossyan do 
Petersburga są uwiezione – d. 15. Paźdz: 1816. sprawdzo-
na”. Oprawa podniszczona i zabrudzona, brak przedniej 
wyklejki.  250. –

341. MILLER Lucjan (1885–1940): Przetwory ropne czyli 
produkty naftowe. Produkcja. Własności. Badanie. Toruń: 
Druk. D.O.K. VIII, 1928. – 138, V s., 8 załączników luz., rys., 
schematy, tabele, 23 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Opis procesów przeróbki ropy, 
własności produktów ropopochodnych, metody badań. 
Okładki spłowiałe na krawędziach i lekko zabrudzone. 
Blok poluzowany. Załączniki w kieszonce. 60. –

342. NATANSON Władysław (1864–1937): Oblicze na-
tury. Odczyty, przemówienia i szkice. Kraków: Krakow-
ska Spółka Wydawnicza, 1924. – [4], 231 s., 20,5 cm, opr. 
pł. „Głębokie myśli fizyki współczesnej.” Kilka pierw-
szych kartek ze śladami po zacieku i podklejeniami na 
krawędziach.  60. –
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348. PUŁAWSKI A.: Co to jest cholera i jak się od niej 
bronić? Polecone przez Warszawskie Towarzystwo 
Hygieniczne. Warszawa: Druk. J. Sikorskiego, 1905. 
– 20 s., 20 cm, bez opr. Nadkruszone górne naroż-
niki broszury.  30. –

349. RYCHLIŃSKI Stanisław: Fenomenalizm socjo-
logiczny Edwarda Abramowskiego. Warszawa: 
Odbitka z „Przeglądu Socjologicznego”, 1938. – 39 
s., 24 cm, brosz. wyd. Ślad zagięcia okładki, pod-
kreślenia w tekście.  45. –

350. SKARBEK Fryderyk (1792–1866). O ubostwie 
i ubogich przez … Warszawa: Druk. Gałęzowskie-
go, 1827. – [4], III, [1], 150 s., 20 cm, bez opr. Autor 
przedstawia przyczyny oraz sposoby walki z ubó-
stwem. Czysty egz., miejscami niewielkie zbrązo-
wienia papieru.  120. –

345. PLUTYŃSKI Antoni (1880–1965): Bezdziet-
ne Niemcy i Polska. Warszawa: Sgł. Gebeth-
ner i Wolff, 1933. – 30 s., tabele, 24 cm, brosz. 
wyd. Analiza wyników badań demograficznych 
Niemiec.  35. –

346. POLOŃCZYK Eugeniusz (1863–1932): Samole-
czenie się. Cz. 1. (więcej się nie ukazało). War-
szawa: nakł. autora, 1930. – 100 s., 22,5 cm, brosz. 
wyd. Autor, lwowski lekarz, działacz społeczny, 
ezoteryk, praktykował medycynę okultystyczną 
oraz różne formy naturoterapii.  45. –

347. PRAKTYCZNE wskazówki dla kursów jaj-
czarskich. Warszawa: „Społem” 1941. – 28, [1] s., 
19,5 cm, brosz. wyd.  35. –
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354. STRUVE Henryk (1840–1912): O istnieniu duszy i jej 
udziale w chorobach umysłowych. Dwie rozprawy 
czytane na posiedzeniach Towarzystwa Lekarskiego 
Warszawskiego przez… doktora i profesora nadzwy-
czajnego filozofii w Szkole Głównej Warszawskiej. War-
szawa: Sgł. Księgarnia E. Wende i S-ka, 1867. – XII, 112 
s., 21,5 cm, opr. ppł. Prywatna pieczątka własnościowa. 
„Choroby umysłowe są w istocie chorobami duszy”. 
Grzbiet podklejony. Wewnątrz czysty egz.  60. –

355. STRUVE Henryk (1840–1912): O nieśmiertelności 
duszy. Napisał… Odbitka z „Wieku”. Warszawa: druk. 
„Wieku”, [1884]. – [6], 58 s., 18,5 cm, opr. ppł. Prywat-
ne pieczątki własnościowe. Dowody psychologiczne, 
moralne i metafizyczne na nieśmiertelność duszy. We-
wnątrz miejscami drobne rdzawe plamki.  35. –

356. SZKOŁA Wschodoznawcza przy Instytucie Wschod-
nim. Warszawa: [Instytut Wschodni], 1934. – 28 s., 
21 cm, brosz. wyd. Na licu okładki: „JWPan Profesor 
Kościałkowski” oraz pieczątka Instytutu Wschodnie-
go. Organizacja i program nauki Szkoły Wschodnio-
znawczej. Egz. z dołączonym listem od prof. Olgierda 
Górki (1887–1955), Sekretarza Generalnego Instytutu, 
z odręcznym podpisem do prof. Uniw. Stefana Bato-
rego w Wilnie, Stanisława Kościałkowskiego (1881–
1960). List pisany na maszynie, na papierze firmowym, 
dat. 19.X.34 r. Stan b. dobry. 95. –

351. SMOLEŃSKI Jerzy (1881–1940): Względne prze-
wyżki i niedobory ludności polskiej na obszarze 
Rzeczypospolitej. Kraków: nakł. Księgarni Geogra-
ficznej „Orbis”, 1926. – 33 s., [1] k. mapa złoż., wykresy, 
tabele, 23 cm, brosz. wyd. Prace Instytutu Geogra-
ficznego U.J. z. VI. Autor zastosował nową metodę 
badań w statystyce demograficznej, które oparł na 
spisie ludności z r. 1921. Mapa przedstawia rozsiedle-
nie Polaków na 1 km² w granicach Polski. Niewielkie 
zagięcia na okładce.  30. –

352. SOŁOWIJ Tadeusz: Rynek pieniężny i stopa pro-
centowa w Polsce. Z przedmową Leona Barańskiego. 
Warszawa: Miesięcznik „Bank”, 1939. – 174. [2] s., 25 cm, 
opr. pł. Górny margines 3 pierwszych kart pogryziony 
przez owada.  60. –

353. SPRAWOZDANIE z XIV ogólnego zebrania człon-
ków Związku Miast Polskich (Zjazdu Miast). Odbytego 
w Warszawie w dniach 26–27 kwietnia 1937 r. Warszawa: 
Związek Miast Polskich, 1937. – 125 s., 23,5 cm, opr. ppł. 
współcz. z zach. oryginalną okładką brosz. „Exlibris 
Michała Kaczorowskiego”. Michał Kaczorowski (1897–
1975), ekonomista i polityk. Przebieg plenarnych posie-
dzeń, wszystkie uchwały Zjazdu, referaty i przemówienia. 
Kilka kartek profesjonalnie podklejonych. Ostatnie karty 
ze śladem po zacieku.  60. –
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360. WACEK Rudolf (1883–1956): Darz bór. Wspomnienia myśliwskie. Lwów: nakł. 
Drukarni Polskiej, 1936. – 87 s., fot., rys., 21 cm, brosz. wyd. Okładka proj. Roma-
na Gnaedingera. Rysunki piórkowe wykonał prof. K. Rutkowski. Fotografie wyk. 
W. Puchalski, Z. Pourbaix, T. Marcinkiewicz i autor. Okładka podbrudzona, nie-
wielkie zagięcia. Wewnątrz czysty egz.  60. –

361. WAGA Antoni (1799–1831): Wiadomości z astronomii, fizyki, chimii i mineralo-
gii przez… professora Szkoły Woiewodzkiey Warszawskiey z figurami. Warszawa: 
nakł. i druk A. Brzeziny, 1826. – [4], IV, [2], 323, [23] s., VI tabl. na 4-ch k. (tabl. 5. 
zreprintowana, dodatkowo dodana 1. tabl. z innego dzieła). 16 cm, opr. ppł. Na k. tyt. 
pieczątka „Józef Rusiecki z Trojanki” (1817–1873), kolekcjonera, bibliofila i wydawcy, 
właściciela majatku na wschodnim Podolu. Brak k. przedtyt. K. tyt. zabrudzona, 
wewnątrz, miejscami drobne rdzawe plamki.  200. –

357. TARSKI Alfred: Pojęcie prawdy w językach 
nauk dedukcyjnych. Warszawa: Towarzystwo Na-
ukowe Warszawskie, 1933. – VII, 116, [1] s., 24,5 cm, 
brosz. wyd. Stan b. dobry.  60. –

358. TOŁWIŃSKI Konstanty: Zawodnienie Bory-
sławia. Ostatni stan w świetle danych geologicznych 
i statystycznych. Sprawozdanie stacji geologicznej 
w Borysławiu za rok 1922. Borysław: nakł. Stacji Geo-
logicznej, 1923. – 55 s., wykresy, 23 cm, brosz. wyd. 
Stacja Geologiczna w Borysławiu. Biuletyn I. Stresz-
czenie w jęz. francuskim.  45. –

359. UWAGI o gospodarce Finansowej Województwa 
Śląskiego w okresie budżetowym 1924/25 r. [Katowice: 
Urząd Kontroli Państwowej, 1926 (?)]. – 48 s., 31 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka.  45. –
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365. WTAJEMNICZENIE w Filozofję Świętego 
Tomasza z Akwinu. Praca zbiorowa pod redakcją 
E. Peillaube. Przekład autoryzowany. Poznań [etc]. 
Księg. Św. Wojciecha, 1930. – X, [2], 359 s., 23 cm, 
brosz. wyd. Egz. nierozcięty, stan b. dobry.  90. –

366. WÜRTZ Adolphe (1817–1884): Historyja po-
glądów chemicznych od Lavoisier’a do dni naszych. 
Przeł. M. i J. S. oraz J. J. Boguski (1853–1933). Warsza-
wa: nakł. A. Gruszeckiego, 1886. – [4], 168 s., 18 cm, 
opr. psk. z epoki ze złoconym tytułem na grzbiecie. 
Historia i rozwój chemii jako nauki od XVIII w. 
Okładka lekko przebarwiona. Wewnątrz miejscami 
niewielkie rdzawe plamy.  120. –

367. ZACHARSKI Albin, POŹNIAK Tadeusz: Jaja. 
Informator dla skupujących. Warszawa: „Społem” 
Związek Spółdzielni Spożywców, 1941. – 46, [2] s., il., 
tabele, 19,5 cm, brosz. wyd. Obejmuje: Skup i przeróbka 
jaj; Kontrola skupu jaj. Stan b. dobry.  35. –

362. WASILEWSKI Antoni (1905–1975): W obozie 
harcerskim. Urządzenia, zwyczaje, pokazy. Lwów: 
Państwowe Wyd. Książek Szkolnych, 1938. – 149, [3] 
s., fot., rys. 18,5 cm, brosz. wyd. Rys. i część fotografii 
autora, okładkę i inicjały proj. Wacław Siemiątkowski 
(1896–1977). Wskazówki do urządzania i organizowa-
nia życia obozowego. Stan b. dobry.  60. –

363. WASILEWSKI Ludwik: Świat zaginiony Lemurii 
i Atlantydy. O dawnych kontynentach i rozwoju ras ludz-
kich. Zarys antropogeograficzny z przedmową Ludwika 
Szczepańskiego, 5-mapami geograficznymi i tablicą epok 
geologicznych. Warszawa: Bibljoteka Polska, 1939. – 145 s., 
V map rozkł., [1] k. tabl. rozkł., 19 cm, brosz. wyd. Nauka 
i okultyzm w sprawie zaginionych kontynentów. Ubytek 
na krawędzi przedniej okładki.  60. –

364. WOYZBUN Stefan: Giełda. Przeszłość, organi-
zacja obecna, obroty. Opracował… Warszawa: nakł. 
Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycz-
nych, 1928. – [4], 224 s., 24 cm, brosz. wyd. Podręcznik 
dla uczniów i studentów szkół handlowych oraz osób 
związanych z giełdą zarówno pieniężną jak i towarową. 
Czysty egz.  150. –
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369. ZAWILIŃSKI Roman: Dykcjonarz polski. Zbiór alfabetyczny zwrotów i wyrażeń 
niepewnych lub niejasnych. Kraków: Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1922. – 
60, [4] s., 16 × 10,5 cm, opr. ppł., „krawcowa, szewcowa, żony a jako samodzielne; 
krawczyni, szewczyni”. Czysty egz.  50. –

368. ZAJĄC Józef Andrzej (1866–1943): Zbiór obrazowych ćwiczeń wolnych i przyborami 
dla mężczyzn, kobiet i mlodzieży obojga płci od roku 1895 do roku 1927 zebrał i najnow-
szą terminologią uzupełnił… naczelnik Tarnowskiego Okręgu Sokolego. Z zapodaniem 
nazwisk autorów ćwiczeń. Cz. 1–2. Tarnów: Druk. J. Pisza, [1929]. – 214, [2]; 256 s., il., 
rys., 23 cm, współopr. ppł. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Cz. 1. Ćwiczenia 
wolne męskie. Ćwiczenia wolne żeńskie. Cz. 2. Ćwiczenia męskie przyborami. Ćwi-
czenia żeńskie przyborami. Wejścia ozdobne. Do użytku naczelników gniazd sokolich 
i nauczycieli wychowania fizycznego szkół średnich i ludowych.  90. –
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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.

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

11. 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”.

12. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za 
kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).

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. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji o aukcjach 
od Antykwariatu „Logos” (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). 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).

18. 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.
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