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s z t u k a

1. [GALICJA] ЛУКОМСКИЙ Георгий 
Крескентьевич (1884–1952): Галиция в 
ея старине; очерки по истории архитек-
туры XII-XVIII вв. и рисунки Г. К. Лу-
комского. LUKOMSKIJ G. K.: Galicija v 
eja starine; očerki po istorii arhitektury 
XII-XVIII vv. i risunki G. K. Lukomskogo. 
Petrograd: Izd. T-va R. Golike i A. Vilborg, 
1915. – [4], 125, [4] s., frontispis w litografii, 
[15] k. tabl., [70] il., 30,5 × 23 cm, opr. wyd. 
karton, z bogato zdobionym i złoconym 
licem. Eseje i rysunki znakomitego rosyj-
skiego historyka sztuki i artysty na temat 
historii architektury Galicji od XII-XVIII 
w. powstałe podczas wizyt w galicyjskich 
miastach. Specyfika architektury miast 
i wpływ zachodnich tendencji na Galicję. 
Ilustracje autora, blisko połowa na kolorowych wklejkach, przedstawiające za-
bytki i malownicze miejsca Krakowa, Lwowa, Przemyśla i wielu innych. Edycja 
luksusowa na eksluzywnym papierze, z frontispisem, okładką i obw. projektu 
Georgija I. Narbuta, wybitnego grafika i ilustratora. Egzemplarz w stanie b. 
dobrym, ukruszona dolna krawędź grzbietu.  2 400. –
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4. STRZEMIŃSKI Władysław (1893–1952): Unizm w malarstwie. Układ graficzny 
i okładka podług projektu Henryka Stażewskiego. Warszawa: Bibljoteka „Pra-
esens”, 1928. – 16 s., [10] s. il., 23 cm, brosz. wyd. Praca czołowego przedstawiciela 
polskiej awangardy dotyczaca formalnej spójności malarstwa abstrakcyjnego. Stan 
b. dobry. Unikat.  2400. –

5. SWIEYKOWSKI Emmanuel: Mi-
niatury Muzeum Narodowego. Z XII 
illustracyami wedle oryginalnych zdjęć 
autora. Kraków: Muzeum Narodowe, 
1902. – 96, [1] s.,12 k. tabl., 17 cm, opr. 
ppł. z zach przednią, oryginalną okładką 
brosz. Pieczątka własnościowa Tadeusz 
Wierzejskiego (1892–1974), lwowskie-
go kolekcjonera, antykwariusza i dar-
czyńcy m. in. dla Zamku Królewskiego 
w Warszawie. Próba uporządkowania 
i opracowania zbioru miniatur Muzeum 
Narodowego. Czysty egz. 90. –

2. PORTRET królewski w grafice. Katalog wystawy Tow. Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości urządzonej ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego. W roku 1925 
w Warszawie, Rynek Starego Miasta nr 32. Kamienica Baryczków. Warszawa: 
T.O.N.Z.P., 1925. – 95, [1] s., [60] s. portr. 17,5 cm, brosz. wyd. Na k. tyt.: owalna 
pieczęć z herbami korczak i radwan „Księgozbiór Łańcuchowski” oraz znak 
pieczętny w kształcie liścia klonu z wkomponowanymi monogramami „M.J.S.” 
(Maria i Jan Steccy, właściciele majątku Łańcuchów w woj. lubelskim). Ponad 800 

poz. skatalogowanych wizerunków zaczynając 
od Mieszka I-go, kończąc na Stanisławie Augu-
ście. Niewielkie zagięcie na krawędzi grzbietu. 
Czysty, ładny egz.  80. –

3. STRUVE Henryk (1840–1912): Sztuka i pięk-
no. Studya estetyczne. Sztuka i piękno. Objawy 
piękna. O twórczości. Piękno przyrody. Prawda 
i ideał. Sztuka dla sztuki. Indywidualizm w sztu-
ce. Szpetne. Rysunek i barwa. Malowanie rzeźb. 
Wychowanie estetyczne. Kobieta. Teatr. Sztuka, 
religia i filozofia. Estetyka jako nauka. O krytyce. 
Z dodaniem skorowidza alfabetycznego. Warsza-
wa: Księgarnia E. Wende i S-ka, 1892. – VIII, 392 
s., 22 cm, brosz. wyd. Zbiór artykułów z dziedzi-
ny estetyki i filozofii. „Prawda w nauce, piękno 
w sztuce, dobro w życiu, – oto warunki postępu, 
cywilizacyi i szczęścia ludzkości.” Grzbiet napra-
wiany. Wewnątrz czysty egz.  90. –
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8. KATALOG Wystawy Nowej Sztuki. Wilno 
Druk. „Lux”, [1923]. – 23 s., il., 16,7 × 12 cm, 
brosz. wyd. Na s. 13 odręczny dopisek „patrz 
str. 14”, na następnych dwóch stronach od-
ręcznie skorygowano błąd w paginacji. Uni-
katowy katalog będący „pierwszą publikacją 
opartą o suprematystyczny rodzaj kompo-
zycji” i „pierwszym w Polsce przykładem 
druku funkcjonalnego”. Katalog zawiera 
dwustronicowy wykaz prezentowanych prac 
i wypowiedzi teoretyczne Witolda Kajru-
ksztisa, Karola Kryńskiego, Mieczysława 
Szczuki, Władysława Strzemińskiego i Tere-
sy Żarnowerówny. Każdy z autorów osobiście 
opracował graficznie swój tekst. „Do opraco-
wania typograficznego tego wydawnictwa 
użyto różnych linii, prostokątów, kwadratów, kropek w ten sposób, że tworzą one 
formy dynamiczne, rozczłonkowujące płaszczyzny poszczególnych stron, których 
teksty ułożono asymetrycznie”; „Katalog stał się okazją do manifestacji poglądów, 
uściślenia stanowiska młodych artystów wobec ówczesnej sytuacji w sztuce, prze-
ciwstawieniem się futurystycznemu rozszarpywaniu formy – dążeniem do od-
nalezienia pierwiastków konstrukcyjnych dzieła sztuki. Jedna z najważniejszych 
publikacji polskiej międzywojennej awangardy artystycznej. Wystawa Nowej Sztuki 
– „ekspozycja uznana za pierwsze wspólne wystąpienie artystów reprezentujących 
‘nową sztukę’ została otwarta 20 marca 1923 roku w Wilnie, w halu kino-teatru 
‘Corso’ [...]. Inicjatorami wystawy ‘Nowej Sztuki’ byli mieszkający od niedawna 

6. WALICKI Michał (1904–1966), STARZYŃSKI 
Juliusz (1906–1974): Dzieje sztuki polskiej. War-
szawa: M. Arct, 1936. – 299, [3] s., il., XXVI k. 
tabl., [1] k. kolor. 24 cm, opr. wyd. pł. bogato 
zdobione, tłoczone ze złoceniami, wg pomysłu 
Szczęsnego Kwarty, wykonana w Introliga-
torni B. Zjawińskiego w Warszawie. Prywatny 
podpis własnościowy. Wydanie luksusowe wydane na stulecie firmy Arcta. Dzieje 
sztuki polskiej od epoki starochrześcijańskiej do czasów obecnych. Niewielkie otarcia 
na grzbiecie. Wewnątrz czysty egz.  350. –

7. WILDER Hieronim: Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla 
bibliotekarzy i miłośników sztuki. 37 ilustacyj, z tych 2 oryg. drzeworyty Józefa Hole-
wińskiego i Władysława Skoczylasa oraz 2 autolitografie Leona Wyczółkowskiego. 
Lwów: H. Altenberg, 1922. – 87 s., 36 k. tabl., ozdobne inicjały, 29 cm, opr. wyd. ppł. 
Podstawowy podręcznik grafiki. Tablicę 37 stanowi zach. okładka broszury z repro-
dukcją miedziorytu przedstawiającą pracownię graficzną. 4 oryginalne ryciny. Ślady 
zacieku w dolnym narożniku, drobne zaplamienia.  500. –
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niu. Może recenzenci „Południa” uznali, że twórcom biorącym udział w pokazie 
nowej sztuki zabrakło właśnie artystycznej szczerości, jak nie bez racji konstatuje 
monografistka pisma Jadwiga Wardas: awangardy współczesnej — w architekturze 
czy plastyce — wileńskie „Południe” po prostu nie dostrzega, a może ignoruje ją 
świadomie. Sądzić należy, że główną przyczyną braku zainteresowania wystawą 
nowej sztuki w równej mierze był konserwatyzm gustów, co i obawa przed przeni-
kaniem do naszej sztuki elementów konstruktywistycznych. Budziły one odrazę 
swoim pochodzeniem, gdyż zostały przeniesione na grunt wileński z rewolucyjnej 
Rosji.” (Józef Poklewski, Wileńskie Wystawy Artystyczne). Nadkruszenia okładki 
na łączeniu z blokiem, poza tym stan b. dobry. Rarissimo! 18 000. –

9. WYSTAWA sztuki estońskiej. 
Pod wysokim patronatem Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej od-
będzie się […] [Warszawa]: In-
stytut Propagandy Sztuki, 1939. 
– [1] k., 11,5 × 14 cm. Zaproszenie 
na wystawę 29 kwietnia 1939 r. 
Stan b. dobry.  50. –

w Wilnie Witold Kajruksztis i Władysław Strzemiński [...]. Wystawa była poka-
zem prac siedmiu artystów: z Wilna – Kajruksztisa, Puciatyckiej, Strzemińskiego, 
i z Warszawy – Kryńskiego, Szczuki, Stażewskiego, Żarnowerówny [...]. Obok ob-
razów, rysunków, grafik, układów typograficznych, projektów scenografii pokazane 
były rzeźby: projekty pomników, konstrukcji przestrzennych, a także jedna makieta 
architektoniczna. Wystawa była także „pierwszym nieoficjalnym jeszcze wystąpie-
niem grupy ‘Blok’. „Wystawa ta miała ogromne znaczenie w strategii rodzącego 
się nurtu. Uzupełnienie zestawu prezentowanych obrazów innymi dokumentami 
życia artystycznego, wprowadzenie określonych haseł, a wreszcie rozbudowany 
w tekście katalogu program artystyczny – był sposobem narzucania pożądanego 
typu odbioru artystycznego ich dzieł. „Uderza nas natomiast wyjątkowo nikła liczba 
współczesnych informacji zarówno o samej wystawie, jak i jej ocenie na gruncie 
wileńskim i ogólnopolskim. Poza katalogiem najwięcej wiadomości o wystawie 
dostarczyła zamieszczona w „Zwrotnicy” [nr 6] recenzja autorstwa Strzemińskie-
go, zawierająca ocenę większości zaprezentowanych na niej prac. Ze zrozumiałych 
względów pomija ona milczeniem własne dokonania [...] Na najwyższą pochwałę 
Strzemińskiego, recenzenta, zasłużyły prace Stażewskiego, najkrytyczniej zaś ocenił 
propozycje artystyczne Żarnowerówny. Artystce tej, mimo iż zdradza niezmierną 
pomysłowość zarzucił stosowanie eksperymentów: zbrodnią wprost jest secesyjny 
szkic architektoniczny i połączenie suprematyzmu i impresjonizmu w konstrukcji 
barwnej [płomień obejmujący konstrukcję suprematyczną]. […]Zdziwienie budzi 
fakt, że ukazujące się wówczas w Wilnie „Południe” – czasopismo poświęcone sztu-
ce i krytyce artystycznej, które w swoim programie głosiło jednoznacznie: podamy 
dłoń wszystkim szczerym artystom bez względu na obóz i zawołanie, mimo takiej 
deklaracji, ani słowem nie wspomniało o tym, bądź co bądź, znaczącym wydarze-
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J a n  K i e p u r a  i  M a r t a  E g g e r t h

11. Jan KIEPURA (1902–1966): Le reve de sa vie 1936 (Give Us The Night), fotos 
29,5 × 44,5 cm, cz.-b., scena zbiorowa. 150. –

12. Jan KIEPURA (1902–1966): Le reve 
de sa vie 1936 (Give Us The Night), 
fotos 44,5 × 29,5 cm, cz.-b., z z Gladys 
Swarthout. 150. –

10. ВЫСТАВКА современного польского искусства. [Wystawa współczesnej sztu-
ki polskiej]. Moskwa: Gosudarsvennaja Tret’jakovska Gallereja, 1933. – 30, [2] s., 
[24] k. tabl., 18 cm, brosz. wyd., brak tylnej okładki. Jedyny przykład współpracy 
kulturalnej między sowiecką Rosją a II RP. W tym samym roku odbyła się wystawa 
w Instytucie Propagany Sztuki artystów radzieckich. W katalogu m.in. Wacław 
Borowski, Olga Boznańska, Bolesław Cybis, Ksawery Dunikowski, Jan Hryn-
kowski, Konstanty Mackiewicz, Henryk Kuna, Józef Pankiewicz, Kazimierz 
Sichulski, Władysław Skoczylas, Wojciech Weiss, Leon Wyczółkowski. Okładka 
podniszczona, końcowe karty uszkodzone.  300. –
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15. Jan KIEPURA (1902–1966): [Poznań 1958]. – fotografia cz.-b., 8,7 × 13,9 cm, konfe-
rencja prasowa w hotelu Bazar. 60. –

16. Jan KIEPURA (1902–1966), Marta EGGERTH (1912–2013): Foto Intergloria-Film, „Ross”-
Verlag, [lata 1930.] – 13 × 18 cm, fotografia drukowana, autografy artystów. 200. –

13. Jan KIEPURA (1902–1966): Le reve de sa vie 1936 (Give Us The Night), fotos 
29,5 × 44,5 cm, cz.-b., z z Gladys Swarthout. 150. –

14. Jan KIEPURA (1902–1966): [Ber-
lin] Foto Jacobi, Charlottenburg, 
[przed 1938]. – pocztówka w sepii, 
13,9 × 8,9 cm, stan b. dobry. 50. –
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19. Marta EGGERTH (1912–2013): 
Atelier Binder, Berlin phot. „Ross” 
Verlag [lata 1930.] – fotografia 
w sepii, 14 × 9 cm, z autografem 
artystki. 100. –

20. Marta EGGERTH (1912–2013): 
Europa, T.K. Tonfilm, „Ross” Ver-
lag [lata 1930.] – fotografia w sepii, 
14 × 9 cm.  
50. –

17. Jan KIEPURA (1902–1966), 
Marta EGGERTH (1912–2013): 
[Berlin Zach. 1965r. w ‘Wesołej 
wdówce’ Lehara] – 15 × 10,5 cm, 
fotografia drukowana, autograf 
artystki. 100. –

18. Marta EGGERTH (1912–2013): 
Freiherr v. Gudenberg, phot. 
„Ross” Verlag [lata 1930.] – fo-
tografia w sepii, 14 × 9 cm, z au-
tografem artystki. 100. –
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l i t e r a t u r a

23. EJSMOND Julian (1892–1930): Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila 
Mackiewicza. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, [1929] s. [4], 315, [6] k. tabl. , 25 
cm, brosz. wyd. Wspomnienia łowieckie z lat 1924–1928 z polowań w Puszczy Bia-
łowieskiej, Rudnickiej, Karpackiej, Wiszniewskiej, na Polesiu Wołyńskim i Śląsku 
Cieszyńskim. Okładka podniszczona. Wewnątrz miejscam niewielkie, rdzawe pla-
my. Blok lekko poluzowany.  150. –

21. Marta EGGERTH (1912–2013): 
Berlin, „Das Programm von 
Heute”, [lata 1930.] – fotodruk, 
14 × 9 cm. 50. –

22. Marta EGGERTH (1912–2013): 
Berlin, „Das Programm von 
Heute”, [lata 1930.] – fotodruk, 
14 × 9 cm. 50. –
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26. IWASZKIEWICZ Jarosław: Lato w No-
hant. Komedja w trzech aktach. Warszawa: Sgł. 
Księgarnia J. Przeworskiego, 1937. – 61, [3] s., 25 
cm, brosz. z naklejoną przednią, oryginalną okł. 
Okładkę projektował Łuckiewicz [Stanisław]. 
Pierwsze, książkowe wydanie utworu, które uka-
zało się tuż po premierze. Premiera przedstawie-
nia odbyła sie w Teatrze Małym w Warszawie 
dn. 04.12.1936 r. Obsada wymieniona na ostatniej 
stronie). K. przedtyt. sklejona z oryginalną, ob-
ciętą okładką. Wewnątrz czysty egz.  50. –

27. JACHOWICZ Stanisław (1796–1857): Bajki i powiastki. Wyd. 2, ozdobione 24 drzewo-
rytami według rysunku Wojciecha Gersona (1831–1901). Petersburg: Bolesław Maurycy 
Wolff, 1876. – [4], IV, 136 s., [1] k. tabl., ryc., 23 cm, opr. psk. sześciopolowy z epoki, ze 

24. IRZYKOWSKI Karol (1873–1944): Wal-
ka o treść. Studja z literackiej teorji poznania. 
I. Zdobnictwo w poezji. II. Treść i forma. War-
szawa; nakł. Księg. F. Hoesicka, 1929. – X, 278, [2] 
s., 21 cm, brosz. wyd. W cz. 1. autor przeprowadza 
krytyczną analizę poezji awangardowej, w cz. 2 
polemizuje z teorią „czystej formy” S. I. Witkie-
wicza. Okładka lekko przykurzona i pozaginana 
na krawędziach. Egz. nieprzycięty.  60. –

25. IWASZKIEWICZ Jarosław (1894–1980): Gawęda o książkach i czytelnikach. [au-
tograf]. Warszawa: Czytelnik, 1959. – 44, [4] s., 19,5 cm, opr. wyd. karton. Książki 
tej według projektu Andrzeja Heidricha odbito 3250 egz. w tym 100 liczbowanych 
i podpisanych przez autora, na papierze ręcznie czerpanym z Mirkowskiej Fa-
bryki Papieru w Jeziornej. Egzemplarz nr 35. Stan b. dobry.  200. –
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29. JELEŃSKI Konstanty Aleksander 
(1922–1987): Zbiegi okoliczności. Pa-
ryż: Instytut Literacki, 1982. – 422, [1] s., 
21,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Kultu-
ry” Tom 352. Zbiór esejów znakomitego 
Kota Jeleńskiego zawierający m.in. szkice 
o Miłoszu, Gombrowiczu, Wierzyńskim 
i Czapskim. Stan b. dobry.  120. –

30. KRASIŃSKI Zygmunt (1812–1859): Nie-
dokończony poemat. (Z pośmiertnych 
rękopismów). Edycya druga. Paryż: Księ-
garnia Polska, 1862. – 180 s., 22 cm, brosz. 
wyd. Egz. nierozcięty. Zakurzona okład-
ka, zagięcia narożników.  120. –

złoconym tytułem na grzbiecie, z okleiną i wyklejkami z ręcznie barwionego papieru. 
Na k. przedtyt. pieczątka ksiegarni lwowskiej „Sejfart & Czajkowski”. Na kilku kartach 
zaplamienia, miejscami drobne rdzawe plamki. Ładny egz.  350. –

28. JASIEŃSKI Bruno (1901–1938): Nogi 
Izoldy Morgan. Powieść opatrzona wstę-
pem autora. [autograf]. Wyd. 1. Lwów: 
Odrodzenie, 1923. – 59, [4] s., 18 cm, brosz. 
wyd. Odbito 2000 numerowanych i sygno-
wanych przez autora egzemplarzy na pa-
pierze bezdrzewnym. Nr 1361. Okładkę 
rysował Zygmunt Waliszewski. Pierw-
sza polska powieść futurystyczna. Grzbiet 
podklejony papierem, niewielkie zaplamie-
nia lica, blok czysty.  1000. –
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Wydawniczy „Musarion”, 1922. – 64 s., 
rys. 16,5  ×  12 cm, brosz. wyd. Dołą-
czony program przedstawienia, które 
wystawiano w styczniu i lutym 1922 r. 
Stan b. dobry, nieznaczne uszkodzenia 
na grzbiecie.  120. –

31. KRASZEWSKI Józef Ignacy: Resurrec-
turi. Powieść. Opracowała dla młodzieży A. K. 
Dwa tomy w jednym. Warszawa: nakł. „Wie-
czory Rodzinne”, 1903. – 98; 64 s., 19,5 cm, opr. 
ppł. z epoki. Powieść obyczajowa z życia XIX w. 
szlachty polskiej w opracowaniu dla młodzie-
ży, jako dodatek do „Wieczorów Rodzinnych”. 
Drobne plamki na wyklejkach.  45. –

32. [LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni, TUWIM Julian]: Pierwsza Szopka War-
szawska. Revue w 3 odsłonach napisał Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę. 
Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Zbigniew Pronaszko. Kraków: Instytut 
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opracował dr. Stanisław Lam. Niewielkie otarcia na krawędziach okładki. 
Czysty, ładny egz.  200. –

35. MALCZEWSKI Antoni (1793–1826): Marya. Powieść przez … Warszawa: nakł. 
Gebethnera i Wolffa, 1876. – [4], 63, [1] s., [8] k. tabl. fot. 34 cm, opr. psk. współ. z zach. 
oryginalną, ozdobną, płócienną okł. Romantyczna powieść poetycka zainspirowana 

33. LINDE Samuel Bogumił (1771–
1847): Słownik języka polskiego: 
z mowy i pism narodowych, daw-
nych i pozniejszych zebrany [...] 
prospekt. Warszawa: nakł. autora, 
Drukarnia Pijarów, [1804]. – 30 s., 
18 cm, brosz. Pieczątka: Z duplika-
tów Biblioteki X.X. Czartoryskich. 
Wykaz prenumeratorów, Imina au-
torów i xążek Polskich w Słowniku 
cytowanych. nieliczne podkreślenia 
ołówkiem. Stan dobry.  90. –

34. MALCZEWSKI Antoni (1793–1826): Marja. Powieść ukraińska. Lwów-Po-
znań: Wydawnictwo Polskie, 1922. – [6], 80 s., [10] k. tabl. litograf., 13 × 11 cm, 
opr. karton. wyd. Autolitografie Teodora Różankowskiego. Tekst wg rękopisu 
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37. [MICKIEWICZ Adam]. Książka zbiorowa ku uczczeniu pamięci Adama Mickiewi-
cza w stuletnią rocznicę urodzin poety. Petersburg: nakł. księgarni K. Grendyszyńskie-
go, 1898. – [4], 218, [2] s., [2] k. podwójne facs., 21 cm, opr. psk. z epoki. Listy i artykuły 
dot. wspomień, twórczości oraz uczczenia rocznicy urodzin wieszcza. Wsród autorów 
m. in.: Wł. Bełza, Ignacy Domejko, T. T. Jeż, J. Kotarbiński, L. Leger, B. Prus, J. Tre-
tiak, B. Zaleski. Facs. podpisów autorów. Dokumenty: Metryka urodzin i chrztu; Akt 
Zejścia; Zaproszenie na pogrzeb. Na grzbiecie tytuł złocony.  150. –

38. MISTRAL Fryderyk (1830–1914): Mi-
reio poemat prowansalski w 12 pie-
śniach. Przeł. Adam M-ski [Trzeszcz-
kowska Zofia (1847–1911)]. Warszawa: 
S. Lewental, 1897. – 211, [2] s., 20,5 cm, 
opr. skóra złoc. i zdob. motywami ro-
ślinnymi. [Biblioteka Najcelniejszych 
Utworów Literatury Europejskiej. Li-
teratura Prowansalska] Najsłynniej-
sze dzieło autora uhonorowanego 
w 1904 Nagrodą Nobla w dziedzinie 
literatury.  250. –

autentycznymi wydarzeniami z roku 1771. Na osobnych kartach 8 fotografii według 
M. E. Andriollego. Oprawa po profesjonalnej renowacji z częściowo zachowaną orygi-
nalną, płócienną, tłoczoną okładką. Lico spłowiałe, (odbarwione) ze złoconym tytułem. 
Wyklejki nowe. Wewnątrz niewielkie zabrudzenia narożników.  750. –

36. MALLIAN J., CORMON E.: Włóczęga. Drama w 1 akcie. Z francuskiego... prze-
tłómaczona przez Antoniego Riedla. Warszawa: nakł. S. H. Merzbacha, 1837. – 52, 
[2] s., [1] k. ryc. 14,5 cm, opr. karton ze złoconą ramką na licu i tyle okł. Teatra War-
szawskie Oddział II. 11. Zachowane oryginalne okładki brosz. Złocone obcięcia. 
Niewielkie otarcia na krawędziach okł.  75. –
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41. PRUS Bolesław (1847–1912): Najogólniejsze ideały życiowe. Warszawa: druk. Tow. 
Akc. S. Orgelbranda Synów, 1901. – [2], 332, [1] s., 18,5 cm, opr. wyd. pł. zdobine, 
złocone. Rozważania filozoficzno-etyczne. Okładka poprzecierana na krawędziach 
i grzbiecie. Blok lekko nadpękniety.  60. –

42. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868–1927): O dramacie i scenie. Warszawa: 
Księgarnia Naukowa, 1905. – 39 s., 20 cm, brosz. wyd. „Własna” teoria dramatu 
syntetycznego. Manifest modernistyczno-symboliczny. Grzbiet lekko przetarty. 
Niewielkie zagięcia kartek.  50. –

39. OSTROWSKI Wincenty Jan: Wyobraźnia 
ejdetyczna Stanisława Wyspiańskiego. Poznań: 
Pozn. Tow. Filozoficzne, 1934. – 92, [4] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Praca mająca udowodnić tezę, że Sta-
nisław Wyspiański posiadał wrodzoną zdolność 
(tylko 0,1% populacji dorosłych posiada tę zdol-
ność) do odtwarzania złożonych obrazów z bar-
dzo dużą dokładnością. Autor opiera swe bada-
nia na wypowiedziach autora oraz na analizie 
utworów. Okładka pokruszona na krawędziach. 
Egz. nierozcięty.  60. –

40. POLITYCZNA Szopka Cyrulika Warszawskiego. Pióra Marjana Hemara, 
Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego, Juljana Tuwima. Warszawa: Admi-
nistracya „Cyrulika Warszawskiego”, 1927. – 63, [1] s., 18,5 × 11,5 cm, brosz. wyd. 
Stan b. dobry.  60. –
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45. SEJDA Kazimierz (1900–1959): C. k. Dezerterzy. [Wyd. 1.] Warszawa: Bibljoteka 
Polska S.A., 1936. – 286, [2] s., 24 cm, Opr. karton współcz. z zach. oryg. okł. brosz. 
Oprac. graficzne Atelier Girs-Barcz. Popularna powieść w okresie międzywojen-
nym, porównywana do utworów Jaroslava Haška, na nowo przypomniana za spra-
wą filmu Janusza Majewskiego z roku 1985, nakręconego na jej podst. Wewnątrz 
miejscami zabrudzenia i przebarwienia.  360. –

46. SŁONIMSKI Antoni: Mętne łby. War-
szawa: Bibljoteka Groszowa, [1929]. – 
205, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Felietony, 
które za pomocą żartu i ironii, wytyka 
ludzkie słabości, bezpodstawne uprze-
dzenia i absurdy życia codziennego. 
Grzbiet lekko podklejony. Blok lekko 
poluzowany.  100. –

43. RELIDZYŃSKI Józef (1886–1964): Dwa 
miasta. (Lwów – Wilno). Poemat. Jerozo-
lima: Through Lands and Seas in the East, 
1946. – 16 s., 15 cm, brosz. wyd. Poemat 
o tęsknocie za utraconymi miastami, poety, 
scenarzysty, legionisty, uczestnika kampa-
nii wrześniowej i żołnierza armii gen. An-
dersa. Czysty egz.  35. –

44. [RUMI Dżalaluddin Muhammed Balchi (1207–1273)]: Skazki mully Irame, volnyj 
perevod s drevne-persudskogo iż knigi Mesnabie P. Dudorova, risunki Evgenija Popo-
va [Евгения Попова]. [Moskwa]: Novaja Moskva, 1923. – 79 s., il., [2] k. tabl. litografii, 
23,5 cm, brosz. wyd. Opowieści najwybitniejszego poety sufickiego, mistyka perskiego 
i teologa islamskiego; założyciela bractwa „wirujących derwiszy”. Okładka, rys i ozdob-
niki E. Popova. Okładka zaplamiona na krawędzi, blok czysty. 360. –
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49. [WASYLEWSKI Stanisław (1885–1953)]: Sztambuch. Skarbnica romantyzmu. Ze-
brał i wyd... Lwów-Warszawa: A. Altenberg, J. Mortkowicz, 1921. – [2], 32 s., [12] s., 
[60] k. (w tym 14 k. dwustronnych, ryc. 3, nut 1), il., faksym., winiety. 18 × 24 cm, 
opr. ppł. wyd. Okładka i ozdobniki J. Harland-Zajączkowskiej. Zbiór kilkudzie-
sięciu wpisów do sztambuchów z okresu romantyzmu z faksymilami części wpi-
sów i podpisów m. in. Tomasza Zana, Ignacego Chodźki, Adama Mickiewicza, 
Juliana Niemcewicza, Zygmunta Krasińskiego, Kornela Ujejskiego. Okładka 
lekko podbrudzona. Blok poluzowany. Wewnątrz czysty egz. 90. –

47. SUKERTOWA Emilja (1887–1970): 
Legendy nadprądnikowe. Warszawa: Pol-
skie Tow. Krajoznawcze, 1928. – 47, [1] s., 
ozdobniki. 25 cm, brosz. wyd. Okładkę 
i zdobienia wykonał Mikołaj Wisznicki 
(1870–1954). Prywatna pieczątka własno-
ściowa. Legendy z nad Prądnika nawiązu-
jące do wydarzeń historycznych z ziemi 
krakowskiej od najdawniejszych czasów. 
Czysty, ładny egz.  90. –

48. SZOPKA polityczna. Pióra Marjana Hemara, Jana Lechonia, Juljana Tuwima, 
Antoniego Słonimskiego. Warszawa; Administracja „Cyrulika Warszawskiego”, 
1930. – 63, [1] s., 18 cm, brosz. wyd. Grzbiet i dolna krawędź tylnej okładki lekko 
podklejona. Wewnątrz czysty egz.  90. –
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51. WYSPIAŃSKI Stanisław: Achilleis. Sceny dramatyczne. Wyd. 1. [acc:] Powrót 
Odysa. Dramat w trzech aktach. Wyd. 1. Kraków: nakł. autora, 1903; 1907. – 174, [2] 
s.; 108 s. 21 cm, współopr. pł. z ozdobną krajką z zach. oryginal. okł. brosz. Prywatna 
pieczątka i podpis własnościowy na k. tyt. W tyt. drugim brak k. przedytuł. Okładka 
zabrudzona, na grzbiecie wytarta krajka. Wewnątrz czysty egz.  250. –

50. [WÓJCICKI Kazimierz Władysław (1807–1879)]: 
Książka zbiorowa ofiarowana Kazim. Wł. Wójcickie-
mu. [Wyd. Adolf Hennel]. Warszawa: [b.w.], 1862. – [4], 
II, 450, II, [1] s., 22,5 s., opr. ppł. Wydano sumptem 
przyjaciół Wójcickiego, będącego w kryzysie finanso-
wym z powodu konfliktu z margrabią Wielopolskim. 
Zawiera m. in. 2 pierwodruki Cypriana Norwida: 
„Do Pompejusza” (tłum. z Horacego, z komentarzem 
prozą) i „Post-scriptum”. Ponadto M. Baliński „Ostat-
ni rozdział pielgrzymki do Jasnej Góry”, Deotyma 
„Oda do czynu”, A. Giller „Podróż nad Gazimurem”, 
T. Lenartowicz „Bolesław Chrobry” (fragm.), K. Libelt 
„Filozof w Redut-Kale”, A. E. Odyniec „Legja Tebań-
ska”, A. Przezdziecki „Dokumenta oryginalne tyczące 
się Jana Chryzostoma Paska”, L. Rogalski „Słowianie 
w Afryce”. Uszkodzona s. 213/214 uzup. wg oryginału. 
Blok czysty.  250. –
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54. ZASAŃSKI Feliks: Zmierzch Króla stworzenia. Powieść fantastyczna. Lwów: 
Ludowe Spółdzielcze Towarzystwo Wydawnicze, 1923. – 123 s., [4] k.tabl., 20,5 cm, 
opr. pł. z wklejonym fragmentem okł. brosz.. Prywatna pieczątka. Interesująca opr. 
introligatorska, stan b. dobry.  60. –

52. WYSPIAŃSKI Stanisław (1869–1907): Weimar 1829. (Fragmenty 1904) Tłómaczył 
A. E. Balicki. Wyd. 1. Kraków-Poznań: Nakł. „Dwutygodnika Literackiego”, 1932. – 
15, [1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Tłumaczenia dokonano według tekstu niemieckiego 
ustalonego przez Leona Płoszewskiego. Stan b. dobry.  50. –

53. WYSPIAŃSKI Stanisław: Zygmunt August. Sceny dramatyczne. Wyd. 1. Warsza-
wa: Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”, 1930. – 110, [2] s., [6] k. tabl. (4 rotograwiury, 
2 faximile rękopisu). 22 cm, brosz. wyd. Pierwsze książkowe wydanie, ostatniego, 
niedokończonego utworu powstałe z uporzadkowanych rękopisów i notatek przez 
Leona Płoszewskiego. Okładka przykurzona z zagięciami na krawędziach. We-
wnątrz czysty egz.  200. –
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56. GOZDAWA Jan [właść. Jan MAŁĘCZYŃSKI] (1903–1980): Poezje niemodne. Lon-
dyn: Oficyna Poetów i Malarzy, 1974. – 59, [4] s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Okładka 
i ilustracje Stanisława Grabowskiego. Imienna dedykacja autora. Egz. nr 11 z 350. 
Niewielkie zagięcia na narożnikach okładki oraz plamka na licu. 50. –

57. GRODZIEŃSKA Stefania (1914–2010) pseud. Stefania Ney: Dzieci getta. Rys. 
Roman Kramsztyk. Inicjały, układ, okł. Ignacy Witz. [Przedmowa Zbigniew 
Mitzner]. Warszawa: PIW, 1949. – 51, [4] s., il., 21,5 cm, opr. wyd. karton. Drobne 
podklejenia krawędzi grzbietu.  35. –

p o e z j a

55. A. S. [Antoni SŁONIMSKI (?)]: „Czytaj” (Program). napisał... Ilustrowali: Bogdan 
Nowakowski, Antoni Romanowicz, Antoni Słonimski. Warszawa: „Czytaj” To-
warzystwo Szerzenia Oświaty Drukowanem Słowem, [1917]. – 28, [4] s., il., reklamy, 
13 × 18,5 cm, brosz. wyd. Książeczka wspierająca działanie Tow. „Czytaj”, szerze-
nie czytelnictwa, tworzenie bezpłatnych bibliotek przy „obozach jeńców-rodaków 
oraz przy posterunkach wojsk polskich”. Prócz wierszyków i ilustracji znajduje się 
„Program 12-to godzinnej zabawy na Oświatę Tow. „Czytaj” w gmachu Filharmonii 
Warszawskiej 3-go lutego, roku 1917 r.” oraz listę darczyńców na loterię fantową. 
Defekt tech. na s. 11/12 (zagięta kartka podczas druku). Zbrązowienia przy zszyw-
kach, niewielkie uszkodzenia narożników okł.  250. –
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60. MICKIEWICZ Adam: Sonety krymskie. Lwów-Poznań: Wydawnictwo Polskie, 
1922. – 78 s., [18] k. tabl. litograf., ozdobniki, 13 × 10,5 cm opr. karton. wyd. Z 18 
autoligrafjami Ernesta Czerpera i Teodora Rożankowskiego. Tekst opracował St. 
Lam. Niewielkie otarcia na krawędziach okładki. Czysty, ładny egz.  250. –

58. JERNAS Florian (1914–1939): Księżyc nad Poznaniem. Ze słowem wstępnym Jana 
Sztaudyngera. Poznań: J. Dippel, 1937. – [48] s., 24 cm, opr. płsk. Dedykacja autora 
dla red. Stanisława Krokowskiego. Autor słynnej ballady bamberskiej nawiązu-
jącej do imigrantów z Bambergu, patriotów polskich w powstaniu wielkopolskim. 
Zachowane okładki brosz., stan b. dobry.  90. –

59. MATUSZEWSKI Jan: Wspomnienie żoł-
nierza. Warszawa: Sgł. Księgarnia E. Nebelski, 
1919. – 35, [4] s., 14,5 × 9,5 cm, brosz. wyd. Tomik 
poezji patriotycznej. Grzbiet lekko podklejony. 
Spłowiałe krawędzie. Egz. nierozcięty.  35. –
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63. [POEZJA polska] СОВРЕМЕННЫЕ польские поэты в очерках Сергея Ку-
лаковского и в переводах Михаила Xорманского. NOWOCZEŚNI polscy 
poeci w esejach Siergieja Kułakowskiego i przekładach Michaiła Chormańskiego. 
Berlin: Petropolis, 1929. – 243, [5] s., 20 cm, brosz. wyd. Wiersze poetów młodopol-
skich, z kręgu Skamandra, Czartaka, futurystów i Kwadrygi. Lekko przykurzona 
okładka, stan b. dobry.  360. –

64. PSEUDO-HOMER: Pseudo-Homera bój żabiomysi (Batrachomyomachia). Przeł. 
z gr. Ignacy Wieniewski. Okł. i rys. Tadeusza Terleckiego. Londyn: Polska Fun-
dacja Kulturalna, 1968. – 21, [3] s., il., 24 cm, brosz. wyd. Stan b. dobry.  90. –

61. PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków [Jasnorzewska] (1891–1945): Różowa magja. 
Poezje. Wyd. I. Lwów: H. Altenberg. 1924. – 46 s., ozdobniki, 22 cm, opr. pł. deko-
racyjnie barwione. Rysunki autorki. Wydano 525 egz. ten z nr. 78. Drugi wydany 
tomik poetki. Czysty, bardzo ładny egz.  150. –

62. PIEŚŃ na cześć Andrzeja Bobolego umęczonego za wiarę w roku 1657. Beatyfiko-
wanego przez Piusa IX w 1853. [Paryż: druk. L. Martinet, 1854]. – 4 s., [1] staloryt 
ryt. przez Massarda. 17 cm, brosz. „O drogi Ziomku, między Niebianami, Wstaw 
się Jędrzeju Bobolo za nami!” Czysty egz.  50. –
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67. SŁONIMSKI Antoni: Droga na wschód. Po-
ezje. Wyd. 1 Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 
1924. – 33, [3] s., 17,5 cm brosz. wyd. Niewielkie 
uszkodzenie grzbietu, zagięcia na krawędziach 
okładki.  80. –

68. SŁONIMSKI Antoni: Godzina poezji. War-
szawa: Tow. Wyd. „Ignis” Sp. Akc., 1923. – 118, 
[2] s., 18 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz 
Gronowski. Grzbiet lekko spłowiały. Zagięcia 
na krawędziach okładki.  80. –

69. SŁONIMSKI Antoni: Parada. Poezje. Wyd. 1. 
Warszawa: nakł. miesięcznika „Skamander”, 1920. 
– 90, [3] s., 23 cm, brosz. wyd. Na okł rys. autora. 
Pieczątka własnościowa „ z księgozbioru Zdzi-
sława Libery”. Grzbiet podklejony. Zabrudzenia 
i zagięcia na krawędziach okładki.  80. –

65. SŁONCZYŃSKA Anna (1893–1944): 
Muzyka słońca. Wilno: nakł. i druk. Lu-
dwika Chomińskiego, 1926. – 70, [1] s., 22 
cm, brosz. wyd. Okładka pomysłu Kazi-
miery Rauba. Odbito 600 egz. ten z nr 348 
z podpisem autorki. Jeden z dwóch tomików, 
które równocześnie ukazały sie w Wilnie, J. 
Iwaszkiewicz ocenił jako „udany debiut”. 
Wcześniej publikowała swoje wiersze w cza-
sopismach m. in. w Kurierze Warszawskim. 
Poetka zginęła w pierwszych dniach Po-
wstania Warszawskiego. Niewielkie zagięcia 
na krawędziach okładki.  60. –

66. SŁONIMSKI Antoni (1895–1976): Alarm. Wyd. 4. Londyn; M. K. Kolin, [1940]. – 35, 
[1] s., 19 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dat. sierpień 1941. Exlibris Jerzego i Miry 
Michałowskich. Wiersze z lat wrzesień 1939 – wrzesień 1940. Na wewnętrznej stronie 
tylnej okładki zapiski długopisem. Zagięcia na krawędziach okładki. 150. –
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72. WIERZYŃSKI Kazimierz: Róża wiatrów. Wyd. 
1. Nowy Jork: Rój in Exile, [1942]. – 93, [2] s., 22,5 
cm, opr. wyd. pł. z obwolutą W cz. 1. tomiku znaj-
dują sie wiersze sprzed 1939 r. zachowane w rę-
kopisach, cz. 2. to utwory powstałe na emigra-
cji, przepełnione tesknotą i smutkiem. Obwoluta 
z niewielkimi ubytkami i ze śladem po zacieku. 
Wewnątrz czysty egz.  100. –

73. WIERZYŃSKI Kazimierz: Sen mara. Poezje. 
Wyd. 1. Paryż: Instytut Literacki, 1969. – 122 s., 
21,5 cm, brosz. wyd. Ostatni tom poezji wydany 
już po śmierci poety (tytułowy wiersz napisał po-
eta tuż przed śmiercią). Czysty egz.  90. –

74. WIERZYŃSKI Kazimierz: Wielka niedźwiedzi-
ca. Wyd. 1. Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 1923. – 
78, [2] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Tade-
usz Gronowski (1894–1970). Trzeci tomik poezji 
poety, częściowo nawiązujący do czasów I wojny. 
Okładka miejscami lekko pozaginana. Na grzbie-
cie tytuł napisany piórem. Blok odklejony od 
okładki.  70. –

70. SZYMAŃSKI Edward (1907–1943): Piosenki robotnicze. Oprac. literackie E. Szy-
mańskiego. Oprac. muzyczne Ludomira Marczaka. Warszawa: ZG Towarzystwa 
Uniwersytetu Robotniczego, 1938. – 43, [4] s., [w tym 5–16] s. nut, 23 cm, brosz. wyd. 
Wybór pieśni z różnych autorów (m. in. Kasprowicz, Konopnicka) w większości 
teksty E. Szymańskiego. Urwany narożnik s. 21–24 bez ingerencji w tekst. Poza tym 
stan dobry.  60. –

71. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894–1969): Kurhany. Wyd. 1. Warszawa: Wyd. J. Mort-
kowicza, 1938. – 49, [2] s., 18 cm, opr. wyd. pł. ze złoconym tyt. na licu. Na wyklejce 
prywatny wpis. Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Pod Znakiem Poetów. 
Seria nowa. Ostatni przedwojenny tomik poety. Okładka spłowiała na grzbiecie. 
Blok lekko poluzowany.  60. –
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78. ARCT Zbysław (1906–1990): Granat. Opowiadanie. Z 9 rysunkami Wandy Ro-
meykówny (1890–1978). Warszawa: M. Arct, 1931. – 44, [1] s., 20 cm, opr. wyd. ppł. 
O niezwykłej przyjaźni chłopca i konia. Stan bardzo dobry.  60. –

79. BAJKI z 1001 nocy. Z ilustracjami 
Mariana Walentynowicza. Warsza-
wa: Gebethner i Wolf, 1942. – 303, [1] 
s., [12] k. tabl. kolor., 27 cm, opr. wyd. 
pł. Wybór baśni arabskich, opracowa-
nych dla młodzieży z fantastycznymi, 
kolorowymi ilustracjami. Okładka po-
plamiona, na krawędziach przetarcia. 

75. WIERZYŃSKI Kazimierz: Wolnośc tragiczna. Rzym: Oddział Kultury i Prasy 2 
Korpusu, 1945. – 65, [3] s., 19 cm, brosz. wyd. Biblioteka Orła Białego. Tom poświę-
cony zmaganiom i roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości w 1918 r. 
Niewielkie otarcia i zakurzenia okładki.  100. –

76. WIERZYŃSKI Kazimierz: Wróble na da-
chu. Wyd. 1. Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 1921. 
– 86, [2] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. 
B. Pniewski. Drugi ze zbiorów wierszy poety 
z grupy Skamander. Niewielki ubytek na grzbie-
cie, urwany dolny narożnik okładki. Zagięcia 
i niewielkie zabrudzenia.  60. –

77. ZIEMBICKI Stanisław: Powrót do mia-
sta. Poemat o Warszawie. Warszawa: Kat. Tow. 
Wyd. „Rodzina Polska”, 1947. – 31, [1] s., 28,5 
cm, brosz. wyd. Na okł. drzeworyt Jana Biało-
stockiego. Biblioteka „Progu”. Wiersze pisane 
w latach 1945–46 jako hołd dla kolegi Olgierda 
Stankiewicza, który zginął w Powstaniu War-
szawskim na Czerniakowie, piasne przez poetę 
i literata, autora piosenek, przedstawień i słu-
chowisk radiowych. Niewielkie zabrudzenia 
okładki, grzbiet przetarty i naderwany przy 
zszywkach.  50. –
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81. BRZECHWA Jan (1898–1966): Baśń o korsarzu Palemonie. Wyd. 1. Warszawa: 
S.W. „Czytelnik”, 1945. – 39, [1] s., il., 23 cm, brosz. wyd. (tytuł okł.) Ilustrował Jan 
Maria Szancer (1902–1973). Okładka podbrudzona z niewielkimi uszkodzeniami 
i ubytkami. Wewnątrz czysty egz.  50. –

82. BRZECHWA Jan: Baśń o korsarzu Palemonie. Wyd. 2. Warszawa: S.W. „Czytelnik”, 
1956. – [32] s., il. (całostronicowe, kolor. w paginacji), ozdobniki. 29 cm, brosz. wyd. 
Ilustrował Jerzy Srokowski (1910–1975). Stan b. dobry. Bez śladów używania.  80. –

Blok poluzowany, kilka kartek wklejonych, miejscami drobne, plamki, na str. 84–87 
rdzawy ślad po zalaniu.  150. –

80. BOBIŃSKA Helena: Stach sobie-pan. Historja prawdziwa. Warszawa: Wydawnictwo 
J. Mortkowicza, 1929. – [4] s., 55, [5] s., rys., 21 cm, opr. wyd. ppł. Zabawne historie 
z życia 3,5-letniego chłopca. Stan dobry, niewielkie zabrudzenia okładki.  60. –
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84. BRZECHWA Jan: Przygody rycerza Szaławiły. Warszawa: S.W. „Czytelnik”, 1957. 
– 46, [1] s. il. (całostronicowe, kolor. w paginacji), 29 cm, brosz. wyd. Ilustrował Jerzy 
Srokowski (1910–1975). Stan b. dobry. Bez śladów używania.  80. –

85. BRZECHWA Jan: Szelmostwa lisa Witalisa. Wyd. 1. Warszawa-Kraków: Wyd. E. Kutha-
na, 1948. – 47 s., liczne il. w tekście i całostronicowe. 29 cm, opr. wyd. ppł. Ilustrował Jan 
Maria Szancer (1902–1973). Na k. tyt. podpisy i prywatne pieczątki. Kolorowe wyklejki. 
Okładki lekko poprzecierane na krawędziach. Blok lekko poluzowany.  90. –

83. BRZECHWA Jan: Na wyspach Bergamutach. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1960. 
– 35, [1] s.,il., 29,5 cm, opr. wyd. ppł. Ilustrował Wojciech Zamecznik (1923–1967). 
Okładka poprzecierana na krawędziach, podbrudzona (ślad po długopisie). We-
wnątrz drobne zaplamienia. Blok poluzowany.  50. –
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87. BUYNO-ARCTOWA Maria (1877–1952): Koledzy. Powieść dla młodzieży. Wyd. 
2. Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1934. – 171, [1] s., il., 20,5 cm, opr. wyd. ppł. Ilustracje 
w tekście Wandy Romeykówny. Stan b. dobry. Niewielkie otarcia na narożnikach 
oprawy.Wewnątrz kilka rys pokolorowanych kredką.  50. –

88. BUYNO-ARCTOWA Maria: Wieś szczęśliwa. Powieść. Warszawa: M. Arct, 1929. 
– [4], 241, [3] s., il., 20,5 cm, opr. wyd. ppł. Okładka i rysunki w tekście Wandy Ro-
meykówny. Życie we wsi o nazwie Szczęśliwa oraz tajemnica, którą mieszkańcy 
skrzętnie ukrywali. Stan bardzo dobry.  120. –

86. BRZECHWA Jan: Za króla Jelonka. Wyd. 1. Warszawa-Kraków: Wyd. E. Kuthana, 
1950. – 54, [1] s., liczne il. w tekście i całostronicowe. 29 cm, opr. wyd. ppł. Ilustro-
wał Jan Maria Szancer (1902–1973). Jedyne wydanie tej uroczej historyjki ze świata 
owadów. Kolorowe wyklejki. Stan b. dobry. Bez śladów używania.  150. –
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90. COLONNA-WALEWSKA Janina: Czarodziejskie baśnie dla grzecznych dzieci 
ułożyła... Z kolorowemi ilustracjami. Warszawa: Wydawnictwo Księgarni Nakła-
dowej, [1927]. – 158 s., [3] k. tabl. kolor., 18 cm, opr. wyd. ppł. Nowa Bibljoteka dla 
Dzieci i Młodzieży. Okładka podbrudzona i pozaginana. Blok poluzowany, kilka 
kartek podklejonych, brak jednej wyklejki.  75. –

91. DEFOE Daniel: Robinson Kruzoe. Przekład Józefa Birkenmajera. Warszawa: 
Wydawnictwo Polskie R. Wegner, 1949. – 329, [1] s., il., 22 cm, opr. wyd. karton. 
Okładkę, drzeworyty i inicjały projektował Edward Kuczyński. Przejrzał, uzupełnił 
i wstępem opatrzył Jan Kott. Egz. nieprzycięty i częściowo nierozcięty.  90. –

89. CARROLL Lewis: Ala w krainie 
czarów. Wyd. 4. Warszawa; Gebeth-
ner i Wolff, [1947]. – 185, [2] s., il. cz.-
-białe w paginacji, 19,5 cm, opr. wyd. 
ppł., Ilustracje Kamila Mackiewicza. 
Wolny przekład z angielskiego Marii 
Morawskiej. Wiersze przełożył Anto-
ni Lange. Pierwsze powojenne wyda-
nie. Otarcia na krawędziach okładki 
i grzbietu. Blok lekko poluzowany. 
Na k. przedtyt. podpis własnościowy. 
Wewnątrz czysty egz.  60. –
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93. FIEDLER Arkady (1894–1985): Mały Bizon. Warszawa: Iskry, 1953. – 244, [3] s., [24] s. 
il., rys., mapka, 21 cm, opr. wyd. ppł. Na k. przedtyt. autograf dat. 31.V.1953. Przeżycia 
młodego Indianina ze szczepu Czarnych Stóp. Stan bardzo dobry.  60. –

94. GERMAN Ludomił: Mitologia dla 
młodzieży. Kraków: J. M. Himmel-
blau, 1886. – XVI, 191 s., rys., 21 cm, 
opr. wyd. ppł. Mitologie opracowa-
ne na podst. „najlepszych dzieł” dla 
starszej młodzieży. Oprócz mitologii 
greckiej i rzymskiej, autor opisał rów-
nież: indyjską, perską, egipską, skan-
dynawską i niemiecką oraz słowiań-
ską. Z obszernym indeksem nazw. 
Stan bardzo dobry, na grzbiecie tytuł 
złocony, niewielkie przebarwienia 
na krawędziach okładki.  120. –

92. FALSKI Marian (1881–1974) Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. Wyd.7. Warszawa: 
PZWSZ, 1962. – 168 s., il., 21 × 23,5 cm, opr. wyd. ppł., Elementarz, z którego korzystało 
kilka pokoleń. To wydanie po zmianach z 1958 r. Stan bardzo dobry.  120. –
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97. КАБАКÓВ Илья (1933-): ČUKOVSKIJ Kornej (1882–1969): Čudo-derevo i drugije 
skazki. Moskva: Detskaja Literatura, 1975. – 398, [2] s., il., 21 cm, opr. wyd. ppł. Zbiór 
bajek dla dzieci w formie wierszowanej i krótkiej prozy. Okładka Ilji Kabakowa, 
oprac. graficzne W. Konaševiča i I. Kabakowa. Stan b. dobry.  200. –

95. GRABOWSKA Marcelina: Serdeczna spółka. Warszawa: Druk. P. Brzeziński, [1935]. 
– 118, [1] s., il. cz.-białe w paginacji, 20 cm, opr. wyd. ppł., Okładka i ilustracje Fran-
ciszki Weinles-Themerson (1907–1988). Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. 
Bibljoteka Książek Błękitnych Nr. 183. Okładka lekko przykurzona, narożniki z nie-
znacznymi ubytkami. Na grzbiecie tytuł złocony. Wewnątrz czysty egz.  120. –

96. GRABOWSKI Jan (1882–1950): Skrzydlate 
bractwo. Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 1936. – 128 
s., il., 20,5 cm, opr. pł. Z zach. oryginalną okładką 
brosz. Okładka i ilustracje Edyty Gałuszkowej-
-Sicińskiej. Dedykacja autora dla Julii Duszyń-
skiej (1894–1947), autorce czytanek i książek dla 
dzieci. Zbiór opowiadań, których bohaterami są 
ptaki zarówno dzikie jak i domowe. Okładka lek-
ko wytarta na krawędziach. Na okładce brosz. 
ślad po kleju. Wewnątrz czysty egz.  90. –
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99. КАБАКÓВ Илья (1933-): PREUSSLER Otfried (1923–2013): Malenkaja baba-jaga. 
Povest skazka. Pereskazal s nemeckogo Ju. Korinec. Risunki I. Kabakowa. Moskva: 
Detskaja Literatura, 1973. – 93, [3] s., il., 22 cm, opr. wyd. ppł. Bajka jednego z naj-
popularniejszych autorów dla dzieci z obszaru niemieckojęzycznego, tłumaczonego 
na ponad 50 języków. Il. Ilji Kabakowa. Otarcia krawędzi oprawy.  200. –

98. КАБАКÓВ Илья (1933-): Orkestr. 
Sostavitel E. Putilova. Sbornik stihotvo-
renij dla detej. Risunki I. Kabakowa. Mo-
skva: Detskaja Literatura, 1983. – 228, [12] 
s., il., 20 cm, opr. wyd. pl. Antologia poezji 
dla dzieci znanych rosyjskich autorów, m. 
in. A. Błok, W. Majakowski, S. Jesenin, 
B. Pasternak, A. Achmatowa, O. Man-
delsztam. Oprac. graficzne, praktycznie 
całość książki ozdobiona rys. Ilji Kabako-
wa, jednego z najbardziej rozpoznawal-
nych artystów rosyjskich na świecie, od 
1992 r. mieszkającego w Nowym Jorku. 
Stan b. dobry.  200. –
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101. KRÓLIŃSKI Kazimierz (1874–1938?): Sto pociech dla grzecznej dziatwy opo-
wiedział... Lwów: H. Altenberg, [ca 1920]. – [31] s., il. (15 całostronicowych, kolor.). 
33 × 24 cm, opr. wyd. ppł. Wierszyki dla dzieci. Okładka podniszczona. Składki 
luzem.  250. –

100. КАБАКÓВ Илья (1933-): VANGHELI Spirydon (1932-): Priključenija Guguce. 
Perevel s moldavskogo Valentin Berestov. Risunki Ilji Kabakowa. Moskva: Detskaja 
Literatura, 1972. – 93, [3] s., il., 22 cm, opr. wyd. ppł. Guguta to główny bohater opo-
wieści, mały pasterz z tradycyjnym, wełnianym kapeluszem, który chciał ochronić 
swoją wioskę przed surową, mroźną zimą chowając wszystkich pod swoim kapelu-
szem. Stan b. dobry.  200. –
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powojenne wydanie (przed 1945 r. pierwsze i jedyne wyd. ukazało się w 1934 r.). 
Niewielkie uszkodzenia i ubytki na grzbiecie. Czysty egz.  60. –

104. MILNE Alan A.: Kubuś Puchatek. Z ilustracjami Ernesta Sheparda. Warszawa: 
Spółdzielnia Wyd. „Wiedza”, 1946. – 181, [2] s., il., 21 cm, brosz. wyd. Okładka proj. 
J. K. Widera. Prywatna dedykacja na k. przedtytuł. Przełożyła Irena Tuwim. Pierw-
sze powojenne, a 2-gie w kolejności wydanie. Okładka pokruszona na krwędziach, 
grzbiet lekko podklejony, niewielki ubytek górnego narożnika.  90. –

102. LEAF Munro: Fernando. Opracowała Irena Tuwim. Warszawa: Nasza Księgarnia, 
1957. – [24] s., il., 21 × 29,5 cm, brosz. wyd. Ilustrowała Maria Orłowska (1925–1988). 
Na k. tyt. wpis jako nagroda szkolna. Opowieść o byczku co miast toczyć walki lubił 
wąchać kwiaty. Z ilustracjami, które artystka przygotowała na obronę dyplomu w ASP 
w Krakowie i dzięki którym zdobyła popularność i uznanie. Stan. b. dobry.  30. –

103. LOFTING Hugh (1886–1947): Dok-
tór Dolittle i jego zwierzęta. Warszawa: 
„Książka”, 1946. – 108, [3] s., il., 21 cm, 
brosz. wyd. Okładkę proj. Teresa Rosz-
kowska, w tekście il. autora. Tłumacze-
nie Wandy Kragen (1893–1982). Pierwsze 
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z rozkazu Stalina, co pochłonęło ponad 100 tys. istnień ludzkich. Autor sowiecki, ży-
dowskich korzeni, pisarz i dziennikarz, uczestnik wyprawy lodołamaczem Krassin, 
w 1955 r. skazany za wypowiedzi antyradzieckie, od 1956 r. – w zakładzie karnym. 
Zrehabilitowany w 1971 roku. Książka wydana była równolegle w jęz. ukraińskim 
i w jidysz. Wielka rzadkość.  1000. –

106. MOSSOCZOWA Micha lina: 
Z dawnych czasów. Opowiadania 
z historji polskiej. Cz. II. Czasy Ja-
giellonów i królów elekcyjnych. 
Wyd. 7. poprawione i uzupełnione. 
Warszawa: M. Arct, 1931. – 195, [2] 
s., il., 20 cm, opr. wyd. ppł., Ilustra-
cje L. Ilinicza i P. Ostrowskiego. 
Okładka poprzecierana na krawę-
dziach, uszkodzone narożniki. Blok 
lekko poluzowany.  50. –

105. MINDLIN Emilij (1900–1981) [МИНДЛИН Эмилий Львович]: Nie może być. 
Tłumaczyła z rosyjskiego M. Herszlikowicz. Odessa: Wydawnictwo Dziecięce przy 
K.C. L.K.Z.M.U. [Komitecie Centralnym Leninowskiego Komunistycznego Związ-
ku Młodzieży Ukrainy], 1936. – 43, 1 s., [6] k. tabl. litografii, 21,5 cm, brosz. wyd. 
Ilustracje Anatolija Kaplana (1903–1980), sowieckiego, żydowskiego artysty. Opo-
wiadanie dla dzieci związane z budową Zapory na Dnieprze, dumy sowieckiego 
planu elektryfikacji, wysadzonej w powietrze w 1941 r. w czasie inwazji niemieckiej, 
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109. ORKAN Władysław (1875–1930): Lis. Warszawa-Kraków: Księgarnia J. Czarnec-
kiego, [wg BN 1920]. – 19 s., il., (kolorowe litografie). 22,5 × 30 cm, opr. wyd. ppł. 
Ilustrował Andrzej Oleś (1886–1952). Okładka z drobnymi plamkami. Wewnątrz 
czysty egz.  90. –

107. MOSSOCZOWA Micha lina: 
Z dawnych czasów. Powiastki 
z historji polskiej dla dzieci od 
lat ośmiu. Cz. III. Wyd. 3. War-
szawa: M. Arct, 1922. – 193, [1] s., 
il., 20 cm, opr. wyd. ppł., Okładka 
i il. P. Ostrowskiego. Zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna. 
Opowiadania obejmują okres od 
panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, aż do odzyskania 
niepodległości w 1918 r. Okładka 
poprzecierana na krawędziach, 
uszkodzone narożniki.  50. –

108. OPPMAN Artur (1867–1931): Baśnie polskie. Wierszem Or-ota z rysunkami T. Ja-
roszyńskiego. Warszawa: K. Trepte, [1921]. – [2], 41, [1] s., [6] k. tabl. 31 × 24 cm, opr. 
wyd. ppł. Okładka podniszczona. Blok luzem.  150. –
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111. POPŁAWSKI Jan (1854–1908): Podania o starożytnych półbogach i bohaterach 
Greków i Rzymian według Oskara Heya napisał... Warszawa: M. Arct, 1896. – 210, 
[1] s., [12] k. tabl. kolor. (chromolitografie), rys., 21 cm, opr. wyd. ppł. Mitologia 
grecka i rzymska. Okładka zabrudzona, grzbiet wytarty, z zach. złoconym tytułem. 
Krawędzie poprzecierane. Blok podklejony (niezbyt fachowo). Kilka kartek pokru-
szonych na krawędziach, zabrudzenia na narożnikach i nieznaczne podklejenia. 
Kompletny egz.  120. –

112. ROGOSZÓWNA Zofja (1881–1921): Przygody 
małego murzynka i czterech łakomych tygry-
sów. Z 20 barwnemi ilustracjami w tekście. War-
szawa: „Nasza Księgarnia” Sp. Akc., 1929. – 32 s., 
il., 24 cm, opr. wyd. ppł., Na wyklejce wpis wła-
snościowy. Oparta na tekście angielskiej bajeczki. 
Okładka podbrudzona, na krawędziach niewielkie 
uszkodzenia. Brak tylnej wyklejki.  120. –

110. OSTROWSKA Bronisława (1881–1928): Bohaterski miś czyli przygody pluszowe-
go niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100. Wyd. 4. Lwów: Książnica 
Atlas, [1935]. – [4], 142, [2] s.,il., 20 cm, opr. wyd. ppł., Okładkę proj. Konstanty 
Maria Sopoćko, ilustracje Kamila Mackiewicza. Wydanie poza serią „Biblioteka 
Iskier”. Patriotyczna historia dla dzieci o odzyskaniu niepodległości i Legionach 
Piłsudskiego. Brak jednej wyklejki. Blok lekko poluzowany. Wewnątrz kilka kartek 
podklejonych.  80. –
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114. [RUDZIŃSKA Maria] pseud. Zieliński T.: Danusia i sześciu chłopców. Warszawa: 
druk. „Floryda’, [1934]. – 107, [4] s., il., 20 cm, opr.wyd. ppł. Okładka i il. Kamila 
Mackiewicza? Na k. przedtyt. dedykacja autora dat. 2.I.1939 r. Bibljoteka Książek 
Różowych. Nr. 170. Niewielkie otarcia narożników okładki. Na licu rozmazany 
podpis piórem. Wewnątrz czysty egz.  100. –

113. ROGOSZÓWNA Zofja (1881–1921): Wesele Kuby. Z ilustracjami Stefana Norbli-
na (1892–1952). Warszawa: „Nowe Wydawnictwo” [wg BN 1930]. – 30. [1] s., [13] il., 
kolor., w tym 7 całostronicowych. 30 cm, opr. wyd. ppł. Okładka podbrudzona, 
poprzecierana na krawędziach. Blok poluzowany. Wewnątrz czysty egz. Nie poja-
wiająca się na rynku antykwarcznym.  360. –
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116. SZCZĘSNY Aleksander (1885–1929): 
Spadkobierca skarbów ojcowskich. 
Opowiadanie dla młodzieży na tle 
przeszłości. Warszawa: Księgarnia 
Popularna, 1908, [na okładce 1913]. – 
31 s., 21 cm, brosz. wyd. Mała Biblio-
teczka Nr 3. Sygnatury biblioteczne 
pisane ołówkiem na okładce i k. tyt. 
Wewnątrz czysty egz.  45. –

117. SZEPTYCKA Jadwiga (1883–1939): Jaś 
Ptaś przyjaciel ptaszków. Z angiel-
skiego według May Crommlina prze-
robiła... Z ilustracjami A.E. Jacksona 
i winietą okładkową M. Jaroszyńskiej. Wyd. 2. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 
[1922]. – [2], 166 s., il., 26,5 cm, opr. wyd. ppł. Bardzo popularna książka dla dzie-
ci w latach międzywojennych. Historia o chłopcu, który rozumiał mowę ptaków. 
Grzbiet lekko przetarty i nadpęknięty. Okładka lekko zabrudzona, naprawiona. 
Nowe wyklejki. Wewnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki.  150. –

115. RYDEL Lucyan (1870–1918): Bajka o Kasi i królewiczu. Napisał... ozdobił Stanisław 
Dębicki (1866–1924). Wykonał Zakład litograficzny Neuberta w Pradze-Smichów. 
Lwów: Tow. Wydawnicze, 1904. – [61] s., (w tym 16 s. il.), ozdobniki, 29,5 cm, opr. 
wyd. ppł. Prywatna pieczątka i podpis własnościowy Jana Hoplińskiego, malarza 
i technologa malarstwa. Książka, litografowana, tekst złożony pismem kaligra-
ficznym, uznawana za artystyczną publikację, treścią i formą wpisującą się w styl 
młodopolski. Grzbiet i krawędzie otarte. Blok podklejony i lekko poluzowany. We-
wnątrz nieznaczne zabrudzenia na narożnikach.  300. –
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120. WOCALEWSKI Bolesław Tadeusz (1856–1924): Strzecha rodzinna. Cz. 1–4. (całka 
wyd.). Cz. 1. Nauka czytania i pisania. Wyd. 28. Cz. 2. Drugi rok nauki. Książka do 
czytania i ćwiczeń. Wyd. 1. Cz. 3. Książka do czytania i ćwiczeń. Wyd. 12. Cz. 4. 
Książka do czytania i ćwiczeń. Wyd. 21. Łódź: nakł. autora, [1923; 1905; 1917; po 1921]. 
– 96 s., il.; 110, [2] s., il.; 220 s., [1] k. map, il., nuty; 238 s., il., 22 cm, opr psk. współcz. 
Introligator J. Bereziuk. Elementarz przygotowany przez pedagoga, nauczyciela 
i założyciela elementarnej szkoły. Wszystkie części z zachowanymi, oryginalnymi 
okładkami broszury. W cz. 1 str. 65–72 uzupełnione wg oryginału.  250. –

121. WACHTEL Karol (1879–1946): 
„Podarek nowy”. Dla Polskiej Dzia-
twy w Ameryce. Stevens Point, Wi-
sconsin: Wyd. Braci Worzałłów, [1918]. 
– 61 s., il., 25 cm, opr. wyd. ppł. Wier-
szyki i krótkie historyjki częściowo 
nawiązujące do polskiej tradycji, wiary 
i historii. Okładka lekko zabrudzona 
i poprzecierana na krawędziach. We-
wnątrz czysty egz.  50. –

118. SZUCHOWA Stefania (1890–1972): 
Tajemnice motyli. Wyd. 2. Warszawa: 
Tow. Wyd. „Rój”, [wg BN po 1924 przed 
1936]. – 91, [2] s., [6] k. tabl. kolor., 24,5 
cm, opr. wyd. ppł. Ilustracje Stefana 
Norblina. Na k. przedtyt. dedykacja 
dat. 24.XII.1938 „Upominek gwiazdko-
wy Kochanemu Jędrusiowi Przypkow-
skiemu od Stryjostwa Mirosławowstwa 
Radwan-Przypkowskich”. Mirosław Ra-
dwan Przypkowski (1896–1942), inży-
nier, lotnik, żolnierz I Bryg. Legionów, 
zginął w Auschwitz w 1942 r. Fantastycz-
na baśń dla dzieci z życia owadów i in-
nych mieszkańców pól i lasów. Otarcia 
i niewielkie zabrudzenia okładki. Blok 
lekko poluzowany.  150. –

119. TRZECIESKI Łukasz: O królewiczu, pastuszku 
i gniazdku. Opowieść ciekawa. Warszawa: Księgarnia Popu-
larna, 1908, [na okładce 1913]. 33–64 s. 21 cm, brosz. wyd. Mała 
Biblioteczka Nr 4. (5?) Sygnatury biblioteczne pisane ołówkiem 
na okładce i k. tyt. Na marginesach współcześnie zapisne ty-
tuły opowiadań i nr. Stron.  35. –
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124. ZALESKA Maria J.: Bajeczki prawdziwe. Wyd. 10. Warszawa; Gebethner i Wolff, 
1940. – 141, [2] s., il., 19,5 cm, opr. wyd. ppł., Historyjki przyrodnicze „podług Zuzan-
ny Kornaz przełożonej ogródka dziecinnego w Genewie”. Skrócone wydanie (mniej 
o 5 tytułów) w stosunku do wydań z przed 1939 r. Czysty ładny egz.  50. –

122. WACHTEL Karol (1879–1946): 
„Przyjaciel Dziatek”. Wierszyki dla 
Dziatwy Polskiej w Ameryce. II. Ste-
vens Point, Wisconsin: Wyd. Braci 
Worzałłów, [1919]. – 31 s., il., 25 cm, opr. 
wyd. ppł., Okładka lekko zabrudzona 
i poprzecierana na krawędziach, uby-
tek okleiny w dolnym narożniku. Blok 
lekko poluzowany.  50. –

123. ZAGÓROWSKA Marja (1891–
1979): Kto to? Co to? Rysunki A. Za-
górowskiego. Kraków: Sgł. Gebeth-
ner i Wolff, 1933. – 115 s., rys., 21 cm, 
opr. wyd. ppł., Zagadki o zwierzętach 
w formie rymowanych wierszyków, 
odpowiedzi ukryte w linorytach(?) 
Antoniego Zagórskiego (1892–1966), 
członka krakowskiej grupy artystycz-
nej „Krąg”. Okładka lekko podbru-
dzona. Blok poluzowany, miejscami 
ślady po ołówku i kredce.  150. –
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zachowanymi dodatkowymi „kró-
lami” porozbiorowymi. Tekst w jęz. 
polskim i francuskim. Unikatowy 
egzemplarz, także pod względem 
wielkości. Kilka tablic z drobnym 
na marginesach jasnym rdzawie-
niem. Całość w futerale wyłożonym 
miękką materią i choć boki pudełka 
wymagają reperacji, to księga zacho-
wała się w stanie niemal idealnym. 
Wyjątkowa oprawa z epoki znako-
mitego, wielokrotnie nagradzanego 
w Europie zakładu. 12 000. –

c y m e l i a

125. LESSER Aleksander (1814–1884) i BARTOSZEWICZ Juljan (1821–1870): Królowie 
Polscy, wizerunki zebrane i rysowane przez A. Lessera, objaśnione tekstem histo-
rycznym przez J.Bartoszewicza. Les portraits des rois de Pologne […]. Warszawa: 
Zakład Artystyczno-Litograficzny Adolfa Pecq’a & Comp., 1860. – [16], 8, 7, [4], 8, 
7, 6, 7, 6, [2], 10, 8, 10, 10, 8, 8 s., [1] tabl. litograf. kol., 44 k. tabl. litograf. portretów, 
46 × 35 cm, opr. artystyczna, sygn. złotą pieczęcią: Introligator A. Kantor w War-
szawie. Pełna skóra ze złoconą tytulaturą na licu i wstęgową na grzbiecie. Cen-
tralnie między tytułem umieszczony czwórdzielny herb Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, całość otoczona wypukłą bordiurą. Na tylnej stronie okładki wypukła 
ramka, a wewnątrz owalna tarcza podkreślona metalowymi guziołkami, pod nią 
złożone na krzyż włócznie. Wyklejki z jedwabnej mory otoczonej wykwintną zło-
coną ramką. Każdy portret zabezpieczony owalną bibułką. Egzemplarz z rzadko 
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127. [KISLING Moïse, MONDSZEJN Szy-
mon] POE Edgar Allan: Nowele o miłości. 
Przełożył Gustaw Beilin. Ilustrował i zdo-
bił Witold Gordon. Warszawa-Kraków: 
G. Centnerszwer, S.A. Krzyżanowski, 1912. – 
[6], 110, [5] s., [6] k.tabl., il., 23,5 cm, opr. kar-
ton. Dedykacja tłumacza Gustawa Beilina 
dla Szymona Mondszejna datowana Paryż 
w październiku 1912. Egzemplarz dowcipnie 
zrecenzowany i podpisany przez Mojżesza 
Kislinga. Zarówno Kisling jak Mondszejn 
zaprzyjaźnieni w pracowni Józefa Pankie-
wicza w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, gdzie studiowali przed wyjazdem do 
Paryża. W okresie I wojny światowej obaj 
walczyli w szeregach polskiego oddziału 
Legii Cudzoziemskiej. Okładka zrekonstru-
owana z zachowanym licem oryginalnej bro-
szury. Znakomita ciekawostka z początków 
kariery obu malarzy.  500. –126. TETMAJER Kazimierz Przerwa (1865–1940) ERTEKA: „Z życia kobiet”. Wiersze 

przez Erteka do 15 fotograficznych reprodukcyi podług obrazów Karola Schwe-
ningera. Wiedeń: Nakł. Franciszka Bondy, [1889]. – [4], 30 s., [31] k. tabl., il., 30,5 
cm, opr. wyd. ozdobna, pł. złoc., tłoczone i zdob. sygn. F. Gogl. Wiedeń. Wczesne 
utwory autora, do serii scenek rodzajowych wiedeńskiego malarza Carla Schwe-
ningera (1854–1903), umieszczone w ozdobnych bordiurach rys. Gottfrieda Siebena 
(1856–1918). Nie notowane w zbiorach BN, występuje w Narodowym Instytucie Fr. 
Chopina, opisane w „Zbiorze poetów…” P. Hertza. Stan znakomity.  2500. –
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129. SKARBEK Fryderyk Florian (1792–
1866) [?]: Raptularz z początku XIX w., 
prawdopodobnie, pisarza, historyka i dzia-
łacza społecznego, ojca ekonomii pol-
skiej, przyjaciela rodziny Chopinów i ojca 
chrzestnego Fryderyka Chopina. Datowa-
ny od 1808 w Warszawie, do 1838 r. Zapisa-
ny, zaczynając z dwóch stron po przekręce-
niu, [72] s. przy czym większość w języku 
francuskim, ale 10 s. z utworami literacki-
mi po polsku, 3 s. puste, jedna z wyciętym 
fragmentem, oraz 2 strony przepisanej 
partytury „Le premier Amour” Ferdinan-
do Paer’a (fr. Paër; ur. 1 czerwca 1771 w Par-
mie, zm. 3 maja 1839 w Paryżu) – włoskiego 
kompozytora (głównie muzyki operowej), 

128. TYGODNIK Illustrowany – fotografia satyrycznego tableau wykonanego przez 
Juliusza Kossaka na pięciolecie czasopisma w 1864 r. – fotografia albuminowa 
21 × 16 cm naklejona na karton 32 × 23 cm. Na rys. cała plejada redaktorów i przy-
jaciół czasopisma, wśród nich m.in.: twórca-założyciel Józef Unger na szczycie 
z siatką na motyle, poniżej W. Grochowski i L. Siemieński, i wielu redaktorów, 
dziennikarzy i pisarzy powiązanych z Tygodnikiem. Całość wieńczy szeroki pas 
autografów uczestników uroczystości, a wśród nich Gebethner, Sobieszczański, 
Wójcicki, Kostrzewski, Lewicki i kilkadziesiąt innych autografów. Niestety nie 
wiemy czy zachował się oryginał. Stan b. dobry. 500. –
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130. [SONDERAKTION Krakau] STANISŁAWSKI Jan (1893–1973): A Pole in London. 
Podręcznik dla średnio-zaawansowanych uczniów języka angielskiego. Oprac. … 
Lektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Sgł. Gebethner i Wollf, 1939. – 118, [11] 
s., il., 18 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Romana Józefa Wojtusiaka: ‘To Mr. 
R. Wojtusiak Ph. D. my friend and fellow – „häftling” ab Sachsenhausen – Blok 46, Fl. 
A. in then of attachment J. Stanisławski „5238” Cracow, Dec. 1940’. Obaj wybitni uczeni 
byli aresztowani 6. XI. 1939 r. przez Niemców, wraz z profesorami i wykładowcami 
UJ i Akademii Górniczej, następnie uwięzieni w KL Sachsenhausen. Stanisławski 
został zwolniony w lutym 1940, Wojtusiak po pobycie w KL Dachau, wrócił przed 
końcem roku. Obaj przyjaciele w obozie uwięzieni w Bloku 46. Okładka otarta od 
strony grzbietu z zaciekiem, blok czysty. Rarissimo!  500. –

131. [KOMIKS]. KOLKA Józef, 
NOWAK Marcin, KARCZ 
Jerzy: Przygody mistrza wie-
lu fachów Grzegorza Idziego 
Wazonika. Film rysunkowy. 
Warszawa: Wyd. „Rolnik Pol-
ski”, i „Łącznik Pocztowy”, 
1950. – 52 k., rys. 22,5 × 32 cm, 
brosz. wyd. Przygody dobro-

od 1797 r. kapelmistrza wiedeńskiego Theater am Kärntnertor, od 1806 r. nadwornego 
kapelmistrza i kompozytora cesarza Napoleona I, od 1812 dyrektor Opery Włoskiej 
w Paryżu. Tu staranna kaligrafia sygnowana podpisem Skarbka z datą „Varsovie ce 15 
Mai. 1809.” Cytaty z ważnych osobistości Księstwa Warszawskiego, próby literackie, 
np.: „Szczęście i Szczęśliwość”, „Miłość i Lenistwo” Powieść; Do Przyjaźni, etc. Całość 
oprawiona w bordowy marokin ze złoconym klasycznym szlaczkiem. Kilka stron po-
luzowanych, stan b. dobry. 1 500. –
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132. [TYSZKIEWICZ – Oficyna Wydawnicza] GOZDAWA Jan [właść. Jan Małęczyń-
ski] (1903–1980): Dni przełomu. Ilustracje Wandy Stefanowskiej. Nicea: U Tyszkie-
wicza w nicejskiej filii jego oficyny, 1943. – 47, [4] s., [4] s. frontispisów, [30] winiet, 
17 cm, opr. wyd. karton. Dedykacja autora. 30-ta publikacja Oficyny florenckiej, 
a 10-ta w filii nicejskiej, wydany w nakładzie 300 egz. ten z nr 103. Tomik poezji pi-
sanych w Marsylii w latach 1941–42, przez poetę, konsula, urzędnika konsularnego 
w Marsylii. Nieznaczne nadgięcie lica okładki.  250. –

dusznego wesołka i kpiarza od lat dziecięcych w Polsce międzywojennej do końca 
1949 r. Egz. podniszczony. Pierwsze karty wraz z okładką pozaginane, postrzępione 
i ze śladami po zacieku. 2 k. z ubytkiem tekstu. Wielka rzadkość.  200. –
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135. SZPILMAN Władysław. Duży Jan. Slow-
-fox. Muzyka... Słowa: Aleksy BRODOW-
SKI. Warszawa: Wyd. Muzyczne Arcta, 1948. 
– 4 s., nuty. 33 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Okładkę proj. M. Bilińska. Partytura utworu. 
Czysty egz.  30. –

136. SZPILMAN Władysław. Gdziekolwiek jesteś 
wróć!. Slow-fox. Muzyka… Słowa: Bronisław 
BROK. Warszawa: Wyd. Muzyczne Arcta, 1947. 
– 4 s., nuty. 33 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Okładkę proj. M. Bilińska. Partytura utworu. 
Czysty egz.  30. –

137. SZPILMAN Władysław. Mówmy sobie ty. Slow-
-fox. Muzyka... Słowa: Kazimierz WINKLER. 
Warszawa: Wyd. Muzyczne Arcta, 1949. – 4 s., 
nuty. 33 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Okładkę 
proj. K. Winkler. Wielki przebój chóru Czejanda 
w Polskim Radiu. Czysty egz.  35. –

133. [SZPILMAN Władysław (1911–2000)] Warszawska dziewczyna. Rękopis party-
tury piosenki do słów E. Żytomirskiego sygn.: „muz. Władysław Szpilman” ręką 
kompozytora. Nuty zapisane zielonym atramentem na papierze w pięciolinię. Praw-
dopodobnie lata 1950., brak tekstu, a na pierwszej stronie inną ręką tytuł: „War-
szawskie refreny” muz. W. Szpilman, słowa: E. Żytomirski. 4 s., nuty. 35 × 25 cm, 
kompozytorska partytura utworu. Stan b. dobry.  500. –

134. SZPILMAN Władysław. Deszcz. Mu-
zyka... Słowa: K. I. GAŁCZYŃSKI. 
Warszawa: „Czytelnik”, 1951. – 4 s., 
nuty. 34 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Partytura utworu. Z Wydawnictw Mu-
zycznych Czytelnika nr 237. Niewielkie 
zagięcia narożników.  35. –
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140. GAWALEWICZ Marian (1852–1910): Bilet wizytowy pisarza, wówczas redaktora 
czasopisma „Bluszcz” z odręcznym, zabawnym wierszykiem i podpisem MG, dat. 
11. XI. 1902. Karton, 5,6 × 14 cm. Stan b. dobry.  100. –

141. GAWALEWICZ Marian (1852–1910): Karta pocztowa z portretem pisarza i de-
dykacją z autografem dat. 1908. W sepii, 9 × 14 cm. Stan b. dobry.  100. –

138. SZPILMAN Władysław. Walczyk 
murarski. Muzyka... Słowa: Kazimierz 
WAJDA [pseud. „Szczepcio”]. Warsza-
wa: Wyd. Muzyczne Arcta, 1950. – 4 s., 
nuty. 33 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Okładkę proj. M. Bilińska. Partytura 
utworu. Czysty egz.  30. –

139. BILIŃSKI-TARASOWICZ. 
Summarium Documentorum Ge-
nerosorum Bilińskich Tarasowiczów 
tangentium ex specificatis Actis con-
scriptum Et Actis Castrensibus Pre-
misliensibus. Rękopiśmienny materiał 
do legitymacji szlachectwa w Galicji 
z 2 poł. XVIII w. – spis 32 dokumen-
tów z krótkim opisem z lat 1699–1778. 
8 s. związanych sznurkiem, 34 × 22 
cm. Stan b. dobry.  250. –
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143. KOBIETKI. [Tygodnik lekkiego 
humoru. Rabuś]. Red. B. Piastusz-
kiewicz. N° 5. Warszawa: Druk. 
Lepperta, 1906. – 16 s., il., 22 cm, 
brosz. wyd. Efemeryczne pismo sa-
tyryczne. Stan b. dobry.  100. –

142. KOBIETKI. Tygodnik lekkiego hu-
moru. [Rabuś]. Red. B. Piastuszkiewicz. 
N° 2. Warszawa: Druk. Lepperta, 1906. – 
16 s., il., 20 cm, brosz. wyd. Efemeryczne 
pismo satyryczne. Stan b. dobry.  100. –
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146. OSADA „Uroczyszcze Klin” pow. Warsz. w Sulejówku, 3000 zł. w złocie własność 
Czesława Bolewskiego (ul. Słoneczna 12) dom własny […] Wypisy z księgi hipotecz-
nej wraz z rozkładem spłaty na karcie pocztowej hotelu „Metropol” w Warszawie. 
Około 1938 r. Stan b. dobry.  150. –

147. ULOTKA w formie znaczka. 
Herb Polski w podpisie pod  
orłem – na awersie, rewers: 
„Z otwartym sercem z brater-
ską, wyciągniętą ręką idzie do 
was na spotkanie Wielka Rosja” 
(tekst w jęz. rosyjskim). Ulotka 
nawiązuje do odezwy wielkiego 
księcia Mikołaja Mikołajewicza 
do Polaków ogłoszonej 1 sierp-
nia?/ 14 sierpnia 1914. Sygnowa-
nej przez Mikołaja Mikołajewi-
cza, ówczesnego naczelnego wodza armii rosyjskiej. Odezwa zapowiadała odrodzenie 
Polski [...] swobodnej w swej wierze, języku i samorządzie, jednak pod berłem cara. 
Zabrakło konkretyzacji, w jakich granicach Polska miałaby funkcjonować, a nawet 
jaki miał być zakres samorządu. [b. m. i wyd. ok.. 1914]. – kartonik 5 × 3,5 cm, zadru-
kowany dwustronnie. Stan b. dobry.  100. –

144. LIGA Obrony Czci. Zaproszenie na posiedzenie Zarządu Głównego […] Warszawa: 
26 czerwca 1935. – [2] s., 24,5 × 17 cm, druk uzupełniony maszynopisem. Zaproszenie 
wysłane do Władysława Sołtana (1870–1943), wojewody warszawskiego. Liga Obro-
ny Czci aprobowała kodeks honorowy, a jej projekt znosił pojedynki i wprowadzał 
równouprawnienie mężczyzn i kobiet w sprawach honorowych. Ślady złożenia, 
nadkruszenie górnej krawędzi.  100. –

145. LIGA Samowystarczalności Gospodarczej. My to zrobimy! My młodzież szkolna 
i akademicka! [dodatkowo] List Kierownika Wydziału J. Mochnackiego, do Firmy 
Gebethner i Wolff w sprawie cennika książek popularnych, treści gospodarczo-eko-
nomicznej […]. Warszawa: Wydział Szkolny L.S.G, 1930. – 4 s., + [1] k., 23,5 + 28,5 × 20,5 
cm, bez opr. Świadectwo inicjacytwy obywatelskiej w II RP. Stan b. dobry.  120. –
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150. [WARSZAWA] Świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego. Warsza-
wa, luty-marzec 1943. – [1] k., 9 × 15 cm. Facs. Komisarycznego Burmistrza Miasta 
Warszawy – Juliana Kulskiego. Stan b. dobry.  50. –

151. WILEŃSKI Bank Ziemski. 4 1/2 % List zastawny na 10 złotych. Wypuszczony 
na podstawie art.. Art.. 52–65 Ustawy Wileńskiego Banku […] Wilno: 1929. – [2] s., 
28 × 24 cm, 6 kuponów okazicielskich. Stan b. dobry.  150. –

148. P.K.O. Mam wesołą minę, gdyż zawczasu 
pomyślałem o tem, aby złożyć sobie kapita-
lik w pocztowej kasie oszczędności. Warsza-
wa: [b. wyd., po 1930]. – harmonijka [6] s., 
22,5 × 9,5 cm. Folder reklamowy ukazujący 
w 23 punktach zasady i zalety oszczędzania 
w P.K.O. Stan b. dobry.  60. –

149. TOWARZYSTWO Kredytowe miasta 
Warszawy. List Zastawny na 500 złotych, 
Nº 313337 Za list ten, po wyciągnięciu 
jego numeru z koła w jednem z losowań, 
okaziciel otrzyma z Kasy Towarzystwa 
pięćset złotych. […] Podpisy i pieczątka 
Wydziału Hipotecznego Miejskiego Sądu 
Skarbowego. Warszawa: 4 lutego 1930. – 
[2] s., 22 × 16 cm. Pieczątki informacyjne. 
Stan b. dobry.  100. –
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154. KONIE nubijskie. Kunz Rudolf (1797–1848) malarz zwierząt, rysownik, litograf. Lito-
grafia 35 × 40 cm, na arkuszu 44 × 56 cm, sygn. R.Kunz 1827. Stan b. dobry. 1300. –

155. [PRZEMYSŁ papierniczy] Bumažnaja 
promyšlennost’. Centralnoe Upravleni-
je Bumažnoj promyšlennosti. Produkcja: 
celuloza – bumaga – karton. [Łódź-War-
szawa]: Polskie Wyd. Ekonomiczne, 1949. 
– [22] k. tabl. (niektóre zadrukowane dwu-
stronnie), 24 cm, opr. wyd. karton. Folder 

152. KONIE angielskie. Kunz Rudolf (1797–1848) malarz zwierząt, rysownik, litograf. Li-
tografia 35 × 40 cm, na arkuszu 44 × 56 cm, sygn. R.Kunz 1828. Stan b. dobry. 1300. –

153. KONIE egipskie. Kunz Rudolf (1797–1848) malarz zwierząt, rysownik, litograf. Lito-
grafia 35 × 40 cm, na arkuszu 44 × 56 cm, sygn. R.Kunz 1827. Stan b. dobry. 1300. –
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reklamowy przemysłu papierniczego w celach eksportowych. Oprac. graficzne An-
toni Cetnarowski (1919–1984), fotografie B. Malmurowicz. Różne rodzaje papierów 
i przykładowe możliwości druku. Okładka zaplamiona, blok czysty.  100. –

156. ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon (1890–1976): Drogi i manowce reklamy. Warsza-
wa: [„Kadra” Sp. Wyd. Drukarska], 1929. – 149, [2] s., 19 cm, brosz. wyd. Dedykacja 
autora, w okresie międzywojennym oficera Oddziału II Sztabu Generalnego WP (tzw. 
Dwójki), redaktora kilku gazet, organizatora rynku reklamy prasowej, dla Kazimierza 
Świtalskiego, osobistego sekretarza Józefa Piłsudskiego, Ministra Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, Marszałka Sejmu z 26 lutego 1929 r. Egz. częściowo 
nierozcięty, przód okładki dorobiony wg oryginału, blok czysty.  120. –

k a t a l o g i

157. [BIAŁYSTOK] I. S. Ziman, v Belostoke Fabrika Kaučukovyh Štempelej, Graver-
noe Zavedenie i Tipografija. Kaučukovyja peredvižhyja bukvy „Pobeda”. [Białystok, 
b. wyd. ca 1898]. – [2] s., il., 43 × 34 cm. Dwustronny katalog fabryki kauczukowych 
pieczątek Zimana z Białegostoku. Ślad po złożeniu. Stan b. dobry. 600. –

158. [WARSZAWA] Opisanie Torgowago Doma Sz.[mul] Kulwarskij Warszawa uli-
ca Cholodnaja № 22. Čast I. [Katalog – cennik ca 1912]. – 64, [4] s., il., 22 × 28 cm, 
brosz. wyd. Skład towarowy Szmula Kulwarskiego, notowany w księdze adresowej 
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z 1909 r., zajmował się sprzedażą maszyn do szycia, rowerów, gramofonów, kas pan-
cernych, wag dziesiętnych, kos, ręcznych sieczkarni i wiele innych. Ponad 40 stron 
il. asortymentu, listy od klientów, oferty z dużymi rabatami. Interesujący przykład 
wszechstronnego handlu. Pierwsza i ost. k. lekko nadkruszona, pozostałe w stanie 
b. dobrym.  400. –

159. [WARSZAWA] Weber, Dähne & Comp, Fabryka wag, ul. Żytnia 21–23–25. Kata-
log z 1907 r. słynnej na cały świat fabryki wag powstałej w 1883 r. Zatrudniano ok. 
500 pracowników przy nowoczesnym sprzęcie do produkcji. Wagi i osprzęt do nich 
wszelkiego rodzaju, tak do użytku domowego, w handlu detalicznym oraz hurtowym, 
czy zastosowanych w gabinetach lekarskich. W ofercie przedstawiono graficznie 79 
przykładowych wzorów. – g, [1], 92 s., il., 29 × 21,5 cm, opr. wyd. karton. Poza lekkim 
zagięciem przodu okładki i pierwszych sześciu kart stan b. dobry.  500. –
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a g i t p r o p

160. [POLSKA Partia Socjalistyczna] [Ulotka] : [Inc.:] Robotnicy! głosujcie tylko na li-
stę Socjalistów polskich. Piszcie na kartkach wyborczych 1 / Robotniczy Komitet 
Wyborczy Socjalistów Polskich. Warszawa: PPS, 1916. – [1] karta, 18 × 35 cm. Ulotka 
wyborcza. Ślady składania. 50. –

161. [CHRZEŚCIJAŃSKI Zwią-
zek Jedności Narodowej] [Ulotka]: 
[Inc.:] Prawicą się żegnasz, prawi-
cą pracujesz, prawicą się bronisz, 
[...] Lewica, to: żydzi, socjaliści, 
i ludowcy! Nie idź za lewicą! Gło-
suj na N° 8. – [1] karta, 17 × 13 cm. 
Ulotka wyborcza z 1922 r. 30. –

162. [STRONNICTWO Demo-
kratyczne] Rodacy!: [inc.:] 
W wyniku zwycięskiego za-
kończenia wojny, w wyniku 
skruszenia potęgi germańskiej 
i jej odwiecznych zakusów 
na zniszczenie naszego życia 
narodowego, stanęliśmy przed 
nowym wielkim zadaniem [...] 
/ Stronnictwo Demokratyczne. 
Zarząd Okręgu Warszawskie-
go. Warszawa: SD, [1945]. – [1] 
karta, 30 × 21 cm. Odezwa i za-
proszenie na zebranie publiczne 
w sprawie osadnictwa na zie-
miach odzyskanych.  50. –

163. ZARZĄDZENIE Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 29 sierpnia 
1945 r. w sprawie zakazu nie-
prawnego noszenia dystynkcyj 
i odznak wojskowych / Pre-
zes Rady Ministrów Edward 
Osóbka-Morawski. – [1] karta 
43 × 30,5 cm. Odezwa w związku 
z zakończeniem działań wojen-
nych. Ślad po złożeniu. 50. –



112 113

164. [SZCZECIN] Poznaj piastowski Szczecin / Polski Związek Zachodni i Kolegium Pro-
pagandowe woj. Szczecińskiego. [1946]. – [1] karta z il., 49 × 64 cm. Afisz z opisem historii 
miasta m.in. (sic!) „Po 130 latach Szczecin wrócił wreszcie do macierzy.”  60. –

165. [NOWY SĄCZ] Obywatele! [Inc.:] Dla 
uczczenia pamięci Poległych za Wolność 
Ojczyzny i Ofiar pomordowanych przez 
okupanta odbędą się staraniem Komitetu 
Obywatelskiego w Nowym Sączu w dniu 1 
i 2 listopada 1946 r. uroczystości […]. – [1] 
karta, 64 × 44 cm. Odezwa wzywająca do 
wzięcia udziału w uroczystościach. 50. –

166. MIEJSKI Komitet Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego organizu-
je w dniach 15 i 16 czerwca Wiosenny Dzień 
sprawności fizycznej i przysposobienia woj-
skowego [...]. Komitet Honorowy: Wojewoda 
dr Widy-Wirski, Arcybiskup Dymek, D-ca 
O.W. gen. Strażewski […]. Poznań: Druk. 
Wydawnicza, 1946. – [1] karta, 94 × 63 cm. 
Ślady złożenia, niewielkie przetarcia i prze-
barwienia na złożeniu. Stan dobry. 120. –

167. ДЕНИ Виктор Николаевич [Денисов]
(1893–1946): На помощь панам! Последние 
резервы Маршала Фоша. DENI Wiktor: 
Na pomoc panom! Ostatnie rezerwy Mar-
szałka Focha. Moskwa: Gosudarstwiennoje 
Izdatelstwo, 1920. – litografia 56 × 47 cm. Plakat z okresu wojny polsko-sowietskiej 
1920. Deni był jednym z głównych twórców plakatów „Agitprop” w latach 1917–1921, 
członek Stowarzyszenia Niezależnych. Zorganizował i brał udział w pierwszej wy-
stawie plakatów politycznych, a od 1920 w Moskwie uczestniczył w wydaniu jed-
nego z pierwszych magazynów radzieckiej satyry politycznej „CWA”; uczestniczył 
w edycji „Okno Wzrostu satyry”; bajki dla gazety „Prawda” i „Izwiestia”, satyryczny 
magazyn „Krokodyl”. Stan b. dobry. 5 000. –
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168. [ЕФИМОВ Борис Ефимович {Фридлянд} (1900–2008)]: Пани-бурлаки, або 
куди ближче – чи до Киіва, чи до Варшави. JEFIMOW Boris Jefimowicz (Frie-
dland): Panowie-burłacy, gdzie bliżej – czy do Kijowa, czy do Warszawy. Kijów: 
Derżavne vydavnictvo U.S.R.R., 1920. – litografia 55,5 × 73,5 cm sygn. Mikola Lipskij 
[Микола Липьский]. Statek z orłem na tarczy na dziobie, szubienicą i transpa-
rentem „Cała władza [dla] obszarników 
i kapitalistów”, na pokładzie grubasy: 
ksiądz, oficerowie i kapitalista – całość 
ciągnięta przez zaprzęgniętych: sotnika 
z tryzubem, generała polskiego z pej-
czem i kapitalistę w cylindrze. Po lewej 
ukryci żołnierze sowieccy celujący z ka-
rabinów. Plakat propagandowy z wojny 
polsko-sowieckiej 1920 r. znakomitego 
sowieckiego karykaturzysty Borysa Je-
fimowa. Drobne podklejenia dolnego 
marginesu. Stan b. dobry. 8 000. –

169. [UKRAINA – niemiecka propaganda] 
Вони та всі їхні спільники – жиди, 
комісари енкаведисти співають на 
новий лад але... Вони залишились 
такими ж самими. Oni i wszyscy ich 
wspólnicy – Żydzi, komisarze, enkawu-

dyści śpiewają w nowy sposób, ale ... są tacy sami. [b. m., U 5/K 9, 1942]. – [8] s. 
(w tym 7 s. il.), 21 × 15 cm, bez opr. Ulotka wzywająca do walki z bolszewizmem 
po stronie Niemiec. Karykatury Stalina, m. in. zapraszającego Piłsudskiego do wej-
ścia do wykopanego dołu. Stan b. dobry.  1 200. –
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s t a r e  d r u k i

170. CHODERLOS DE LACLOS Pierre Ambroise François (1741–1803): L’amité dan-
gereuse, ou, Célimaure et Amélie, histoire véritable. Premiere[-seconde] partie. La 
Haye [Haga]: Buisson, 1786. – [4], vi, 216; [4], 235 s, winiety, 17 cm, opr. sk. z epoki, 
ze zdobionym, złoconym grzbietem z szyldzikami. Obcięcia i wyklejki barwione. 
Pieczątki Potockich: okrągłe z herbem Pilawa i podpisem Chrząstów. Kolejna 
powieść autora po skandalizujących „Niebezpiecznych związkach”, porównywa-
nego do Markiza de Sade i Nicolasa Edme Restif de La Bretonne’a. Niewielki ślad 
owada na licu oprawy. Stan b. dobry.  450. –

171. CHYTRAEUS David (1531–1600): In Exodvm enarratio, tradita a Davide Chytraeo. 
[acc.] In Genesin enarratio, recens recognita a … Vitebergae: Excvdebat Iohannes 
Crato, 1563 i 1568. – [16], 336; [24], 549, [1] s., 17,5 × 12 cm, opr. renesansowa zwarta, 
skóra na deskach ślepo tłoczona, w ozdobnych bordiurach sceny biblijne, klamerki 
metalowe (brak u górnej fragmentu zaczepki). Rozważania na temat Księgi Wyj-
ścia i Księgi Rodzaju, ewangelickiego teologa i historyka, obrońcy „Augsburskiego 
wyznania wiary” i współtwórcy „Formuły zgody”. Stan egz. znakomity.  1 800. –
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172. DU VAL Pierre (1619–1683): La Geographie Vniverselle [Universelle] qui fait voir 
l’Estat present des 4 Parties Du Monde, c’est c’est à dire, les Religions, les Coutumes 
et les Richesses des Peuples ; les Forces et les Gouvernemens des Estats … Wyd. 1. 
[T. 1 z 2]. Paris: Chez l’Autheur, 1676. – podwójny tyt. sztychowany, [8], 312 s., [51] 
podwójnych k. map kol., [10] k. herbów kol., 16 × 9,5 cm, opr. skóra z epoki, grzbiet 
sześciopolowy złoc. Ten tom obejmuje opis świata pozaeuropejskiego zgodnie z za-
sobem wiedzy siedemnastowiecznej, a więc Afrykę, Azję i część Ameryki. Mapki 
i herby państw kolorowane ręcznie. Oprawa podniszczona, otarta na krawędziach, 
blok z początkowymi kilkunastoma kartami od góry z lekkim zbrązowieniem, 
a także dalej na krawędzi górnego marginesu. Stan dobry.  2 450. –
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173. FREIGE Johann Thomas (1543–1583): Ioan. Thoma Freigii I. V. D. Paedagogvs. Hoc 
est, libellvs ostendens qva ratione prima artium initia pueris quà m facillimè  
tradi possint. Basileae: per Sebastianvm Henricpetri, 1582. – [16], 366, [1] s., nuty, [1] 
k.tabl. rozkład., (+ [8] k. dodatkowych z czego 5 s. z ręcznie dopisanymi lekcjami 
fizyki), 17 cm, opr. renesansowa, skóra z epoki ślepo zdobiona z bordiurą, w której 
zamknięte są sceny z postaciami, datowana na licu 1595. Prywatna pieczątka. XVI-
-wieczna pedagogika niemieckiego prawnika, filologa i filozofa, profesora w Frei-
burgu, dyrektora gimnazjum w Altdorfie; zawiera wprowadzenie do gramatyki 
łacińskiej, greckiej i hebrajskiej, konwersacje w języku francuskim, naukę retoryki, 
prawa i medycyny, w formie pytań i odpowiedzi, oraz naukę muzyki i jej zapisu. 
Pierwsza encyklopedia dla dzieci. Oprawa podniszczona, obtarta na krawędziach, 
blog czysty, tabl. rozkładana zachowana w połowie. Wielka rzadkość.  3 000. –
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174. GIŻYCKI Gozdawa Ignacy: Uwa-
gi o przeznaczeniu ludzkim. Wol-
ne tłumaczenie [z franc.]. Mochilew: 
w Drukarni J.W.J.X. Biskupa Biał: 
Łacińskiego, 1779. – [24], 72 s., 17 cm, 
brosz. Początkowe k. ze śladem zacie-
ku, 2 podbutwiałe w dolnym narożni-
ku, okładka podniszczona.  300. –

175. KONFEDERACJA Generalna, 
Omnium Ordinum Regni, & Ma-
gni Ducatus Lithuaniæ; Na Ko-
wokacyi Generalney Warszawskiey 
uchwalona. Dnia dwudziestego 
siódmego Miesiąca Kwietnia; Roku 
Pańskiego Tysiącznego, Siedemset-
nego, Trzydziestego trzeciego. War-
szawa: w Drukarni Rzeczypospolitey 
w Collegium Xięży Scholarum Pia-
rum, 1733. – 59 s., 29 cm, opr. płperg. 
Ekslibris Jana Kazimierza Korab-
-Karpowicza (1888–1968), sędziego 
Sądu Okręgowego w Białymstoku 

i Prezesa tamtejszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Na ost. k. 
autograf Teodora Potockiego (1664–1738) arcybiskupa gnieźnieńskigo, prymasa 
Rzeczypospolitej, z pieczęcią opłatkową. W 1734 wzięty przez Rosjan do niewoli 
w Gdańsku, nie chcąc uznać narzuconego przez obcą przemoc Augusta III był 
więziony przez siedem miesięcy w Elblągu i Toruniu. Brak k. tyt., dorobiona wg. 
oryginału, stan b. dobry.  1 200. –

176. MERIAN Matthaeus (1593–1650): Topographia Sveviæ das ist Beschreib – vnd 
Aigentliche Abcontrafeitung der fürnembstē Stätt und Plätz in Ober und Nider 
Schwaben, Hertzogthum Würtenberg, Marggraffschafft Baden und andern zu dem 
Hochlöbl. Schwabischen Craiße gehörigen Landtschafften und Orten. Wyd. 1. [acc.] 
Anhang Zu der Topographia Sveviae Oder Oerter-Beschreibung deß Schwaben-
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lands. Franckfurt am Mayn: Me-
rian, 1643 i 1654. – [1] k. tyt., [6], 100, 
[10] s., [2] k. map, [59] k. miedz.; 
127, [13] s., (dodatkowo z 9. ręcz-
nie wykonanymi mapami i il., oraz 
15. doklejonymi miedz. z innych 
wydań z epoki), 31,5 × 21 cm, opr. 
perg. z epoki. Topografia Szwabii 
stanowi jeden z tomów monumen-
talnego dzieła Matthäusa Meriana 
„Topographia Germaniæ”, do któ-
rego teksty pisał Martin Zeiller 
(1589–1661). Egzemplarz wyjątkowy, 
wzbogacony dodatkowymi rycina-
mi i ręcznie wykonanymi mapami 
w epoce. Mapa Szwabii i Księstwa 
Wirtembergii, plany i widoki m.in. 
Augsburg, Bad Buchau, Böblingen, 
Balingen, Biberach, Calw, Canstatt, 
Feldkirch, Geislingen, Giengen, 
Kempten, Leipheim, Memmingen, 
Offenburg, Pforzheim, Stuttgart, 
Tübingen, Überlingen, Ulm. Stan 
zachowania b. dobry, oprawa z lek-
kimi otarciami, górny fragment 
grzbietu reperowany.  16 500. –

177. ROUSSET de Missy Jean (1686–1762): Historya panstwa Rossyiskiego napisana jezykiem 
oyczystym przez Iwana Nestesuranoja. Wytlómaczona po polsku. przez X. Bernarda 
Sirucia… T.4. Wilno: w Typ. J. K. Mci y Rzeczypospolitey, 1781. – [10], 465, [2] s., 16 cm, opr. 
sk. z epoki, uszkodz. dolna krawdź grzbietu. Odręczna zapiska informująca o darze dla 
Kapucynów z Lubartowa dat. 1790 i pieczątka historyka Pawła Piotra Wieczorkiewicza. 
Autor, dziennikarz i prawnik zajmujący się m.in. historią Piotra I i carycy Katarzyny. Ten 
tom obejmuje okres od 1717 do śmierci Piotra I Wielkiego w 1725 r. Niewielkie zażółcenie 
dolnego narożnika stron 105–140. Stan dobry.  360. –
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r e g i o n a l i a

178. BABIŃSKI Michał: Przewodnik turystyczny po Polsce. Z 16 mapami województw 
w/g podziału administracyjnego pod red.... Warszawa: Wydawnictwo Polskiego 
Touring Klubu 1938. – 415, [1] s., [16] k. map rozkł., [16] s. fot., [12] s. reklam, il., 
inseraty, 18,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik dla zmotoryzowanych. Cz.1. obejmu-
je wskazówki i porady dla zmotoryzowanych oprac. przez E. Porębskiego. Cz. 2. 
Turystyka. Obejmuje alfabetyczny spis miejscowości, ułożonych województwami 
z informacjami administracyjnymi, zabytkami, bazą noclegową oraz informacjami 
o stacjach benzynowych. Na końcu alfabetyczny indeks miejscowości.  150. –

179. BAEDEKER Karl: Wien und Budapest. Handbuch für Reisende. Mit 8 Karten, 8 Pla-
nen und 13 Grundirissen. Leipzig: K. Baedeker, 1931. – XVIII, [16], 228 s., plany, mapy, 
szkice, 16 cm, opr. wyd. pł. Pierwsze i jedyne wydanie. Stan znakomity.  250. –

180. GABRIAC Joseph (1830–1903): Humory-
styczna wędrówka po wschodzie przez Hrabie-
go de... Warszawa: druk. Józefa Ungra, 1874. – [4], 
220 s., 17,5 cm, opr. ppł. z epoki. Prywatna piecząt-
ka własnościowa. Biblioteka Najnowszych Podró-
ży. Nr V. Relacja z podróży po Indiach i Chinach, 
ukazująca zwyczaje mieszkańców i zabawne sy-
tuacje, których świadkiem był autor Nieznaczne 
otarcia na krawędziach okładki.  60. –

181. GIELEC Emil (1896–194?): Archikolegja-
ta Łęczycka w narodowo-królewskiej wsi 
Tumie. Łęczyca: [b.w., 1930]. – 48 s., 15 cm, 
brosz. wyd. Opis kolegiaty pod względem hi-
storycznym, architektonicznym wraz z legen-
dą o diable Borucie. Okładka podniszczona, 
blok czysty.  35. –
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182. HUCULSZCZYZNA. Opracował dr. Adam Zieliński. [Warszawa]: Wyd. Minister-
stwa Komunikacji, [1935]. – [16] s., fot., mapka. 16,5 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). 
Prywatna pieczątka własnościowa. Krótka, bogato ilustrowana monografia najdalej 
wysuniętego na południowy-wschód regionu Rzeczypospolitej. Na tyle okładki 
mapa. Stan b. dobry.  60. –

183. INFORMACYJNO-turystyczny prze-
wodnik po województwie warszawskiem 
z mapą i 58 ilustracjami. Oprac. przez War-
szawski Wojewódzki Komitet Regjonalny 
i Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Od-
dział Warszawski. Warszawa: Pol. Tow. 
Krajoznawcze, 1932. – 288, 4 s., XXIV s. 
inseraty, il., mapki, mapa kolor, rozkłada-
na (28 × 33 cm), 15 cm, brosz. wyd. Zawiera 
opis tras wycieczkowych i zabytków oraz hi-
storyczne wydarzenia związane z poszcze-
gólnymi miejscowościami regionu. Cz. 1. 
Wiadomości ogólne. Cz. 2. Alfabetyczny spis 
miejscowości, godnych uwagi turysty. Cz. 3. 
Najciekawsze szlaki turystyczno-krajoznaw-
cze (np. wycieczki na pola walk o niepod-
ległość). Cz. Wycieczki rolnicze. Okładka 
zabrudzona, przednia złamana. Wewnątrz 
kompletny, czysty egz.  120. –

184. KARPIŃSKI Jan Jerzy (1896–1965): Białowieża. Z przedmową ministra leśnictwa 
Bolesława Podedwornego. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Kolumna”, 1947. – 135, 
[1] s., [31] k. tabl., il., fot., mapka, ozdobniki. 20,5 cm, brosz. wyd. Popularna praca 
leśnika związanego z Białowieskim Parkiem Narodo-
wym z pierwszą powojenną charakterystyką puszczy 
i jej mieszkańców. Czysty egz.  60. –

185. KOPEĆ Bohdan: Wychodźtwo sezonowe z ziemi wi-
leńskiej do Łotwy. Wilno: [b.w.], 1938. – VIII, 176 s., [1] 
k. map, tabele. 24 cm, brosz. wyd. Prace Zakładu Eko-
nomii Rolniczej Uniw. S. Batorego w Wilnie pod red. 
prof, dr W. Staniewicza. Nr 20. Praca doktorska autora, 
oparta na danych statystycznych i badaniach tereno-
wych w Polsce, Łotwie i na Litwie. Grzbiet lekko pod-
klejony. Wewnątrz czysty egz.  75. –

186. KOSMOWSKA Irena Wanda (1856–
1932): Estonja. Kraj i ludzie. Z licznemi ilu-
stracjami i mapą. Warszawa; „Księgarnia 
Polska” Tow. Polskiej Macierzy Polskiej, 
1930. – 94, [1] s., il. [1] mapa rozkł. 19,5 cm, 
brosz. wyd. Krawędzie lekko spłowiałe. Egz. 
nierozcięty.  50. –
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187. KOWALIK Roman: Jugosłowiański 
Adriatyk Dalmacja. Wyd. 2. uzupełnione. 
Zagreb: Związek Polaków-Ognisko Pol-
skie, 1936. – 216 s., fot., 19 cm, brosz. wyd. 
Historia, geografia oraz atrakcje turystycz-
ne regionu. Czysty egz.  60. –

188. KRYNICKI Konstanty (1854–
1934): Rys geografii Królestwa Pol-
skiego skreślił... (autor książki „O Wi-
śle”). Wyd. 2. poprawione i pomnożone, 
ozdobione 215 rycinami, 6 mapami, 15 
planami z dodaniem Mapy Królestwa 
Polskiego. Warszawa: nakł. Gebethner 
i Wolff, 1902. – VIII, 297, [1] s., [2] mapy 

czarno-białe, [1] mapa kolor., litograf., rozkładana (56 × 40 cm), plany, mapy, il., rys., 
22 cm, opr. psk. z epoki. Bogato ilustrowany opis Królestwa Polskiego pod względem 
geograficznym, etnograficznym i ekonomicznym itp. z monografią miast, osad i wsi 
z mapą Królestwa Polskiego przez P. A. Baracza z oznaczeniem dróg żelaznych, 
bitych i zwyczajnych. Grzbiet i krawędzie okładki otarte. Wewnątrz na kilku stro-
nach zagięcia i ubytki na narożnikach.  250. –
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189. KSIĘGA pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych okręgu kielec-
kiego z uwzględnieniem rozwoju administracji skarbowej i monografji wojewódz-
twa kieleckiego. Cz. 1–3 (1 vol). Kielce: Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych, 
1934. – 106 s., [3] k. portr., il.; 132, [2] s.; [2], 144 s., 31 cm, opr. pł. ze złoconym tyt. 
na licu, z zach. oryg. okł. brosz. Cz. 1. Rys historyczny skarbowości polskiej; Mono-
grafja woj. kieleckiego; Hi-
storya rozwoju S.U.S. w po-
wiatach woj. kieleckiego. 
Cz. 2. Państwowy podatek 
przemysłowy. Cz. 3. Dział 
reklamowy; Spis firm prze-
mysłowych, handlowych 
oraz wolnych zawodów 
województwa kieleckiego. 
Otarcia na krawędziach 
okładki. Blok lekko polu-
zowany. Jedna k. w cz. 2 
uszkodzona.  150. –

190. KUCZERA Aleksander (1881 – 1939): Samborszczyzna. Ilustrowana monografja 
miasta Sambora i ekonomji samborskiej. T.1–2. Sambor: Księgarnia Nauczycielska, 
1935, 1937. – 492 s., [16] k. tabl.; 484 s., [18] k.tabl., rys., 25 cm, T.1. opr. ppł. z zach. oryg. 
okł. brosz. T. 2. brosz. wyd. Szczegółowy opis regionu pod względem historycznym, 
etnologicznym, etnograficznym i administracyjnym, opracowany przez sędziego, 
działacza społecznego, prezesa „Sokoła” 
w Samborze, zamordowanego przez so-
wietów. Okładka t. 1 zabrudzona, pierw-
sze karty podklejone przez introligatora, 
k. tyt, pognieciona. W t. 2. okładka lek-
ko zagieta, grzbiet podklejony, wewnątrz 
kilka składek poluzowanych. Oba tomy 
czyste wewnątrz.  300. –

191. [LWÓW] ВЕРЕЩАГИН Василий 
Андреевич (1861–1931): Альбомъ 
стараго Львова. VERESHCHAGIN V. 
A.: Album starego Lwowa. Petrograd: 
Tip. Sirius, 1917. – [6] s., [50] k. tabl., [3] 
s., 24,5 cm, opr. wyd. karton. Album za-
wiera 50 zdjęć Lwowa, które nie znalazły 
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się w poprzedniej książce V.A. Vereshchagina „Stary Lwów”. Obiekty architek-
toniczne, zabytki, dzieła sztuki. Rysunek na okładce i stronie tytułowej Sergeya 
Gruzenberga (188–1934), architekta i grafika książkowego. Okładka nadkruszona 
na krawędziach, blok w stanie b. dobrym.  1 200. –

192. [LWÓW]. Pamiątkowy przewodnik po Lwowie. Lwów: Biuro Handlowo-Inform. 
i Wyd. Reklam. K. Zamorski, A. Link, 1927. – 111, [37] s., il., reklamy. 16,5 cm, brosz. 
wyd. Okładkę proj. Feliks Michał Wygrzywalski (1875–1944). Przewodnik wydany 
z okazji 60-lecia powstania Sokoła-Macierzy-Lwów (1867–1927). Rozdział o zabytkach 
i pamiątkach przeszłości opracował Jan Sas Zubrzycki. Wykaz ulic i placów. Liczne 
reklamy firm lwowskich Brak planu. Grzbiet z ubytkiem, podklejony. Zagięcia i za-
brudzenia okładki. Na k. tyt. wpis z 1957 r. Wewnątrz czysty egz.  60. –

193. [ŁÓDZKIE Koleje Dojazdowe] 
Пояснителня экономическая записка 
къ проекту подъѣздныхъ путей (Spra-
wozdanie ekonomiczne z projektu kolei 
dojazdowej). A. Pabianice-Łask-Zduń-
ska Wola. B. Łódź-Brzeziny-Koluszki. 
W. Ryda-Rżgów-Tuszyn-Piotrków. G. 
Aleksandrów-Poddembice. Łódź: Lo-
dzinskije Uzkokolejnye Elekričeskije 
Podezdnye Puti, 1911. – [40] s., tabele, 
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195. ORŁOWICZ Mieczysław (1881–1959): 
Ilustrowany przewodnik po województwie 
pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami 
Torunia i Grudziądza i mapką. Lwów-War-
szawa: Książnica Polska, 1924. – 575 s., il., [2] 
plany, [1] mapa kolor., rozkład. (28 × 37 cm), 
17 cm, opr. wyd. pł. Polska Bibljoteka Tu-
rystyczna nr.7. Zawiera indeks abecadłowy 
nazw polskich i niemieckich. Okładka lekko 
spłowiała, grzbiet częściowo nadpęknięty, 
blok czysty, stan dobry. Na k. tyt. podpis 
własnościowy.  120. –

196. [OSTROWIEC Świętokrzyski]. Dwu-
dziestopięciolecie Gimnzjum Żeńskiego 
Towarzystwa Opieki w Ostrowcu n/Kamien-
ną 1906–1931. Ostrowiec: Komisja Obchodu 
25-lecia Istnienia Gimnazjum, 1931. – 19, [1] s., 
24 cm, brosz. wyd. Historia szkoły, program 
nauki, grono nauczycielskie z lat 1918–31, 
wykaz uczennic w r. szk. 1930/31, organiza-
cje uczniowskie. Krawędzie lekko spłowiałe, 
zagięcia narożników.  35. –

197. PIETRASZEWSKI Józef: Sando-
mierz. Przewodnik po mieście. 
Sandomierz: Sandomierski Od-
dział PTK, 1938. – 63 s., il., 17 cm, 
brosz. wyd. Bibljoteka Sandomier-
ska Nr 6. Ilustrowany przewodnik 
sławiący piękno sandomierskiego 

36 × 22,5 cm, opr. wyd. ppł. Dokładne sprawozdanie z działalności Łódzkich Elek-
trycznych Kolej Dojazdowych, z wyliczeniem kosztów, ilości pasażerów etc. Stan 
b. dobry. Unikat.  1 200. –

194. MAJKOWSKI Hilary (1896–1946): Gro-
dzisk Wielkopolski. Przeszłość. Zabytki. Lu-
dzie. Poznań: Wyd. Stefana Dippla, 1938. – 204, 
[16] s., 50 il., ozdobniki, 24 cm, opr. współ. pł. 
z zach. oryginalna okładką brosz. Okładkę 
i ozdoniki wyk. Czesław Borowczyk (1912–
1995). Monografia miasta. Czysty egz.  90. –
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grodu, jego przeszłość i zabytki. Zabrudzenia na okładce, wewnątrz miejscami 
rdzawe plamy i przebarwienia papieru. Na k. tyt. wpis własnościowy.  50. –

198. POLSKA. Pologne. Poland. Po-
len. Przegląd Turystyczny Ligi Po-
pierania Turystyki i Polskich Kolei 
Państwowych. Zima 1938/39. [Kra-
ków: Druk. Narodowa, 1939]. – 20 s., 
fot., il., mapki. 33,5 × 23,5 cm, brosz. 
wyd. Na okładce reprodukcja plaka-
tu zawodów F.I.S. Zakopane 11–19 II. 
1939 r. Folder promujący: Zakopane, 
Warszawę, Wilno, Jaworzynę, Karpa-
ty wschodnie, Ślask zaolziański. Tekst 
równoległy polsko-francusko-angiel-
sko-niemiecki. Fot. wykonali m.in. 
R. Puchalski, J. Jaroszyński, J. Buł-
hak. Okładka zakurzona, na tylnej za-
brudzenie. Kartki luzem z rdzawymi 
śladami po zszywkach.  80. –
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201. ROMER Eugenjusz (1871–1954): Powszechny atlas geograficzny. Lwów-Warszawa; 
ksiegarnia Atlas, 1928/1930. – XI s, 49 map, [6] s. (wyklejki). 30 cm, opr. wyd. pł. Do-
druk 1-go wydania atlasu. Kolorowe, rozkładane mapy w różnych skalach. Na wy-
klejkach: „Światowy przegląd polityczny i gospodarczy”. Czysty egz.  250. –

202. SIMCHE Zdzisław: Tarnów i jego okolica. 
Wydano ku uczczeniu sześćsetnej rocznicy 
założenia miasta Tarnowa. Tarnów: nakł. 
Gminy Miasta Tarnowa, 1930. – XII, 303 s., 
[3] k. fot., 130 il. [ w tym 23 na osobnych tabl. 
w paginacji], [1] plan kolor. (52 × 73 cm), [4] 
k. rozkł. map., tabele, mapki. 25 cm, opr. 
karton oklejony papierem ze złoconym tyt.
na licu. Monografia Tarnowa pod względem 

199. [POZNAŃ]. Praktyczny przewodnik po Poznaniu. Z planem miasta. Wyd. 2. 
Poznań: Magistrat Stoł. Miasta, 1929. – 32 s., plan kolor. (58 × 74 cm), 22 cm, brosz. 
wyd. Plan wg rys. J. Fiuczyńskiego, wykonano w Miejskim Urzędzie Pomiarów ze 
spisem ulic. Stan b. dobry.  75. –

200. PRZEWODNIK po Warszawie. Warszawa: Mieczysław Majcher, 1919. – [2], 168, 
[6] s., rys., inseraty, plan miasta z przedmieściami (44 × 50 cm), 16 cm, brosz. wyd. 
Na okładce data wyd. 1920 r. Jeden z pierwszych przewodników-informatorów po od-

zyskaniu niepodległości. Krótka 
historia miasta z opisem najważ-
niejszych miejsc, ze skorowidzem 
i spisem ulic, z wykazem urzędów 
państwowych, miejskich instyt-
cji, ośrodków kultury i sportu itp. 
Liczne reklamy firm warszaw-
skich. Okładka podbrudzona, 
z drobnymi śladami po zacieku, 
grzbiet lekko podklejony. We-
wnątrz czysty egz.  120. –
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203. SOKALSKI Włodzimierz: „Widziałem Amerykę”. (Szkice z podróży do Stanów 
Zjednoczonych A.P. odbytej w lecie 1935 r.). Warszawa: Sgł. Dom Książki Polskiej, 
1937. – 43, [1] s., [w tym 4 s. il.], 20,5 cm, brosz. wyd. Opis podróży prawnika ze 
szczególnym uwzględnieniem śladów polskich w USA. Stan b. dobry.  60. –

204. STOPA Roman (1895–1995): Hoten-
toci. Kultura. Język. Bajki. Pieśni. 
Kraków: Wiedza, Zawód, Kultura, 
T. Zapiór 1949. – 103, [1] s., il., nuty., 
22 cm, brosz. wyd. Wyniki badań ję-
zykowych i folklorystycznych prze-
prowadzonych przez autora wśród 
ludów zamieszkujących południo-
wą i południowo-zachodnią Afrykę. 
Okładka lekko spłowiała. Egz. czę-
ściowo nierozcięty.  45. –

geograficznym, gospodarczym i turystycznym. Brak mapy topograficznej okolic 
Tarnowa. Grzbiet naprawiany, niewielkie otarcia narożników okładki. Zachowana 
oryginalna okładka brosz.  250. –

poz. 202, fragment
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207. TATRY. Opracował Jan Alfred Szczepański. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Ko-
munikacji, [1935]. – [16] s., fot., mapka. 16,5 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Prywatna 
pieczątka własnościowa. Bogato ilustrowany, krótki przewodnik propagujący ruch 
turystyczny, z opisem największych atrakcji. Fot. wykonali m. in.: T. i S. Zwolińscy, 
St. Mucha, J. Oppenheim. Na tyle okładki mapa. Stan b. dobry  45. –

208. WAGNER Kazimierz: Hotelarstwo w War-
szawie. Warszawa: [b.w.], 1937, – 16, [1] s., 24 
cm, brosz. wyd. Na k. tyt. pieczątka „Ko-
misarjat Rządu m. st. Warszawy. Egzem-
plarz obowiązkowy”. Odbitka z „Kroniki 
Warszawy” R. XIII, 1937 z. 3. Rozwój ho-
telarstwa w Warszawie, informacje o bazie 
noclegowej i cenach pochodzą głównie z lat 
1935–1936. 35. –

205. STUDNICKI Władysław (1867–1953): Ziemie 
wschodnie. Stan gospodarczy i widoki rozwoju. 
Warszawa: nakł. Tygodnika „Przemysł i Handel”, 
1929. – 79, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Zakreślona 
prywatna pieczątka. Stan b. dobry.  75. –

206. ŚLĄSK Zaolzański. Szczegółowa mapa z opisem. Skala 1:320 000. Warszawa: Biuro 
Kartograficzne A. Stocki, 1938. – [1] k. mapa rozkł. (27 × 20 cm), 20 × 10 cm brosz. 
wyd. (tyt. okładka). Na wewnętrznej stronie okładki tekst informacyjny o powia-
tach: Cieszyn, Frydek, Frysztat, Morawska Ostrawa, a dane dot. ludności oparto 
na czeskich urzędowych źródłach z 1927 r. Stan b. dobry.  50. –
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211. WARSZAWA oświatowa. Na dochód Tow. Czy-
telń m. Warszawy. Rok Wydawnictwa I. Warszawa: 
Tow. Czytelń m. Warszawy, 1916. – [4], 106, [4] s., 
14 cm, brosz. wyd. Wydawnictwo obejmuje adresy 
wszystkich stowarzyszeń o charakterze naukowym 
lub oświatowym, muzea, biblioteki, spisy szkół 
wyższych, średnich, zawodowych, artystycznych, 
powszechnych i prywatnych oraz instytucji zwią-
zanych z oświatą. Na pierwszych kartach kalenda-
rium. Grzbiet podklejony. Czysty egz.  50. –

212. WIERCIŃSKI Henryk (1843–1923): Pożary w gu-
berni Lubelskiej. Lublin: [nakł. L. T. Rolniczego], 
1913 (1915). – 48 s., 25,5 cm, brosz. wyd. Broszura 
wydana jako cegiełka „Na pogorzelców” z mia-
steczek Bełżyce, Wąwolnica i Żółkiewka, które to 
spłonęły prawie w całości w r. 1913. W treści opisy 
i historia tychże miasteczek, oraz przepisy ppoż. 
obowiązujące w Galicji, które powinny być wpro-
wadzone. Okładka podbrudzona, lekko spłowiała 
i pozaginana na narożnikach. Grzbiet podklejony. 
Wewnątrz czysty egz.  60. –

213. [WILNO] Vilno Pollando. Varsovio: Liga Po-
pierania Turystyki, 1937. – [12] s., il., 21 × 20 cm, 
brosz. wyd. Folder w języku esperanto zachęca-
jący do zwiedzania Wilna. Przerdzewienia przy 
zszywkach.  100. –

209. [WARSZAWA] Most Mikołajewski, obecnie Poniatowskiego – arkady mostu. Fo-
tografia cz.-b., 13 × 18 cm, na rewersie opis w jęz. rosyjskim z datą 22/ XI 1913. Lekkie 
zgniecenie w lewym, górnym narożniku, stan dobry. 250. –

210. [WARSZAWA] Pałac Saski od strony fontanny z Ogrodu Saskiego, w tle widok na Sobór 
Aleksandra Newskiego. Fotografia w sepii, 24 × 30 cm, na rewersie w jęz. rosyjskim „iz 
gr. Odessa”. Ok. 1912 r. Lekkie przykurzenie górnego marginesu, stan dobry. 750. –
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217. GRANICA w Podwołczy-
skach (obecnie obwód tar-
nopolski, dawniej granica 
c.k. Austro-Węgier i Ce-
sarstwa Rosyjskiego). [b.w. 
i obiegu, przed 1905]. – cz.-b., 
8,8 × 13,9 cm, nadpęknięty 
górny margines, plama dol-
nego narożnika. 100. –

218. KAMIENIEC Podolski 
– Stary most. Kamieniec 
Pod.: M. Greim photo-ty-
pogr., 1905 [?] – w sepii, 
obieg, znaczek, stemple, 
stan dobry. 120. –

219. KAMIENIEC Podolski 
– Widok miasta. [b. m. 
i wyd., 1910] – w sepii, 
obieg, znaczek, stemple, 
stan dobry. 100. –

p o c z t ó w k i

214. BIAŁYSTOK – 
Markt-platz. [b. m. i wyd., 
Feldpost 1917]. – kol., 
8,8 × 13,6 cm, zapisana, 
ślady po naklejeniu. 60. –

215. GRANICA (obecnie 
Maczki dzielnica Sosnow-
ca). [b. w. i obiegu, przed 
1905]. – w sepii, 9 × 14 cm, 
Hotel, Komora celna. Stan 
b. dobry. 100. –

216. GRANICA (obecnie 
Maczki dzielnica Sosnow-
ca). Granica, Wiltos. [ca 
1915]. – w sepii, 9 × 14 cm, 
Dworzec, Komora celna, 
Kościół. Drobna plamka, 
stan dobry. 100. –
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223. KAMIENIEC Podol-
ski. Magazin Vargaftiga, 
b. obiegu, przed 1905. – 
w sepii, 9 × 14 cm, Widok 
Nowego Osiedla. Stan b. 
dobry. 100. –

224. KAMIENIEC Podol-
ski. Magazin Vargaftiga, 
obieg, 1 znaczek, 3 stemple, 
1902. – w sepii, 9 × 14 cm, 
gimnazjum żeńskie. Stan 
b. dobry. 100. –

225. KAMIENIEC Podol-
ski. Magazin Varga-
ftiga, obieg, 1 znaczek, 
4 stemple, 1901. – w sepii, 
9 × 14 cm, widok miasta. 
Stan b. dobry. 100. –

220. KAMIENIEC Podol-
ski. Kamieniec: Izd. B. Bez-
dežkago, b. obiegu, przed 
1905. – w sepii, 9 × 14 cm, 
Widok z Krzyżowej Góry. 
Stan b. dobry. 100. –

221. KAMIENIEC Podol-
ski. Magazin Vargaftiga, 
b. obiegu, przed 1905. – 
w sepii, 9 × 14 cm, Widok 
tureckiej twierdzy i mostu 
ze Starego Bulwaru. Stan 
b. dobry. 100. –

222. KAMIENIEC Po-
dolski. Magazin Vargafti-
ga, b. obiegu, przed 1905. 
– w sepii, 9 × 14 cm, Wi-
dok Nowego mostu z No-
wego Bulwaru. Stan b. 
dobry. 100. –
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229. LWÓW – Kościół Bernardynów. 
Lwów, Dozwolone przez cenzurę 
wojenną, [ca wrzesień 1914-czerwiec 
1915]. – w sepii, zapisana, 14 × 9 cm, 
stan b. dobry.  50. –

230. LWÓW – Kościół Dominikanów. 
Lwów, Dozwolone przez cenzurę 
wojenną, [ca wrzesień 1914-czerwiec 
1915]. – w sepii, zapisana, 14 × 9 cm, 
stan b. dobry.  50. –

226. KRASŁAW – Rynek 
na Św. Donata. [Obec-
nie Łotwa – Dochód ze 
sprzedaży przeznacza się 
na odnowienie kościoła 
w Krasławiu]. [b. m. i wyd., 
przed 1915]. – w sepii, bez 
obiegu, 8,7 × 13,6 cm, stan 
b. dobry. 75. –

227. LWÓW – Dworzec 
kolejowy. Lwów, D. Grun-
da, Dozwolone przez cen-
zurę wojenną, [ca wrzesień 
1914-czerwiec 1915]. – w se-
pii, zapisana, 9 × 14 cm, 
stan b. dobry (plama na re-
wersie).  50. –

228. LWÓW – Klasztor P. 
P. Sacra-coeur. . Lwów, Tę-
cza, Dozwolone przez cen-
zurę wojenną, [ca wrzesień 
1914-czerwiec 1915]. – w se-
pii, zapisana, 14 × 9 cm, 
stan b. dobry.  50. –
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234. P ODBU Ż –  Wi l l a 
„Ochronki ukraińskiej”. 
[b. m. i wyd., 1936]. – 
w sepii, 8,1 × 13,2 cm, 
obieg, znaczek, na od-
wrocie ślad po klejeniu, 
stan dobry. 60. –

235. SOKAL – Tartak pa-
rowy. Sokal, A. Weini-
ger, [ca 1915]. – w sepii, 
8,7 × 13,8 cm, stan b. 
dobry. 60. –

236. TARNOPOL – ul. A. Go-
łuchowskiego. Tarnopol, 
Trafika Barda, 1914. – 
kol., 9 × 13,9 cm, stan b. 
dobry. 60. –

231. LWÓW – Plac Ma-
ryacki. Lwów, D. Grunda, 
Dozwolone przez cenzu-
rę wojenną, [ca wrzesień 
1914-czerwiec 1915]. – w se-
pii, zapisana, 9 × 14 cm, 
stan b. dobry. 50. –

232. LWÓW – Ulica Aka-
demicka. Lwów, D. Grun-
da, Dozwolone przez cen-
zurę wojenną, [ca wrzesień 
1914-czerwiec 1915]. – w se-
pii, zapisana, 9 × 14 cm, 
stan b. dobry (plama na re-
wersie).  50. –

233. PODBUŻ – Letnisko 
ukraińskie – Ochron-
ka ukraińska. [b. m. 
i wyd. ca 1936]. – w sepii, 
8,1 × 13,2 cm, na odwro-
cie ślad po klejeniu, stan 
dobry. 60. –
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240. WILNO – Aleja Św. Jerze-
go, [b. m.], S. Becker, [przed 
1905]. – w sepii, 9 × 14 cm, 
stan b. dobry. 60. –

241. WILNO – Góra Zamko-
wa. Vilna, D. Visun, [przed 
1915]. – kol., 9 × 13,9 cm, 
stan b. dobry. 60. –

242. WILNO – Prospekt 
Śto Jerski, [b. m, i wyd., 
1910]. – kol., 8,9 × 13,6 cm, 
obieg, stemple, znaczek, 
stan b. dobry. 60. –

237. WILNO – Gim-
nazjum 1=sze. Wilno, 
A. Fialko, [przed 1915]. – 
cz.-b., 13,7 × 8,7 cm, stan 
b. dobry. 75. –

238. WILNO – Zamek 
w Werkach. Wilno, 
A. Fialko, [przed 1905]. 
– w sepii., 8,9 × 13,8 cm, 
stan b. dobry. 75. –

239. WILNO – Aleja Św. 
Jerzego, [b. m. i wyd., 
przed 1905]. – w sepii, 
8,7 × 13,7 cm, drobne zapla-
mienia, stan dobry. 60. –



160 161

246. WILNO – Litewska ar-
mia wkracza do Wilna. 
Powitanie pierwszego 
czołgu. 28.X.1939. Lietu-
va, St. Kuprevičius, 1939. 
– w sepii, 9 × 13,9 cm, stan 
b. dobry. 120. –

247. WILNO – Litewska ar-
mia wkracza do Wilna. 
Uroczyste podziękowa-
nie Matce Boskiej Ostro-
bramskiej. 28.X.1939. Lie-
tuva, St. Kuprevičius, 1939. 
– w sepii, 9 × 13,9 cm, stan 
b. dobry. 120. –

248. ZALESZCZYKI – Magi-
strat. Kołomyja, J. Orenstein 
[ca 1915]. – w sepii, 8,9 × 13,9 
cm, stan b. dobry. 60. –

243. WILNO – Przedmie-
ście Antokolskie. Vilna, 
D. Visun, [przed 1905]. – 
w sepii, 9 × 13,8 cm, stan 
b. dobry. 60. –

244. WILNO – Ulica 
Wielka. Vilna, D. Vi-
sun, [przed 1915]. – w se-
pii, 9 × 13,9 cm, stan b. 
dobry. 60. –

245. WILNO – Zarzecze, 
Kościół św. Bartłomieja. 
Wilno, D. Visun, [przed 
1905]. – w sepii, 9 × 13,8 cm, 
stan b. dobry. 60. –
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251. [ARMIA Polska we Francji.] L’HO-
PITALIER: Armia polska we Francji. 
Paryż: Francuski Związek Byłych Komba-
tantów, [1962]. – 130, [6] s., liczne il. i mapki 
w tekście, dołączona k. pamiątkowa (repr.) 
uczestnika Kampanii Francuskiej 1939–
1940–1945. 26,5 cm, brosz. wyd. Zawiera 
materiały historyczne dotyczące obecno-
ści Polaków w armii francuskiej (Legia 
Cudzoziemska 1831; wojna fran.-niemiec-
ka 1870–1871 i I wojna światowa 1914–1918) 
oraz w czasie drugiej wojny światowej. Te 
ostatnie dotyczą udziału 1. Dywizji Gre-
nadierów 2. Dywizji Strzelców Pieszych, 
10. Brygady Pancernej i innych jednostek 
w kampanii francuskiej 1940 r. i przy wy-
zwalaniu Francji w 1944 r. Obszerne spisy 
poległych i odznaczonych.  150. –

249. ZAMOŚĆ – Brama Szczebrzeszyńska; Brama Lwowska; Szluza; Prochownia; 
Ucieczka. Warszawa, K. Wojtuński, [lata 1920.] – w sepii, 8,6 × 13,6 cm, stan b. 
dobry. 60. –

250. ZAMOŚĆ – Ratusz; Widok ogólny; Kolegjata. Warszawa, K. Wojtuński, [lata 1920.] 
– w sepii, 8,6 × 13,6 cm, stan b. dobry. 60. –
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254. DOMY mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego. Sprawozdanie 1930 – 1933. 
Warszawa: Nakł. Funduszu Kwaterunku Wojskowego, 1934. – 247 s. (w tym 159–246 
s. il.), il., 31 cm, opr. wyd. Adnotacje prywatne. Znakomita dokumentacja budownictwa 
wojskowego realizowanego w II RP. Okładka przykurzona, blok czysty.  200. –

252. BALCK William (1858–1924): Rozwój takty-
ki w ciągu wielkiej wojny. Z niem. przeł. Tadeusz 
Różycki i przedm. do polskiego wyd. zaopatrzył 
Tadeusz Kutrzeba. Warszawa: Główna Księgar-
nia Wojskowa, 1921. – 284 s., rys., szkice, 23 cm opr. 
ppł., Na k. tyt. podpis własnościowy „Zbyszycki” 
i suchy tłok: „Tadeusz Zbyszycki, Sanok”. Strategia 
i taktyka w I wojnie światowej w oprac. generała b. 
armii niemieckiej.  90. –

253. BITWA POD AUSTERLITZ w 1805. Akwaforta wg monumentalnego obrazu poka-
zanego w 1810 r. François Gérarda (1770 –1837), zwanego „królem malarzy i malarzem 
królów”, odznaczonego Legią Honorową, a w 1819 uhonorowanego tytułem „barona 
Imperium”. Grafikę rytował Jean Godefroy (1771–1839) w 1813 r. Paris chez J. Godefroy 
rue Bellefond N° 37 F. B. Montmartre, 53,7 × 99,5 cm, ark. 65 × 100,8 cm. Nieznaczne 
przybrudzenia marginesów, oraz zagniecenia prawego. Stan dobry.  4 500. –
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256. FREDRO Andrzej Maksymilian (ok. 1620–1679): O porządku wojennym i pospo-
litem ruszeniu małem. (Wyimek z Zwierzyńca Jednorożców, wydany przez Fran-
ciszka Glinkę 1670 r. we Lwowie). Sanok: Wyd. K. J. Turowskiego, 1856. – 62, [1] 
s., 18,5 cm, opr. wyd. ppł. Pieczątka „Biblioteka Ignacego Płażewskiego”, na k. tyt. 
podpis własnościowy z epoki. Biblioteka Polska Oddział Wojskowy. „Nowe uważa-
nia porządku wojennego względem dawnych wojskowych...” Okładka z drobnymi 
zabrudzeniami. Wewnątrz liczne rdzawe przebarwienia.  60. –

257. HISZPAŃSKI Stanisław (1904–1975): 
Krótki słownik terminów lotniczych. 
[Warszawa]: Wojskowy Instytut Nauko-
wo-Wydawniczy, 1947. – 191 s., 17 cm, opr. 
wyd. ppł. Pieczątka: Aeroklub Krakowski 
w Krakowie. Autor – oficer rezerwy Woj-
ska Polskiego. Był w grupie pierwszych 6 
pilotów – absolwentów Szkoły Orląt w Dę-
blinie, którą w roku 1929 ukończył z wyróż-
nieniem. Z wykształcenia architekt, malarz, 
grafik, rysownik i ilustrator wielkich dzieł 
literatury. Stan b. dobry.  60. –

255. [DOWÓDCA czeka na meldunek!] 
[Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojsko-
wych, 1926?]. – 42 [z 50] blankietów dwu-
stronnie drukowanych. 20 × 13,5 cm, opr. pł. 
Bloczek z wyrywanymi kartkami do sporzą-
dzania meldunków. Na wyklejce szczegóło-
wa instrukcja i inne niezbędne informacje 
m. in. alfabet Mors’a. W kieszonce karta ze 
skrótami taktycznymi zatwierdzonymi do 
użytku służbowego Dzien. Rozkazów Nr. 
7/26. [Dziennik Rozkazów Ministerstwa 
Spraw Wojskowych R. 9. 1926].  150. –
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261. [ŁOWICZ]. Na pamiatkę założenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika 
„Synom ziemi Łowickiej Bojownikom niepodległości.” Łowicz: druk. K. Rybac-
kiego, [1926]. – 16 s., il., 23 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Magistrat m. Łowicza podjął decyzję o budowie pomnika 
poświeconego poległym bohaterom ziemi łowickiej w latach 1831–1926. Honorowym 
prezesem Komitetu został Władysław Grabski. Oprócz części informacyjnej dot. 
budowy pomnika i wierszy S. Zeniewicza podano listę nazwisk poległych, która 
spisana na pergaminie zostanie wmurowana w fundamenty pomnika. Pomnik zbu-
rzony w czasie II wojny światowej, zrekonstroawany w 1986 r. Niewielkie zagięcia 
na krawędziach.  50. –

262. MAROWSKI Jan: Śladami czołgów Pierwszej 
Dywizji Pancernej. Wyd.2. Wrocław: „Dobra 
Książka” 1948. – 441, [8] s., il., mapy, fot., rys. 21 
cm opr. karton. Ilustracje Mariana Walenty-
nowicza i M. Sablińskiego. Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie. Od Caen po Wilhelmshaven. 
Czysty egz.  50. –

258. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880–1952): Prawda 
o Biurze Historycznem Sztabu Generalnego. Rozbiór kry-
tyczny zarzutów Marszałka Piłsudskiego. Poznań: Wielko-
polska Księg. Nakładowa K. Rzepeckiego, 1926. – 24 s., 24 
cm, brosz. wyd. Opis polemiki wywołanej przez zarzuty 
Marszałka Piłsudskiego wobec „fałszowania” dokumentów 
z wojny 1920 r. przez Sztab Generalny, na czele którego stał 
gen. Haller. Stan dobry.  60. –

259. [KORPUS Kadetów]. Zagadnienia z dziedziny metod 
pracy w Korpusie Kadetów. Cz. 1. Zagadnienia wychowaw-
cze. Lwów: nakł. Korpusu Kadetów nr 1, 1931. – 29, [2] s., 
24 cm, brosz. wyd. Projekty programu naukowego przed-
miotów ogólnokształcacych w Korpusie Kadetów. Lekko 
spłowiałe krawędzie okładki.  45. –

260. KSIĘGARNIA Ruchoma. Główna Księgarnia Woj-
skowa. Samochód GKW z książkami wszelkiej treści […] 
kalendarze, mapy, tablice, obrazy, nuty […] Fotografia 
w sepii, 8,6 × 11,7 cm, na odwrociu dedykacja dat. Suwałki 
24. II. 1933 r. Stan b. dobry.  90. –
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264. [„POLSKA Niepodległa”] Instrukcja Inspektorów Terenowych Org. P. N. War-
szawa: Komenda Główna Org. „Polska Niepodległa”, 1940. – 6 s., 15 cm, bez opr. 
Wydanie konspiracyjne jednej z pierwszych po wrześniu 1939 r. inicjatyw konspi-
racyjnych. Egz. nierozcięty, u dołu nadkruszony.  100. –

265. [„POLSKA Niepodległa”] Instrukcja Działu Dowodów Org. P. N. Warszawa: 
Komenda Główna Org. „Polska Niepodległa”, 1942. – 7 s., 15 cm, bez opr. Wydanie 
konspiracyjne jednej z pierwszych po wrześniu 1939 r. inicjatyw konspiracyjnych. 
Egz. nierozcięty, u dołu nadkruszony.  100. –

266. PRO MEMORIA. Cz. 1. Katalog wysta-
wy bibljotekarskiej w Centralnej Bibliote-
ce Wojskowej. Cz. 2. Krótkie dane o sta-
nie obecnego bibljotekarstwa wojskowego. 
[Druk bibliofilski]. Warszawa: [Centralna 
Biblioteka Wojskowa], 1926. – 23, [1] s., 23 
cm, brosz. wyd. Wyd. w nakł. 400 egz. ten 
z nr 88. Okładka pokruszona na krawę-
dziach z niewielkimi ubytkami i zabrudze-
niami, tylna lekko podklejona. Wewnątrz 
czysty egz.  50. –

263. [PIŁSUDSKI Józef]: NOTESIK – – żołnierski. [B.m.: b.w., {Druk „Rola” J. Buria-
na}, 1919–1920]. – [13] k., (w tym 6 k. il.), [3] k. puste, 10,8 × 8,8 cm brosz. wyd. Za-
wiera złote myśli Józefa Piłsudskiego z rysunkami związanymi z Wojskiem Polskim, 
autorstwa Kamila Mackiewicza. Niezadrukowane karty przeznaczone na notatki. 
Ślady zacieku na marginesach. Oryginalny kalendarzyk żołnierski z okresu wojny 
polsko-bolszewickiej 1919–1920.  150. –
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269. SIKORSKI Władysław: Przyszła wojna. Jej możliwości i charakter oraz związane 
z nim zagadnienia obrony kraju. Warszawa: Wyd. „Bibljoteka Prawnicza”, 1934. – 
VIII, 225 s., II k. tabl., 25 cm, brosz. wyd.  120. –

270. SZLAKIEM Józefa Piłsudskiego 1914–1939. Warszawa: Spółka Wyd. „Ra”, [1939]. 
– 124, [3] s., fot., 19 cm, brosz. wyd. Na okładce i k. tyt. pieczątka okolicznościowa 
z orłem Legionów „Polska na szlaku J. Piłsudskiego Kraków 1. 6-VIII-1939 R.” Bo-
gato ilustrowane opracowanie szlaku bojowego Legionów. Stan b. dobry.  90. –

267. RACHWAŁ Stanisław: Ks. biskup dr Władysław Bandurski. Wzór kapłana-Pola-
ka. Lwów: [Tow. Przyjaciół Korpusu Kadetów], 1932. – 27 s., 23 cm, brosz. wyd. Wyd. 
Tow. Przyjaciół Korpusu Kadetów Nr. 1. T. II. Działalność patriotyczna arcybiskupa 
diecezji lwowskiej i wileńskiej i honorowego kapelana Legionów Polskich. Okładka 
przykurzona i podklejona na krawędziach.  30. –

268. RZĄDKOWSKI Jan (1860–1934): Żoł-
nierz nieznany. Obrazki bojowe. Warszawa: 
Księgarnia Polska Tow. Macierzy Szkolnej, 
1925. – 95, [1] s., 22,5 cm, brosz. wyd. Opowiada-
nia wojenne uczestnika walk o niepodległość 
Polski w I wojnie światowej i wojnie polsko-
-bolszewickiej. Okładka spłowiała na kra-
wędziach, grzbiet z niewielkimi ubytkami, 
podklejony.  60. –
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Plan rosyjski wykonany z rozkazu namiestnika Królestwa Polskiego, feldmarszałka 
Paskiewicza, przez oficerów Sztabu Generalnego pod kierunkiem gen. Richtera. Mapa 
jest przeskalowaną i zaktualizowaną wersją planu pułk. Józefa Koriota z Korpusu In-
żynierów, z lat 1825, 1826, 1827. Stan b. dobry.  9 000. –

271. [WARSZAWA] De la ville de Varsovie. Revu corrigé et lithographié à l’échelle de 1/4200 
par ordre de Jon Altesse le Feld Maréchal Prince de Varsovie, Comte Paskievitch d’Eri-
van Namestnik du Royaume en 1838. [Mapa Warszawy. Poprawiona i litografowana 
w skali 1: 4200 na zlecenie Jego Najjaśniejszej Wysokości Księcia Warszawy hrabiego 
Iwana Fiodorowicza Paskiewicza-Eriwańskiego w 1838 r.] [b. m. i wyd.], 1838. – mapa 
litografowana, kolorowana, podklejona na płótno w epoce, 151,5 × 191 cm, w solidnym, 
ozdobnym futerale 26 × 23 cm, ze ślepym tłoczeniem i wyblakłym złotym tytułem. 
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275. BEREZOWSKI Zygmunt: Polityka zagraniczna. 
Obóz Wielkiej Polski. Wskazania programowe. 
Z. VI. Warszawa: Obóz Wielkiej Polski, 1927. – 30 s., 
23,5 cm, brosz. wyd. Program (ukazujący się w tema-
tycznych zeszytach), radykalnej organizacji politycz-
nej obozu narodowego powołanej z inicjatywy Roma-
na Dmowskiego w 1926 r. Okładka lekko zabrudzona 
i zaplamiona, wewnątrz czysty egz.  50. –

276. BIELECKI Tadeusz (1901–1982): W szkole Dmow-
skiego. Wspomnienia i uwagi. Warszawa: Druk. 
„Społeczna”, 1934. – 19 s., 19 cm, brosz. wyd. Od-
bitka z „Myśli Narodowej” Nr. 33. Artykuł członka 
tajnego kierownictwa obozu narodowego, o po-
nadczasowości książki R. Dmowskiego „Myśli 
nowoczesnego Polaka”.  25. –

277. B I E Ł O M O R S K O -
-bałtijskij kanał imieni Sta-
lina. Istorija stroitielstwa 
pod redakciej M. Gorkogo, 
L.L. Awerbaha, S. Firina. 
[Moskwa]: Gosudarswenno-
je Izdatelstwo „Istorija Fabrik 
i Zawodow”, 1934. – 407, [3] 
s., portret, il., [21] k. tabl., [4] 

272. ZNAKI konwencjonalne austrjackie, pru-
skie, rosyjskie. Radom: Wyd. Biblioteki Wojsko-
wej, 1917. – 34 s., il., rys., 15 × 10,5 cm, brosz. wyd. 
Biblioteka Wojskowa nr. 9. Czysty egz.  30. –

273. ZWIASTUN zwycięstwa. Głos Polski 
z Anglii. Nr. 2 luty 1943. Londyn: Kolportaż: 
R.A.F., 1943. – [8] s., 13,5 × 10,5 (42) cm, bez 
oprawy (leporello). Jedyny znany numer cza-
sopisma, (wg bibliografii J. Kowalika nr 1-szy 
ukazał się w grudniu 1942), o dalszych brak 
informacji.  30. –

274. ŻYROMSKI Juljan: W czwartej dywizji strzelców generała Żeligowskiego. War-
szawa: druk. „Jan Cotty”, 1936. – 7 s., 24 cm, brosz. wyd. Odbitka z „Lekarza Wojsko-
wego” T. XXVIII. Nr. 5/8. Krótkie wspomnienia autora z frontu w południowo-zach. 
Ukrainie. Czysty egz.  30. –
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W. Szkłowski. Pod red. A. Tichonova stworzono brygadę w celu doboru ilustracji 
i oprac. graficznego, tu m.in.. M. Babiehczinov, Ż. Gajzner, N. Ilin i Aleksander 
Rodczenko, twórca wszechstronny dokonujący rewolucji konstruktywistecznej 
w fotografii. Wydawnictwo luksusowe, choć temat porażający, to typografia naj-
wyższych lotów. Okładka poprzecierana, zaplamiona, blok czysty.  1 000. –

mapy w tym 2 rozkład. przy czym „Trasa kanału” 30 × 95 cm z rys. najważniejszych 
śluz., 31 × 24 cm, opr. wyd. pł. ze złotą plakietą z wizerunkiem Stalina. Biełomorka-
nał był pierwszą „budową socjalizmu”, przy której wykorzystano pracę więźniów 
na masową skalę. Oddany do użytku w 1933 r. W opisaniu historii budowy wzięło 
udział 35 autorów, wśród nich: M. Gorki, M. Zoszczenko, W. Katajew, A. Tołstoj, 
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zdob. i złoc. Opowieść o Stanisławie Szczęsnym Potockim (1752–1805), wojewodzie ru-
skim, magnacie i targowiczaninie z Krystynopolu (obecnie Czerwonogród, przymu-
sowo oddany ZSRR w 1951). Stan bardzo dobry.  400. –

278. BRAILSFORD Henryk Noel (1873–1958): Liga 
Narodów. Napisał … Przeł. z ang. za zezwole-
niem autora i wydane staraniem grupy „Nowa 
Europa”. Warszawa: E. Wende i S-ka, [ca 1920]. 
– [2], 246, [1] s., 25,5 cm, brosz. wyd. Błąd zecera 
w paginacji (kustosz kolejny i tekst się zgadza) 
po str. 144 jest 161. Tytuł okładka [zgodne tym 
razem z BN]. Notatki na pierwszych kartach. 
Stan b. dobry.  120. –

279. CZECHOWICZ Gabrjel (1876–1938): Nowe dro-
gi gospodarcze. (Uwagi na temat planu gospo-
darczego). Katowice: Polski Instytut Wydawni-
czy Sp. z o.o., 1933. – 111, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. 
Plan walki z kryzysem gospodarczym byłego 
ministra skarbu w latach 1926–1929. Niewielkie 
zagięcia na narożnikach okładki.  50. –

280. CZERNECKI Jan (1871–
1955): Mały król na Rusi i jego 
stolica Krystynopol. Z pamiętni-
ka klasztornego 1766–1787 i z in-
nych źródeł zebrał i zestawił …; 
[Władysław Jastrzębski ozdobił 
rozdz. winietami i końcówkami; 
zdj., fot. wyk. Jan Wójtowicz]. 
Kraków: J. Czernecki, 1939. – 501 
s., 60 portr. i szkiców, 37 faksym., 
61 fot. w ramach paginacji, winie-
ty i finaliki, 25 cm, opr. wyd. pł. 
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284. GAWROŃSKI-RAWITA Franciszek (1846–1930): Żydzi w historji i literaturze 
ludowej na Rusi. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1924]. – XII, 266, [4] s., 18,5 cm, 
opr ppł. Obejmuje m.in.: Liczebność Żydów według województw; Pojawienie się 
Żydów na Rusi i ich rozrost; Rola Żydów w ekonomice i życiu Rusi; Hajdamaczyzna 
i Koliszczyzna [pogromy Żydów]; Żydzi w poezji i literaturze ludowej na Rusi. Jedna 
k. uszkodzona i podklejona, bez uszczerbku dla tekstu.  60. –

285. GIERSZYŃSKI Henryk (1848–1930): Krótki pogląd na powstanie kościuszkow-
skie. Paryż: [b.w.], Druk. Polska A. Reiffa, 1894. – 23 s., portr., 18 cm, brosz. wyd. 
Broszura historyczna autorstwa działacza emigracyjnego, 15-letniego powstańca 
styczniowego, bliskiego idei Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, później 
gorliwego propagatora idei Józefa Piłsudskiego we Francji. Grzbiet lekko nadpęk-
nięty, podklejony, poza tym stan bardzo dobry.  50. –

281. CZY wracać. Londyn: Komitet Wydawniczy Or-
ganizacji Politycznej Niepodległość i Demokracja, 
1945. – 8 s., 16,5 cm, bez opr. Rozważania z lipca 
1945 r. nad sensownością powrotu do kraju opa-
nowanego przez NKWD. Stan b. dobry.  30. –

282. DMOWSKI Roman: Kwestja robotnicza wczoraj 
i dziś. Warszawa: nakł. Księgarni Perzyński, Nikle-
wicz i S-ka, 1926. – 36 s., 23 cm, brosz. wyd. Artykuły 
R. Dmowskiego, które ukazywały się w „Gazecie 
Warszawskiej Porannej” w tym zbiorze zostały 
rozszerzone przez autora. Okładka zabrudzona 
i pokruszona na krawędziach, wewnątrz zagięte 
narożniki i zagniecenia. Tekst miejscami podkre-
ślony ołówkiem.  50. –

283. DMOWSKI Roman (1864–1939): Upadek myśli 
konserwatywnej w Polsce. Warszawa: Spółka 
Wydawnicza Warszawska, 1914. – X, [2], 200 s., 
20 cm, brosz. wyd. Szkice polityczno-historyczne 
przywódcy Narodowej Demokracji dotyczące my-
śli konserwatywnej w Galicji i Królestwie Polskim 
w latach 1864–1914. W dodatku: „O bankructwie 
metody konserwatywnej w polityce galicyjskiej”. 
Okładka lekko przykurzona. Grzbiet lekko pod-
klejony.  90. –
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288. GRODECKI Roman (1889–1964): Kongres krakow-
ski w roku 1364. Warszawa: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, 1939. – 111 s., 20,5 cm, brosz. wyd. 
Początki dyplomacji. „Kongres krakowski jako poli-
tyczny zjazd kilku suwerennych monarchów”. Prze-
bieg i znaczenie kongresu na podstawie literatury 
i źródeł historycznych. Czysty egz.  60. –

289. GRYCZ-ŚMIŁOWSKI Karol (1885–1959): Nacjo-
nalizm a religia. Kraków: [Redakcja „WMR”], 
1938. – 64 s., 22,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Kwartalnik „Wolna Myśl Religijna”. R. III. Nr.9. 
W numerz również „Pacyfizm ewangeliczny a rze-
czywistość”. Odczyty wygłoszone przez pierwszego 
ewangelickiego duchownego w Wojsku Polskim, 
założyciela Jednoty Braci Polskich.  50. –

290. GRZYBOWSKI Konstanty (1901–1970): Geopo-
lityka według wykładów... [Kraków: Powielarnia 
Cyklostyl], 1933. – 86 s., 30 cm, brosz. wyd. (tytuł 
okładka). Druk powielaczowy. Sekcja Wydawni-
cza Koła Uczniów i Absolwentów Szkoły Nauk 
Politycznych w Krakowie. Wykłady prof. histo-
rii prawa i doktryn politycznych.. Okładka lekko 
pognieciona, w tekście podkreślenia i poprawki 
kredką i ołówkiem.  60. –

286. GLIXELLI Stefan (1888–1938): W trzecią rocznicę zwinięcia 52 katedr w szkołach 
akademickich. Lwów: Sgł. Dom Książki Polskiej, 1936. – 16 s., 23 cm, brosz. wyd. 
Dedykacja dla dr Michała Brensztajna (1874–1938) historyka i bibliotekarza Uniw. 
S. Batorego oraz z jego wklejonym ekslibrisem Krytyczna ocena autorskiej reformy 
oświaty min. Janusza Jędrzejewicza. Czysty egz.  75. –

287. GŁOS Polski do wszystkich humanitar-
nych rządów stronnictw i klubów politycznych 
mężów stanu pism peryodycznych, stowarzy-
szeń i t. d. Paryż: Druk. G. Maurin, 1905. – 15 
s. 24 cm, bez opr. Apel z zaboru rosyjskiego 
dokumentujący zbrodnie 1905 r. Drobne zapla-
mienia, stan dobry.  60. –



186 187

293. JUSUPOW Feliks (1887–1967): Koniec Rasputina. 
Wspomnienie naocznego świadka i współautora 
ponurego dramatu. Warszawa: Bibljoteka Groszo-
wa, [ok. 1928]. – 185, [5] s., 17 cm, opr. ppł. Relacja 
rosyjskiego arystokraty, współorganizatora spisku 
na życie Rasputina. Niewielkie otarcia na krawę-
dziach oprawy, na grzbiecie naklejony fragment 
z tytułem z okładki broszury.  35. –

294. KONOPCZYŃSKI Władysław (1880–1952): Kazi-
mierz Pułaski. Życiorys. Kraków: PAU, 1931. – XII, 
420 s., 14 k. tabl., (mapy, plany, portrety). 24 cm brosz. 

wyd. Biografia bohatera konfederacji barskiej i walk 
o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej. Grzbiet podklejony z niewielkim ubyt-
kiem, pokruszenia na krawędziach okładki. We-
wnątrz miejscami podkreślenia ołówkiem.  75. –

295. KOŚCIAŁKOWSKI Stanisław (1881–1960): Alek-
sander Zdanowicz (1805–1868). Zarys biograficz-
ny. Wilno: [b.w.], 1918. – 35 s., [1] k. portr. 23,5 cm, 
brosz. wyd. Odbitka z VI T. Rocznika Tow. Przy-
jaciół Nauk w Wilnie. Krótkie wspomienie z okazji 
50 rocznicy śmierci polskiego historyka, wybitnego 
wileńskiego pedagoga, autora licznych podręczni-
ków. Czysty egz.  45. –

291. [GRZYBOWSKI Wacław (1887–1959)] pseud. Józef 
Growski: Aforyzmy polityczne. Nieobowiązują-
ce. Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1929. – 56 s., 
17,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka 
biblioteczna. Krótkie, błyskotliwe teksty o naro-
dzie, patriotyźmie i sytuacji politycznej, jedne-
go z najbardziej znanych polskich dyplomatów 
okresu międzywojennego (ostatni ambasador RP 
w Moskwie w 1939 r.). Niewielkie zagięcia na kra-
wędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.  35. –

292. JANUSZ Bohdan (ok. 1888–1930): Karaici w Polsce. Kraków: Księgarnia Geogra-
ficzna „Orbis”, 1927. – 113, [1] s., [6] k. tabl.: il., 16 × 12 cm, brosz. wyd. Biblioteczka 
Geograficzna „Orbis”. Seria 3, Polska, Ziemia i Człowiek, t. 11. Studium etnograf.-
-histor. ludu sprowadzonego na Litwę przez wielkiego księcia Witolda wyznającego 
religię monoteistyczną mającą swoje korzenie w judaizmie. Zagięcia na krawędziach 
okładki.  75. –
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wroga na pamiątkę 18/ [?] 931 Autor”. Monografia pierwszych lat panowania Stani-
sława Augusta, ukazująca mechanizmy ingerencji Rosji poprzez swego ambasadora 
w wewnętrzne sprawy Polski, co doprowadziło do zawiązania Konfederacji Barskiej. 
Grzbiet poobcierany, u góry lekko nadpęknięty, blok czysty, stan dobry.  360. –

298. KRUCZKOWSKI Leon (1900–1962): Dla-
czego jestem socjalistą? Warszawa: Za-
rząd Główny Tow. Uniwersytetu Robotni-
czego, 1938. – 21, [2] s., 23 cm, brosz. wyd. 
Esej wyrażajacy poglądy i przekonania 
autora. Okładka przykurzona, narożni-
ki lekko zagięte. Wewnątrz rdzawe ślady 
przy zszwkach.  45. –

296. KRAUSHAR Aleksander (1843–1931): Frank i frankiści polscy 1726–1816. [De-
dykacja autora dla „Autorki Sobieskiego pod Wiedniem (Jadwiga Łuszczewska 
– Deotyma)]. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych i rękopi-
śmiennych przez … T. 1 [z 2]. Kraków: Sgł. u G. Gebethnera i Spółki, 1895. – [6], 
438 s., [1] k. portr., 19 cm, brosz. Dzieje ruchu frankistowskiego w Polsce. Jakub 
Lejbowicz Frank (1726–1791), założyciel i przywódca żydowskiej sekty frankistów, 
w 1755 przybył do Polski i ogłosił się Mesjaszem. Książka zawiera spisy kilkuset 
frankistów-konwertytów, którzy przyjęli chrzest w katedrze lwowskiej w latach 
1759–1760 (sam Frank ponowił go uroczyście w katedrze warszawskiej z królem 
Polskim jako chrzestnym). Frankiści po przejściu na katolicyzm przybierali polskie 
nazwiska. Do śmierci Jakuba Franka sekta pozostała zwarta, a jej członkowie mimo 
przyjętego chrześcijaństwa oddawali się praktykom opartym m.in. na Kabale. Okł. 
reperowana, k. tyt. przeklejona, blok czysty, stan dobry.  300. –

297. KRAUSHAR Aleksander 
(1843–1931): Książę Repnin 
i Polska w pierwszem cztero-
leciu panowania Stanisława 
Augusta (1764–1768). Wyd. 
nowe, przejrz. i popr. T. 2 [z 2]. 
Warszawa: Gebethner i Wolff, 
1900. – [4], 336, VI, [1] s., [1] k. 
portr., il., 25,5 cm, opr. płsk. 
z epoki. Dedykacja autora: 
„Panu Sędziemu Mecenaso-
wi niewielkie dzieje naszego 
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301. LEŚNIEWSKI Paweł Eustachy (1794–1855): Obraz świata pod względem geografii, 
statystyki i historyi wszystkich krajów skreślony podług najlepszych źródeł przez... 
Z mappami, herbami wszystkich państw i rycinami. Wydanie drugie poprawione, 
pomnożone, i do najnowszych czasów doprowadzone. T. 1–2. Warszawa: nakł. S. H. 
Merzbacha, 1852–1853. – [4], 754, V, [3] k. map rozkł., kolor., il.; [4], 799, [1], XII, [1] ryc., 
[5] map rozkł., kolor., il., 21 cm, opr. psk. z epoki. Na k. przedtytuł. prywatny podpis wła-
snościowy. Mapy w litografii, ręcznie kolorowane, ryc. „Widok Nowego Yorku” w sta-
lorycie, herby i ilustracje w tekście – drzeworyt sztorcowy. W t. 2. rozdział „Królestwo 
Polskie” i szkic historyczny „Warszawa”. Grzbiety przetarte, miejscami uszkodzone ze 
śladami po korniku. Blok w obu tomach poluzowany. Wewnątrz na krawędziach kilku 
kart niewielki ślad po zacieku, miejscami rdzawe plamy.  600. –

299. KRZYŻANOWSKI Stanisław: Problem wschodni w historyi polskiej. [Kraków]: 
nakł. autora, 1916. – 32 s., 20 cm, brosz.wyd. „Wykład wstępny prof. dra Stanisława 
Krzyżanowskiego przy objeciu katedry historyi w UJ, wygłoszony w dniu 15 stycznia 
1916 r.” Niewielkie uszkodzenie grzbietu.  35. –

300. LASSALLE Ferdynand (1825–1864): Program robotników. O szczególniejszym 
związku współczesnego okresu historycznego z ideą stanu robotniczego. Warszawa: 
„Bibljoteka Naukowa” 1905. – 48 s., 23,5 cm, brosz. wyd. Odczyt wygłoszony w stowa-
rzyszeniu rzemieślniczym w 1862 r., przez niemieckiego polityka, uważanego za jed-
nego z pierwszych twórców socjaldemokracji, założyciela pierwszej partii robotniczej. 
Okładka pokruszona na krawędziach. Egz. częściowo nierozcięty.  35. –
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brosz. wyd. Z rękopisma Biblioteki Puławskiej i Józefa Sierakowskiego. Obejmuje po-
czątki historii do okresu książąt w IX-X w. Tom ten w XVIII w. nie ukazał się z powodu 
interwencji posła rosyjskiego. Egzemplarze nierozcięte. Stan b. dobry.  600. –

302. MOSDORF Jan (1904–1943): Akademik i polityka. 
Warszawa: nakł. autora, 1926. – 15 s., 23 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka). Na okładce wpis: „Własność 
Komitetu Wykonawczego S.K.M.A. „Odrodzenie”. 
Pierwsza książka publicysty Akademika Polskie-
go, późniejszego prezesa Związku Akademickie-
go Młodzieży Wszechpolskiej, przywódcy Obozu 
Narodowo-Radykalnego. Niewielkie zabrudzenia 
i zagięcia na krawędziach.  60. –

303. MOSSOR Stefan (1896–1957): Dwudziestole-
cie odrodzenia Polski i jej drogi rozwojowe 
na przyszłość. Warszawa: [b.w.], 1938. – 99 s., 
18,5 cm, brosz. wyd. Klub 11 Listopada. Mate-
riały. Czysty egz.  45. –

304. NARUSZEWICZ Adam (1733–1796): Historya 
narodu polskiego. T. 1. cz.1–2. Warszawa: Towa-
rzystwo Królewskie Warszawskie Przyiaciół Nauk, 
1824. – [18], XXVI, 294 s., 4 k. map rozkład. ; [13], 
296–848, XXXXIV, [4] s., [1] k. map rozkład, 23 cm, 
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307. PIŁSUDSKI Józef (1867–1935): Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem 
ogłoszonych. T. 1–10. Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego, 1937. – XIII, [1], 291, [1], 
VIII s., [2] k. tabl.; [4], 300, VI, [1] s., [2] k. tabl.; [4], 299, [1], VII, [1] s., [3] k. tabl.; [4], 
402, X s., [2] k. tabl., [7] k. map; [4], 297, X s., [1] k. tabl.; [4], 217, [1], V, [1] s., [3] k. tabl.; 
[4], 217, [1], V, [1] s., [2] k. tabl., [8] k. map; [4], 336, XLVI s., [2] k. tabl.; [4], 332, VIII s., 
[2] k. tabl.; [4], 209, [2] s., 24 cm, opr. wyd. pł. Okł. projektował Tadeusz Gronowski. 

305. NENTWIG Heinrich (1855–1926): Der gräflich Schaffgotsch’sche Orden der Ritter 
und Damen von der Alten Hacke. Warmbrunn [Cieplice]: nakł. własny, 1908. – [8], 
56 s., [4] k. tabl., ozdobniki, 21 cm, brosz. wyd. Mittheilungen aus dem Reichsgräflich 
Schaffgotsch’schen Archive Z.4. Historia Zakonu Rycerskiego Kobiet od Starej Sie-
kiery, założonego w Księstwie Legnickim w XIII w. Czysty egz.  90. –

306. NOWAK Paweł: Żerowanie na Piłsud-
skim. Letchworth: [b.w., ca 1943]. – 13, [1] s., 21,5 
cm, brosz. wyd. Próba oczyszczenia postaci Pił-
sudskiego z opinii uzurpatorów emigracyjnych 
po śmierci gen. Sikorskiego. Okładka nadgnie-
ciona, stan dobry.  50. –
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308. PORAJ Stanisław: Walka o Pomorze. Warszawa: Ko-
menda Główna Związku Strzeleckiego, 1930. – 30, [1] 
s., mapka, 19 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Strzelecka. 
Krótka historia walk o Pomorze na przestrzeni wieków. 
Czysty egz.  35. –

309. POWSTANIE STYCZNIOWE – ИЛЛЮ-
СТРИРОВАННАЯ Газета. Illjustrirovan-
naja Gazeta. (Dawniej Illjustracija). N° 1–24. 
Redaktor Vladimir Zotov. Tygodnik wydawany 
w Sankt-Petersburgu od 1863 do 1873 r. Boga-
to ilustrowana (drzeworyty sztorcowe – wiele 
całostronicowych), prezentująca aktualności 
z kraju i ze świata, zagadnienia polityczne, re-
lacje z podróży, opowiadania, opisy dzieł sztu-
ki i biografie artystów, karykatury i dodatek 

Pisma opracowali Walery Sławek, Wacław Lipiński, Leon Wasilewski, Kazimierz 
Świtalski, Józef Moszczeński i Henryk Wereszycki. Pierwsze 9 tomów opatrzone por-
tretem autora, T. 7 od s.167 M. Tuchaczewski, Pochód za Wisłę; T. 10 zawiera skorowidze 
i uzupełnienia. Poszerzone wydanie Pism, mów i rozkazów, po śmierci Piłsudskiego. 
Wiele map, faksymilii, szkiców sytuacyjnych. Stan b. dobry.  1 200. –
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311. PUACZ Edward (1905–1985): Po zlikwidowaniu Rady 
i Berezy. London: Sgł. Księgarnia Towarzystwa Polskiego 
w Londynie, 1942. – 19 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka 
Wolnej Polski, nr 3. Krytyka Rządu Rzeczypospolitej Pol-
skiej na uchodźstwie, przez dziennikarza emigracyjnego, 
późniejszego właściciela wydawnictwa i Księgarni Polskiej 
w Chicago. Okładka podbrudzona, blok czysty.  50. –

312. RADLIŃSKI Ignacy (1846–1920): Przeszłość w teraź-
niejszości. Zbiór dociekań i rozważań społeczno-na-
ukowych. T. 1. (więcej się nie ukazało). Warszawa: Sgł. 
Gebethner i Wolff, 1901. – [4], 477, [2] s., il., 25 cm, opr. 
pł. Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Wyniki 
badań archeologiczno-etnologicznych głównie z terenów 
Azji, jednego z twórców religioznawstwa i badacza religii 
pierwotnych. Wewnątrz na kilku kartkach niewielkie 
plamki.  90. –

313. ROMER Eugeniusz (1871–1954): Wojenno-polityczna 
mapa Polski. (Z powodu Manifestu z 5 listopada 1916). 
Lwów: Książnica Polska Tow. Nauczycieli Szkół Wyż-
szych, 1916. – 7, [1] s, mapa kolor. litograf., rozkł. (30 × 33 
cm), 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okł.) „Manifesty obu Mo-
narchów państw centralnych z dnia 5 listopada proklamu-
ją wolne, samoistne Królestwo Polskie...” Okładka lekko 
przykurzona. Mapa w bardzo dobrym stanie.  90. –

humorystyczny. Oferowane numery czasopisma, 
z racji daty wydania – 1863 r., zawierają obszerne 
relacje z działań armii rosyjskiej przy pacyfika-
cji powstania styczniowego. Sankt-Petersburg, 
4 lipca do 12 grudnia 1863. – 384 s., il., winiety, 
39 × 27 cm, bez opr. Stan dobry, drobne zapla-
mienia, głównie na marginesach. 3 800. –

310. PRÓCHNIK Adam (1892–1942): Powstanie 
państwa polskiego. Warszawa: Warszawska 
Spółdzielnia Księgarska, 1939. – 31, [1] s., 24 cm, 
brosz. wyd. Rozprawa na temat określenia daty 
powtania państwa polskiego ze względu na różne 
kryteria i sytuację polityczną w różnych regio-
nach kraju. Stan b. dobry.  45. –
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316. [SAWINKOW] Загадка Савинкова. 
Zagadka Savinkova. Zbornik pod redakciej 
P. A. Arskogo. Leningrad: Izdatelstvo Gub-
kompoma, 1925. – 96 s., 22 cm, brosz. wyd. 
Istoriceskaja Biblioteka „Teni Revoljucii” N° 
1. Praca zbiorowa opisująca życie Borysa Wik-
torowicza Sawinkowa (1879 – 1925), jednego 
z największych konspiratorów i terrorystów, 
członka Organizacji Bojowej Partii Socjali-
stów-Rewolucjonistów (tzw. eserów). Zorgani-
zował wiele zamachów, w tym najsławniejsze: 
na ministra sprawa wewnętrznych Plehwego 
(1904) i Wielkiego Księcia Sergiusza Romano-
wa (1905). Walczył w oddziałach Bułak-Bała-
chowicza w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 
r. Zwabiony podstępnie w 1924 r. do ZSRR zgi-
nął w więzieniu na Łubiance. Drobne podkle-
jenia grzbietu, stan dobry.  180. –

317. SKŁADKOWSKI SŁAWOJ Felicjan: Strzępy meldunków. IV nakład. Warszawa: 
Inst. Badania Najnowszej Historji Polski, 1938. – 573, [2] s., [6] k. fot., 23 cm, opr. 
ppł. Wspomnienia ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, a następnie wice-
ministra spraw wojskowych i szefa administracji wojska, zawierające opis spotkań 
autora z marszałkiem Józefem Piłsudskim. Wyjątkowa książka w polskiej literaturze 
pamiętnikarskiej, zarówno ze względu na swój koloryt, jak i „ekshibicjonistyczną 
szczerość, opisującą w najdrobniejszych szczegółach kulisy funkcjonowania obozu 
sanacyjnego”. Niewielkie otarcia na krawędziach okładki.  120. –

314. ROSTWOROWSKI Stanisław, STABLEWSKI Stefan: Strategia rolnicza. Studia 
nad pogotowiem rolnictwa do wojny. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 
1939. – 248, [1] 24 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora Stefana Stablewskiego (1895–
1985) rtm. dypl. dat. 23.06.1939. Praca dwóch dypl. żołnierzy o strategicznej roli 
rolnictwa (wielkiej własności rolnej) na wypadek wojny. Okładka lekko zabrudzona, 
grzbiet z niewielkim ubytkiem.  75. –

315. [SAWINKOW] Дело Савинкова. 
Sprawa Savinkova. Leningrad: Priboj, 1924. 
– 110, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. Publikacja za-
wiera: fragmenty publikacji A. Mac Manusa 
(członka Komitetu Centralnego Brytyjskiej 
Partii Komunistycznej), Łunaczarskiego 
i Szafronowa. Pisemne zeznania Savinkova, 
akt oskarżenia, protokół z procesu, wyrok 
i rezolucja Prezydium Centralnego Komi-
tetu Wykonawczego ZSRR. Borys Wiktoro-
wicz Sawinkow – rewolucjonista, terrorysta, 
polityk rosyjski – jeden z przywódców Partii 
Socjalistyczno-Rewolucyjnej, szef Organi-
zacji Bojowej Socjalistyczno-Rewolucyjnej 
Przyjęcie. Członek ruchu White, pisarz. Stan 
dobry.  150. –
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autora. Spłowiałe grzbiety, z niewielkimi uszkodzeniami i ubytkami. Drobne za-
brudzenia opraw. Wewnątrz czyste tomy.  250. –

321. WIECZYŚCIE pamiętny 27 grudnia 1918. Poznań: Komitet Budowy Pomnika Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, 1933. – 37, [3] s., il., inseraty, 24 cm, brosz. wyd. Wy-
dawnictwo pamiątkowe poświęcone budowie pomnika wdzięczności Powstańcom 

318. SMOGORZEWSKI Kazimierz (1896–1992): Czy dziejowy zwrot w stosunkach 
polsko-niemieckich? Poznań: [b.w.], 1934. – 45 s., 24 cm, brosz. wyd. W książce 
przedstawiono zarys historii stosunków polsko-niemieckich po wojnie światowej ze 
szczegółowym uwzględnieniem okresu odprężenia po dojściu do władzy nazistów. 
Egz. nierozcięty.  60. –

319. STOPCZYK Wojciech: Handel międzynarodowy na Bałtyku. Toruń: Instytut 
Bałtycki, 1928. – VIII, 191, [1 s., [1] k. rozkł., wykresy, tabele. 24 cm, brosz. wyd. Praca 
nagrodzona na konkursie Instytutu Bałtyckiego. Streszczenie w jęz. francuskim. 
Historia, rozwój i struktura handlu morskiego w Polsce. Nieznaczne uszkodzenia 
i zagięcia dolnego narożnika, niewielkie podklejenia na grzbiecie.  60. –

320. SZAJNOCHA Karol (1818–1868): 
Jadwiga i Jagiełło. 1374–1413. Opowia-
danie historyczne. T. 1–7. Warszawa: 
Redakcya i Administracya BDW., 
[1902]. – 184; 159; 168; 168; 160; 160; 143 
s., 18 cm, opr. wyd. pł. Biblioteka Dzieł 
Wyborowych nr 217–219, 222–225. 
Najbardziej uznany i poczytny tytuł 
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323. WIELOPOLSKA M. J. Więzienne drogi komendanta. Gdańsk – Szpandawa – 
Wesel – Magdeburg. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. – 258, [3] s., il., 
19,5 cm, opr. współ. karton z zach oryginalną okłądką brosz. Opracowanie graficzne 
Atelier Girs-Barcz. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Opowieści z miejsc, 
w których więziony był marszałek.  90. –

324. WÓJCICKI Kazimierz Władysław (1807–1879): Archiwum domowe do dziejów 
i literatury krajowej z rękopismów i dzieł najrzadszych, zebrał i wydał... Warsza-
wa: Druk. Rządowa przy Kom. Rząd. Sprawiedliwości, 1856. – [8], 578, V s., [2] k. 
tabl. rozkł., 20 cm, opr. psk. z epoki ze złoc. tyt. na grzbiecie i superexlibris: korona 
baronowska z monogramem M. G. Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa 
„Księgozbiór G. Łuszczyński”, zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Listy 
króla Stanisława Augusta oraz listy do króla pochodzące z tajnego archiwum; Pi-
sma M. Bielskiego: Do czasów ostatnich Jagiellonów. Sejm niewieści; Gluziński 
Józef: Włościanie polscy uważani pod względem charakteru, zwyczajów, obyczajów 
i przesądów. Wewnątrz drobne, rdzawe plamki.  300. –

Wielkopolskim. Dołączona Karta Pamiątkowa uczestnictwa w powstaniu Wielko-
polskiem 1918/1919. Okładka przykurzona, blok czysty.  120. –

322. WIELHORSKI Władysław (1885–1967): Wspomnienia z przeżyć w niewoli so-
wieckiej. Londyn: Nakł. Księgarni Orbis, [1965]. – 140, [3] s., [1] k. portr., 22 cm, 
opr. wyd. karton. Instytut Polski i Muzeum Sikorskiego. Wspomnienia z ostatnich 
dni niepodległej Litwy w 1940 r. w Kownie oraz pobytu w więzieniach sowieckich 
1940–1941 doc. Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Z przedmową Henryka 
Paszkiewicza. Stan b. dobry.  90. –
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327. ZWOLSKI Bogumił: Sprawa zboru 
ewangelicko-reformowanego w Wilnie 
w latach 1639–41. Wilno: Wydawnictwo 
Magistratu m. Wilna, 1936. – 70, [1] s. 
22,5 cm, brosz. wyd. Bibljoteczka Wileń-
ska Nr. 7. Konflikt pomiędzy katolikami 
a kalwinami w Wilnie. Na okładce rdza-
we ślady po zszywkach.  50. –

328. ŻERBIŁŁO ŁABUŃSKI Józef (1852–
1922): Unia Litwy z Polską (1385–1569). 
Akty Unii i Przywilejów stanowych li-
tewskich zestwił, przekład polski dołą-
czył ... Warszawa; Księgarnia „Kronika 
Rodzinna”, [1915]. – XVI, 247 s. 23 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki 
biblioteczne. Akta unii Litwy i Polski (oryginalne i tłumaczenia). Okładka pozagi-
nana na krawędziach i narożnikach. Grzbiet podklejony. Wewnątrz podkreślenia 
kredką.  60. –

325. WYSŁOUCHOWA Marya (1858–1905): Za wolność i lud. Opowiadania z lat 1861–
1864. Lwów: nakł. „Kurjera Lwowskiego”, 1913. – 95, [3] s., [29] s. il. 19 cm, brosz. wyd. 
Opowiadania historyczne z czasów powstania styczniowego. Niewielkie uszkodze-
nia na grzbiecie. Czysty egz.  60. –

326. ZDANOWSKI Józef (1887–1977): 
Z walki o wolność kościoła pod zabo-
rem rosyjskim. Karta z dziejów seminar-
jum duchownego w Kielcach u schyłku 
XIX stulecia. Kielce: nakł. autora, 1925. 
– 84, [1] s., 24 cm, brosz. wyd. Rusyfika-
cja i prześladowania kościoła katolickiego 
pod zaborem rosyjskim w ostatnim 10-le-
ciu XIX w., na podstawę wspomnień księży 
aresztowanych i zesłanych na Syberię. Egz. 
nierozcięty.  50. –
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331. PFEFFER Aron Szoel: Oko za oko ząb 
za ząb. Żydowska mściwość. Warszawa: 
[b.w.], 1933. – [2], 17 s., 17 × 12 cm, brosz. wyd. 
Biblia i Talmud o zemście i gniewie. W tek-
ście podkreślenia ołówkiem.  60. –

332. RINGELBLUM Emanuel, MAHLER 
Rafał: Teksty źródłowe do nauki historji 
Żydów w Polsce i we wschodniej Europie. 
Z. I. B. Warszawa: M. J. Freid i S-ka, [1930]. 
– 71, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. 
pieczątka „Biblioteka Prywatna Cwi Pie-
karskiego”. Teksty źródłowe do tematów: 
Położenie prawne; Kultura i obyczaje; Ży-
dzi na Litwie; Żydzi w państwie moskiew-
skim. Okładka spłowiała na krawędziach, 
niewielki ubytek narożnika, zabrudzenia. 
Grzbiet podklejony. Wewnątrz notatki 
ołówkiem na marginesach.  60. –

j u d a i c a

329. CHMIELOWSKI Jordan: Świa-
towładne dążności Żydów. Szkic 
polityczny. [Warszawa b.w., sgł. P. 
Szwede, 1921]. – 32 s., 21,5 cm, brosz. 
wyd. Zawiera m.in.: Strategja i takty-
ka podboju Rosji przez Żydów; Uzu-
pełnienie systemu podboju świata; 
Benefis Aleksandra Fjodorowicza 
[Kiereńskiego], ukochanego Wodza 
i Naczelnika; Jawne przejście Żydów 
do władzy w Rosji pod maską socja-
lizmu;Charakterystyczne cechy pa-
nowania Żydów; Potęga materjalna 
Żydów; Polska przed śmiertelną wal-
ką. Stan bardzo dobry.  75. –

330. DYMOWSKI Tadeusz (1865–1961): 
Jak się mamy ratować przed zale-
wem żydowskim. Mowa wypowie-
dziana w Krakowie na wiecu To-
warzystwa „Rozwój” przez posła... 
Kraków: Tow. „Rozwój”, 1922. – 21 
s., 20 cm, bez opr. (tytuł okładka). 
Czysty egz.  45. –
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336. LUTOSŁAWSKI Marjan (1871–1918): O sztuce ob-
radowania i przewodniczenia zebraniom. War-
szawa: Sgł. Gebethner i Wolff, [1906]. – [6], IV, 5–223 
s., 19 cm, opr. pł. wyd. Prywatny podpis własnościo-
wy. Poradnik mający na celu przybliżenie ogólnych 
zasad, szczegółów technicznych i regulaminów 
podczas obrad i zebrań parlamentarnych. Autorem 
poradnika jest inżynier elektrotechnik, wynalaz-
ca, związany z ruchem narodowym, młodszy brat 
Wincentego, rozstrzelany w Moskwie za działal-
ność konspiracyjną. Lekko spłowiały grzbiet. We-
wnątrz czysty egz. 90. –

337. PRAWO przemysłowe. Rozp. z 7. VI. 1927 (Dz. U. R. 
P. Nr. 53, poz. 468) w brzmieniu […]. Lwów: Księg. 
L. Igla, 1935. – 101, [3] s., 15 cm, brosz. wyd. Biljoteka 
Ustaw Polskich Tom 11. Stan b. dobry.  50. –

338. RADZISZEWSKI Henryk (1873–1923): Nauka 
skarbowości. Wykład skarbowości państwowej 
i gminnej. Wyd. 2. Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1919. 
– [2], VII, 544 s., 22,5 cm, opr. pł. Prywatna piecząt-
ka własnościowa. Zbiór wykładów wygłoszonych 
na Kursach Akademickich Wyższej Administra-
cyi. Podręcznik finansów publicznych. Niewielkie 
otarcia na krawędziach oprawy.  90. –

p r a w o

333. CIESZKOWSKI Zygmunt: Stowarzyszenie Pań 
dla Ochrony Krajowego Przemysłu. Kraków: Druk 
„Czasu”, 1887. – 20 s., 20 cm, brosz. wyd. Stan b. 
dobry. 50. –

334. INSTRUKCJA Generalnego Komisarza Wyborcze-
go dla Obwodowych Komisyj Wyborczych. [War-
szawa: Druk. państwowa, 1935]. – 14 s., 21 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka). Na licu pieczątka „Komisarjat 
Rządu m. st. Warszawy. Egzemplarz obowiązkowy. 
31.VIII. 1935”. Egz. częściowo nierozcięty.  35. –

335. KORNECKI Jan (1884–1967): Szkolnictwo dla 
mniejszości narodowych w Polsce. Warszawa: [b.w], 
1929. – 31 s., 22,5 cm, brosz. wyd. Odbitka z „Oświaty 
Polskiej”. Postanowienia Konstytucji i traktatu wer-
salskiego w sprawie szkolnictwa mniejszości naro-
dowych w Polsce. Z danych przedstawionych przez 
autora, wynika że Polska wywiązała się z postano-
wień traktatu. („Państwo Polskie dało więcej niż było 
zobowiązane”). Czysty egz.  30. –
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342. USTAWA Towarzystwa Ressursy Obywatelskiej 
założonej w Warszawie 1827 r. Warszawa: Druk. 
J. Jaworskiego, 1862. – 31 s., 18,5 cm, brosz. wyd. 
(tytuł okładka). „Celem jest Ressursy... ażeby każ-
dej dobrze wychowanej i ukształconej osobie, któ-
re podług niżej wyrażonych przepisów...wolne od 
zatrudnień chwile, przyjemnie przepędzać w To-
warzystwie”. Zagięcia i niewielkie ubytki i uszko-
dzenia narożników.  35. –

343. USTAWA Warszawskiego Oddziału Towa-
rzystwa Rossyjskiego Opieki nad Zwierzętami 
zatwierdzonego przez J.W. Ministra Spraw We-
wnętrznych dnia 18 Września 1868 r. / Ustav’’ va-
ršavskogo otděla rossìjskago obŝestva pokrovitel’stva 
životnym’’ […] Warszawa: [b. w., 1904]. – 73 s., 14 
cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki. Tekst 
równol. ros. i pol. Stan b. dobry. Na ost. stronach 
wymienieni członkowie założyciele.  300. –

339. SAWICKI Jakub: Studia nad położeniem prawnym 
mniejszości religijnych w państwie polskim. Warsza-
wa: Kasa im. Mianowskiego, 1937. – XXIII, 379 s., 25,5 
cm, brosz. wyd. Ustawodawstwo polskie wobec kościo-
łów, związków religijnych i wyznaniowych. Okładka 
lekko przykurzona. Egz. nierozcięty.  90. –

340. 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. –

341. [TRAKTAT Wersalski] Dziennik Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej N° 35, 26 kwietnia 1920. (poz. 
199) Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o ratyfikacji 
traktatu pokoju. (poz. 200) Traktat pokoju między 
mocarstwami sprzymierzonemi i skojarzonemi 
i Niemcami, podpisany w Wersalu dnia 28 czerw-
ca 1919 roku. Warszawa: [Ministerstwo Sprawiedli-
wości], 1920. – [1], 277, 277 s., [3] k. map rozkład., 
26 cm, opr. karton. Pełny tekst traktatu w językach 
francuskim i angielskim oraz tłumaczenie polskie. 
Stan b. dobry.  150. –
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p o r a d n i k i

346. BIEDRZYCKI Stefan (1876–1936): Zarys 
mechanicznej uprawy roli z 55 rysun-
kami w tekście oraz dodatkiem: O upra-
wie motorowej. Wyd. 2, uzup. Warszawa: 
Centralne Tow. Rolnicze w Królestwie 
Polskiem, 1912. – XII, 224, il., 22 cm, opr. 
wyd. ppł. Serya 2, (Zarysy), Nr 3. Ana-
liza skutecznej, mechanicznej uprawy 
roli i przygotowania gruntów. Okładka 
zaplamiona, blok czysty.  60. –

347. BIEGAŃSKI Jan: Zielarz. Podręcznik 
dla zbierajacych zioła lecznicze dla aptek 
i ziołolecznictwa. Wyd. 4. przejrzane i do-
pełnione nowemi roślinami. Warszawa: 
nakł. Stowarzyszenie Pracowników Księ-
garskich, 1932. – 111, [11] s., [16] k. tabl., re-
klamy. 21 cm opr. ppł. z zach. oryginalną 
okł. brosz. w chromolitografii. Prywatne 
pieczątki własnościowe. Podstawowe in-
formacje dla zbieraczy ziół wraz z kalendarzem zbiorów i szczegółowym opisem 
roślin. Otarcia na krawędziach okładki. Wewnatrz czysty egz.  80. –

344. [WARSZAWSKI Komitet Statystyczny] Trudy Varšavskago Statističeskago Ko-
miteta po desjati gubernijam’ Carstva Pol’skago. Vypusk XII. Hod’ statističeskih 
rabot v’ kraje. Zaključenija gubernatorov’ i sudebnago vjedomstva na proekty istrukcij 
Komiteta po vedeniju statistiki naselenija. Mjery k’ obezpečeniju ispravnoj registracii 
evrejskago naselenija. Programma sanitarnoj statistiki kraja. Warszawa: Warsz. Tip. 
i Litografija, 1893. – [1], 156 s., 24,5 cm, opr. wyd. pł. złoc. Warszawski Komitet Staty-
styczny powołany został ukazem cesarskim z 28 XII 1887/8 I 1888. Komitet należał 
do resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podlegał warszawskiemu generał-
-gubernatorowi, który był jego przewodniczącym. Przy Komitecie zatrudnieni byli: 
redaktor główny oraz podlegający mu redaktorzy młodsi i urzędnicy do obliczeń. 

Do ich obowiązków należało zbieranie wiadomości 
statystycznych, wstępne ich opracowanie i redak-
cja wydawnictw statystycznych. Uszkodzona dolna 
krawędź grzbietu, poza tym stan b. dobry.  250. –

345. ZBIÓR postanowień Komitetu Urządzają-
cego w Królestwie Polskiem. Warszawa: [Komi-
tet Urządzający], 1864 (na okładce 1965). – 277 s., 
[1] k. tabl. rozkł. 19 cm, brosz. wyd. Zbiór przepi-
sów prawnych dotyczących reformy rolnej i utwo-
rzenia samorządu gminnego, ogłoszonych przez 
cara Aleksandra II, w celu zniesienia odrębności 
w „Kongresówce”. Egz. nieprzycięty. Okładka 
lekko podbrudzona z zagięciami na krawędziach. 
Grzbiet lekko podklejony.  60. –
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350. [GARNUSZEWSKI W.] Cennik nasion ogrodowych i rolnych oraz cebulek 
i kłączy do sadzenia wiosennego. Warszawa: Skład Nasion i Narzędzi W. Gar-
nuszewski, 1932. – XLVIII, 136, [12] s., il., reklamy, 22,5 cm, brosz. wyd. Grzbiet 
lekko podklejony z ubytkiem. Zagięcia narożników okładki i pierwszych kart. 
Wewnątrz czysty egz.  60. –

348. DZIARKOWSKI Jacek August (1747–1828): 
Wybor roslin kraiowych dla okazania skut-
ków lekarskich ku uzytkowi domowemu 
przez... wydany. Warszawa: Druk Xięży 
Piarów, 1806. – 230, [7] s., 16 cm, opr. psk. 
z epoki. Podręcznik ziołolecznictwa z opisa-
mi roślin, przepisami na syropy, esencje, wy-
ciagi itp, mieszanki ziołowe oraz rejestrem 
chorób, na które jakie zioła są skuteczne. 
Egz. podniszczony. Okładka z ubytkami 
i uszkodzeniami. Wewnątrz ślad po zacie-
ku, zabrudzenia. Na k. tyt. zamazany podpis 
własnościowy.  150. –

349. [ELEMENTARZ.] Krótki elementarz do samouctwa w pisaniu, czytaniu i licz-
bowaniu. Wydany jako próba elementarza najbardziej celowi swemu odpowiedzić 
mogącego, a który jeszcze wielce udoskonalonym być może. Paryż: Druk. L. Marti-
net, [1864]. – 16 s., il., 13 × 21 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Niewielkie zabrudzenia 
okładki.  120. –
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354. KRUSZYŃSKI Leon: Podręcznik praktyczny dla 
oglądaczy mięsa, mikroskopistów i felczerów. Jak 
odróżnić mięso zdrowe od szkodliwego. Ułożył...
lekarz weterynarji. [Kalisz]: nakł. Wydz. Wete-
rynaryjnego gub. Kaliskiej, [b.r.]. – 40, [2] s., rys. 
21,5 cm, brosz. wyd. Okładka lekko zabrudzona, 
grzbiet podklejony.  50. –

355. LEŚNIEWSKI Paweł Eustachy (1794–1855): Po-
radnik dla gospodyń wiejskich i miejskich, czyli 
zbiór rad, wiadomości i przepisów, obejmujący róż-
ne szczegóły gospodarstwa kobiecego... T. 2 (z 3-ch). 
Warszawa: nakł. Aug. Emm. Glücksberga, 1838. – [4], 
492, [4] s., VIII k. tabl. 18 cm, opr. psk. z epoki. Na wy-
klejce podpis własnościowy. Niniejszy tom zawiera 
m. in.: wyrób piwa, miodów pitnych, jabłeczników, win, wódek i likierów, przetworów 
owocowych itp., informacje na temat nabiału, mąki, kasz, rady dot. zdrowia i potrzebie 
apteczki domowej. Na końcu słowniczek przepisów i wiadomości oraz spis książek, które 
powinny znajdować się w biblioteczce dobrej gospodyni. Grzbiet lekko nadpęknięty 
z otarciami na krawędziach. Duża rzadkość.  600. –

351. HANCOCK Irving H.: Źródło zdrowia siły 
i zręczności podług... Opracował Zygmunt Kło-
śnik. Lwów-Warszawa: Ksiegarnia Maniszewskiego 
i Meinharta, E. Wende i S-ka, 1907. – 235 s., rys., 19 
cm, opr. karton z naklejoną (obciętą) oryginalną 
okł. brosz. Okładkę proj. S. A. Procajłowicz. Pod-
ręcznik „dżiu-dżicu”. Historia, podstawowe zasady 
oraz różne sposoby walki, fortele (chwyt za gar-
dło i szyję, przerzucanie przez bark i biodro, ciosy 
w brzuch, nerki itp., djabelski uścisk, szczypanie). 
Egz. nieprzycięty. Zagięcia narożników pierwszych 
kart, ostatnia pokryszona i lekko zabrudzona. We-
wnątrz czysty egz.  80. –

352. KLUGE Jerzy: Życie długie i starość zdrowa. Rady 
jak uniknąć dolegliwości wieku starczego i długo 
zachować młodość. Spolszczył dr. Kazimierz Nie-
dzielski. Warszawa: nakł. M. Arcta, [1911]. – 280 s., 
19,5 cm, opr. pł. Prywatne pieczątki własnościowe. 
Okładka zabrudzona, Wewnątrz czysty egz., miej-
scami drobne rdzawe plamki.  60. –

353. KNEIPP Sebastian (1821–1897): Bartek gorliwy 
hodowca bydła. Na podstawie długoletniego do-
świadczenia napisał … Z 2 niemieckiego wydania 
za upoważnieniem przełożył Bolesław Skirmunt. 
Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1894. – 146, II s., 
19,5 cm, brosz. wyd. Poradnik w formie pogada-
nek i rozmów dot. chowu cieląt i bydła mlecznego. 
Egz. nierozcięty. Niewielkie pokruszenia na kra-
wędziach okł.  100. –
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358. PSZCZELARZ i Ogrodnik. Cennik przyborów pszczelarskich Zakładu... dawniej 
Spółka Zawodowych Pszczelarzy. Warszawa: „Pszczelarz i Ogrodnik”, [po 1928]. – 7, 
[1] s., 23,5 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Niewielkie zabrudzenia na okładce. Ceny 
przy niektórych obiektach poprawione ręcznie. 60. –

359. STACHOWIAK Ignacy: Porad-
nik dla wszystkich o wszystkiem! Ze-
brał i ułożył... [Katowice: druk. „Gra-
fja”, b. r. w.] 64 s., 16,5 × 12 cm, brosz. 
wyd. „Przeszło pół tysiaca cennych 
wskazówek dla każdego, a zwłaszcza 
dla każdej gospodyni domu, chcącej 
zaoszczędzić czas i pieniądz a uniknąć 
kłopotów i zmarwień, w jakie obfituje 
dzisiejsze życie codzienne.” W treści m. 
in.: Usuwanie wszelkich plam; Pierwsza 
pomoc przy zachorzeniu; Apteczka do-
mowa; Recepty na wina i inne napoje. 
Dorobiona tylna okładka.  30. –

356. LÉVY Paul Emil: O kształceniu woli w zasto-
sowaniu leczniczem. Z VII wydania francuskie-
go przelożył dr. Tadeusz Jaroszyński. Warszawa: 
Wyd. Księg. Nakł. M. Szczepkowskiego, 1912. – 134 
s., 20 cm, opr. ppł. Prywatne pieczątki własno-
ściowe. „Panowanie nad sobą i umiejętność po-
sługiwania się autosuggestyą daje zdrowie, spokój 
i równowagę psychiczną”. Czysty egz.  45. –

357. MICZYŃSKI Kazi-
mierz (1868–1918): Rol-
nik wzorowy czyli przy-
pomnienie co, kiedy i jak 
w gospodarstwie czynić 
należy. Wyd. 3. powięk-
szone. Lwów: nakł. Ma-
cierzy Polskiej, 1909. – VIII, 554 s., il., 18,5 cm, opr. wyd. 
ppł. Biblioteka Macierzy Polskiej Nr. 6. Szczegółowy ka-
lendarz prac rolniczych od przygotowania gleby po zbio-
ry, ochrona roślin, przygotowywanie pasz jak również 
o hodowli drobiu i zwierząt. Na końcu kalendarzyk brze-
mienności zwierząt domowych oraz tabela wysiewu roślin 
na morg austr. Okładka lekko zaplamiona. Blok z drobny-
mi zażółceniami.  100. –



222

361. VAUBAN Marja i KURCEWICZ Michał: Jak składać wizyty i przyjmować gości. 
Wyd. 3. Warszawa: Wyd. M. Arcta, 1935. – 151, [3] s., 19 cm, opr. ppł. z naklejo-
ną na licu oryginalną okładką brosz. Podstawy życia towarzyskiego. Prezentacja. 
Tytuły i zwroty. Różne rodzaje wizyt. Zaproszenie. Przygotowanie mieszkania. 
Herbatki. Przyjęcia wystawne i skromniejsze. Rozsadzenie gości. Menu. Dancingi. 
Bale. Utrzymywanie stosunków towarzyskich. Jak unikać niewłaściwości. Otarcia 
na krawędziach okładki. Wewnątrz czysty egz.  80. –

360. STEMLER Józef (1888–1966): Nauka czytania. Pomoc dla osoby, uczącej czytać 
analfabetę ułożona przez …dyrektora Polskiej Macierzy Szkolnej z obrazkami Wan-
dy Romejkówny (1890–1978). [Warszawa]: Wydawnictwo Polskiej Macierzy Szkol-
nej, [1934]. – 32 s., il., 17 × 24 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Niewielkie zagięcia 
tylnej okładki.  75. –
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364. [BULOWA Ernst (1902–2001)]: 300 000 km na sekundę z Drem Wszędobylskim. 
Napisał Dr Wszędobylski. Okładkę proj. Mieczysław Berman. Wyd. 4. uzupełnione. 
Warszawa: S.W. Czytelnik, 1947. – XI, 176, [3] s., 59 s. il., rys. 24 cm, opr. wyd. karton. 
„Mathesis Polska” dla młodzieży. Podróże dra Wszędobylskiego T.1. Wydawnictwo 
popularno-naukowe. Niewielki ubytek i uszkodzenie na grzbiecie. Wewnątrz czysty, 
ładny egz.  60. –

365. [BULOWA Ernst (1902–2001)]: Najciekawsza podróż z Drem Wszędobylskim. 
Napisał Dr Wszędobylski. Wyd. 2. uzupełnione. Warszawa: S.W. Czytelnik, 1947. – 
XII, 175, [2] s., 91 s. il., 24 cm, opr. wyd. karton. Okładkę i wyklejki proj. Stanisław 
Hiszpański (1904–1975). „Mathesis Polska” dla młodzieży. Podróże dra Wszędo-
bylskiego T. 2. Wydawnictwo popularno-naukowe. Niewielki ubytek i uszkodzenie 
na grzbiecie. Wewnątrz czysty, ładny egz.  60. –

v a r i a

362. BEK Józef (1867–1931): Jan Bielecki. Człowiek i życie. Warszawa: nakł. rodziny au-
tora, 1932. – 31 s., [2] k. portr., 24 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka własnościowa. 
Życiorys polskiego chemika, profesora Politechniki Warszawskiej, współzałożyciela 
Polskiego Tow. Chemicznego, autorstwa ojca Józefa Becka ministra spraw zagra-

nicznych II RP. Praca skupia się na działalności 
poza naukowej, bardziej na duchowej. Niewiel-
kie załamania okładki, ślad po zacieku na na-
rożnikach kilku, pierwszych kart.  35. –

363. BIRON Jan: Rzeżączka u mężczyzn. (Try-
per). Szkic naukowo-popularny nagrodzony 
na konkursie Gazety Lekarskiej. Warszawa: druk. 
G. Paprockiego, 1903. – [4], 78 s., 23 cm, brosz. 
z naklejoną, oryginalną okładką brosz. Podkle-
jenia i niewielkie zabrudzenia.  60. –
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369. ELLIS Havelock (1859–1939): Mężczyzna i kobieta. Ba-
dania nad drugorzędnemi cechami płciowymi człowie-
ka. Z angielskiego przełożył Feliks Wermiński. Warsza-
wa: nakł. Księgarni T. Paprockiego i S-ki, 1897. – 468, IX 
s., 22 cm, opr. pł. współ. Wyniki badań nad fizjonomią 
i psychologią płci, twórcy nowoczesnej seksuologii, zwo-
lennika równouprawnienia również w sferze intymnej. 
Wewnątrz drobne, rdzawe plamki.  90. –

370. GAZETA Polska chce dać 
czytelnikowi prawdziwe wiado-
mości o tem, co dzieje się na świe-
cie... [Folder reklamowy.] Warsza-
wa: Gazeta Polska, [1934]. – [8] s. 
rozkł. (leporello), fot., il., 25 × 14 cm 
(25 × 55 cm), bez. opr. Folder rekla-
mujący „Gazetę Polską”, przed-
stawia współpracowników, kore-
spondentów, reportażystów oraz 
tematy, które podejmowała gaze-
ta w r. 1933. Niewielkie przetarcia 
na złożeniach.  60. –

366. BYSTROŃ Jan St. (1892–1964): Megalomanja na-
rodowa. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1935. – 268, 
[4] s., 23 cm, opr. ppł. ze złoconym tyt. na grzbie-
cie. Zbiór rozpraw etnologicznych (aktualnych 
i dziś) o tym, jak Polacy wyobrażają sobie innych. 
Obejmuje rozdziały: Tradycyjne pojęcia o obcych; 
Nazwy i przezwiska grup plemiennych i lokal-
nych; Zabawne opowiadania o sąsiadach; Mazu-
rzy w opinii sąsiedzkiej; Koroniarze o Litwinach; 
Niemcy w tradycji popularnej.  150. –

367. CZUBRYŃSKI Antoni: Komentarz astralistycz-
ny do Apokalipsy Jana. Bydgoszcz: Polskie Tow. 
Astrologiczne, 1938. – 90 s., rys., 25 cm, brosz. wyd. 
Interpretacja symboliki proroczej księgi Nowego 
Testamentu, opisujacej wizje końca istnienia obec-
nego świata. Egz. nieprzycięty.  50. –

368. DOBROWOLSKI Antoni Bolesław: Historja 
naturalna lodu. Warszawa: Wyd. Kasy Pomocy 
dla Osób Pracujacych na Polu Naukowem im. J. 
Mianowskiego, 1923. – [4], XXVI, 940 s., il., rys. 
25 cm, brosz. wyd. Monografia lodu. Obszerna 
praca naukowca i podróżnika, uczestnika (wraz 
z Henrykiem Arctowskim) słynnej wyprawy bel-
gijskiej Adriena de Gerlachè a w r. 1898, która 
po raz pierwszy zimowała na Antarktydzie. Egz. 
nierozcięty i nieprzycięty.  250. –
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373. HOENE-WROŃSKI Józef Maria (1776–1853): Reforma absolutna przeto osta-
teczna wiedzy ludzkiej. (Wyjątek). Paryż: Biblioteka Polska, 1891. – [8], 208 s., 23 
cm, brosz. wyd. Polskie tłumaczenie jednego z ważniejszych dzieł filozoficznych 
autora, wyd. przez jego ucznia Leonarda Niedźwieckiego (1811–1892). Okładka lekko 
spłowiała na krawędziach. Egz. nierozcięty  150. –

374. HOENE-WROŃSKI Józef Maria (1776–1853): Wstęp do wykładu mathematyki. Pa-
ryż: Biblioteka Polska, 1880. – IX, [1], 100 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Historia matematyki „...
mathematyka stanowi podstawę zasadniczej wiedzy człowieka.”. Na końcu wykaz dzieł 
J. Hoene-Wrońskiego oraz wyjątki z pism francuskich dot. autora. Czysty egz.  150. –

371. GIEYSZTOR Józef (1865–1958): Eksploatacja 
handlowa kolei żelaznych. Wyd. 2. Warszawa: Ko-
mitet Wydaw. Podręczników Akadem., 1931. – 210 s., 
[1] mapa kolejowa rozkł. (42 × 35 cm), 25,5 cm, opr. 
karton wyd. z obwolutą. Na k. przedtyt. pieczątki 
informacyjne. Cykl wykładów wygłoszonych na Po-
litechnice Warszawskiej dot. ekonomiczno-praw-
nych zagadnień związanych z wykorzystaniem ko-
lei do celów handlowych. Obwoluta przykurzona, 
z niewielką plamą, pokruszenia na krawędziach. 
Egz. nierozcięty.  120. –

372. GWARDIA. Federacja Klubów Sportowych. Album Jubileuszowy 1948–1958. 
Warszawa: Federacja KS Gwardia, 1958, – 47 s., fot. 34 × 24,5 cm brosz. wyd. (tytuł 
okładka) Bogato ilustrowane wydawnictwo przedstawiające sportowców trenują-
cych w KS Gwardia i ich osiągnięcia w różnych dyscyplinach m. in. piłka nożna, 
boks, lekkoatletyka, narciarstwo, siatkówka sport motorowy, trenerów oraz dzia-
łaczy sportowych. Okładka lekko pokruszona na krawędziach i narożnikach, tylna 
zaplamiona.  60. –
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377. JAK odzyskać zdrowie? Według zasad dra Lah-
manna oraz doświadczeń dra Tarnawskiego. Wyd. 
drugie dopełnione. Berlin: nakł. Wyd. „Hygieia”, 
[na okł. Wyd. „Przewodnika Zdrowia”] [wg BN 
1909]. – 51, [1] s., rys., 22,5 cm, brosz. wyd. Prywatna 
pieczątka własnościowa. Ruch na świeżym powie-
trzu, gimnastyka, zdrowe i prawidłowe odżywianie 
to wsazówki aktualne i dziś. Okładka lekko pozagi-
nana, zbrązowienia przy zszywkach.  35. –

378. JEŻEWSKI Kazimierz (1877–1948): Wioski ko-
ściuszkowskie. Gospodarczy i społeczno-wy-
chowawczy program działalności Towarzystwa 
Wiosek Kościuszkowskich opracowany przez... 
Warszawa: [b.w.], 1930. – 64 s., [1] k. tabl. 20,5 
cm, brosz. wyd. Na okładce tyt.: „Wioski sieroce. 
Program działalności Towarzystwa Wiosek Ko-
ściuszkowskich”. Towarzystwo było organizacją 
społeczną zał. w 1908 r. przez autora i stało się 
pierwowzorem dla rodzinnych domów dziecka. 
Okładka lekko zakurzona z zagięciami na krawę-
dziach Wewnątrz czysty egz.  60. –

379. KR AMSZTYK Sta-
nisław (1841–1906): Wybór 
pism... wydanych staraniem 
grona jego kolegów, przyja-
ciół i uczniów. T. 1. (więcej się 
nie ukazało). Z portretem au-
tora. Warszawa: Druk Rebie-
szewskiego i Wrotnowskiego, 
1909. – [4], II, [2], 397 s., [1] k. 
portr. 24 cm, opr. ppł. Szkice 
przyrodnicze z dziedziny fi-
zyki, geofizyki i astronomii. 
Czysty egz.  150. –

375. HULEWICZ Jerzy (1886–1941): Ego Eimi. O Ewangeljey Jezu Chrysta według spi-
sania Janowego rzecz w duchu ujźrzana. Wyd. 2. Poznań: nakł. „Zdroju”, [1922]. – 
129 s., il., 23 cm, opr. psk. Prywatna pieczątka własnościowa, na wyklejce exlibris. 
Komentarz filozoficzny pisarza, teoretyka sztuki, malarza i grafika, do Ewangelii 
św. Jana, którego pierwsze wydanie nie było przeznaczone do sprzedaży. Tekst 
ewangelii drukowany czcionką gotycką. Czysty egz.  90. –

376. IRZYKOWSKI Karol (1873–1944): 
Dziesiąta muza. Zagadnienia este-
tyczne kina. Kraków: Krakowska Spół-
ka Wydawnicza, 1924. – 238, [1] s., 20 
cm, opr. pł. z zach oryginalną okładką 
brosz. Okładkę proj. Lucjan Kobierski 
(1889–1943). Na k. tyt. podpis własno-
ściowy. Pierwsze wydanie monografii 
(pierwszej w Polsce i jednej z pierw-
szych na świecie) poświęconej sztuce 
filmowej. Papier pożółkły, kilka kartek 
lekko zagniecionych.  60. –
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382. [ŁYSIŃSKI Aleksander]: Dusza człowiecza. Nowy i zupełny wykład nauki o duszy 
mianowicie: I. O duchowości duszy , to jest: o własnościach i władzach duszy, i ich 
przeznaczeniu. II. O nieśmiertelności duszy pojedynczego człowieka odrębnej. T. 
1–2. Warszawa: Druk. Jana Jaworskiego, 1854. – [42],267, [2]; [10], 460, [2] s., 20,5 cm, 
współopr. psk. z epoki. Na k. tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Rozważania 
i rozmyślania religijne o nieśmiertelności duszy. Grzbiet dość mocno wytarty z le-
dwo widocznym, złoconym tytułem. Wewnątrz miejscami drobne rdzawe plamki, 
na kilku ostatnich kartach niewielki ślad po zacieku.  150. –

383. MAJEWSKI-Starża Stanisław Jan: Kryzys war-
tości złota. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolf, 1937. 
– [2], 40 s., 24,5 cm, brosz. wyd. Praca na temat 
przyczyn i skutków dewaluacji pieniądza na świe-
cie i w Polsce w r. 1936. Niewielkie zabrudzenia 
i zagięcia na krawędziach okładki. 60. –

380.KÜHNEL Artur (1874–1925): Ulice. Projektowa-
nie, budowa i utrzymanie. Lwów: Wydawnictwo Polskie, 
1925. – XVI, 417, [1] s., rys., il., szkice 23 cm, opr. wyd. pł. 
Na k. tyt. dedykacja. Podręcznik akademicki profesora 
Politechniki Lwowskiej. Okładka poprzecierana na kra-
wędziach i grzbiecie, na licu ślad po zacieku. Wewnątrz 
czysty egz.  120. –

381. ŁAGOWSKI Florian (1843–1909): O nauczaniu 
pisowni z zastosowaniem jej zasad do uchwał Aka-
demii Umiejętności. Warszawa; druk Emila Skiw-
skiego, 1894. – 48 s., 21 cm, brosz. wyd. „Sposób 
racyonalnego, systematycznego nauczania orto-
grafii środkami elementarnymi”. Okładka lekko 
zabrudzona, ślad zacieku na dolnej krawędzi. We-
wnątrz czysty egz.  45. –
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386. MIKULSKI Józef (1849–1928): Sztuka głośnego czytania, 
wymowy i deklamacji. Wykład popularny. Napisał...artysta dra-
matyczny Teatru Rozmaitości. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 
1916. – 44 s., 19 × 11,5 cm, brosz. wyd. Zasady i ćwiczenia prawi-
dłowego wysławiania, recytacji itp. Niewielkie zagięcia na kra-
wędziach okładki.  35. –

387. MOGILNICKI Aleksander (1875–1956): Kultura dnia co-
dziennego. Warszawa: nakł. Ksiegarni F. Hoesicka, 1917. – 27 
s., 22,5 cm, opr. karton oklejony ręcznie barwionym papierem. 
Oprawa niesygnowana Aleksandra Semkowicza (1885–1954) [?]. 
Odczyty Nr. 1. Rozprawa prawnika i teoretyka prawa na temat 
kulturalnych zachowań cywilizowanego społeczeństwa. Okładka 
lekko spłowiała na grzbiecie, niewielkie uszkodzenia na krawę-
dziach. Zachowane oryginalne okładki brosz.  50. –

388. NATANSON Władysław (1864–1937): Wstęp do fizyki teo-
retycznej. Warszawa: Wyd. Redakcyi „Prac matematyczno-fi-
zycznych”, 1890. – XI, [1], 458 s., 24 cm, opr. psk. z epoki. I wyda-
nie podręcznika wybitnego polskiego fizyka. Niewielkie otarcia 
na grzbiecie. Blok podklejony. Wewnątrz czysty egz.  200. –

384. MANN Ignacy: Rasy psów. Pochodzenie. Wzorce. Użytkowość. Słowem wstęp-
nym poprzedził dr Zygmunt Markowski. Warszawa: Wyd. J. Przeworskiego, 1939. 
– X, 304 s., il., 24 cm, brosz. wyd. Okładka poprzecierana i zabrudzona. Grzbiet 
podklejony.  90. –

385. MATAKIEWICZ Maksymilian (1875–
1940): Żegluga śródziemna i budowa 
dróg wodnych. Warszawa: Komitet 
Wydawniczy Podręczników Akademic-
kich przy Ministerstwie W. R. i O. P., 
1931. – XVI, 539 s., [8] k. tabl.(rozkład.), 
433 il., wykresy, rys. 30 cm, opr. pł. wyd. 
Okładka ze ślepo tłoczoną ramką, zło-
conym tyt. na grzbiecie i złoceniem 
na licu. Dzieło profesora budownictwa 
wodnego w Politechnice Lwowskiej, 
omawiające budowę dróg wodnych oraz 
żeglugę śródziemną w Polsce, Holandii, 
Belgii, Francji, Stanach Zjednoczonych 
i Niemczech. Monografia z ilustracjami 
kanałów i śluz wraz z ich przekrojami. 
Osobny rozdział poświęcony trakta-
tom, konwencjom, umowom i rozstrzy-
gnięciom międzynarodowym, oraz 
ustawom i rozporządzeniom w sprawie 
żeglugi i dróg wodnych.  250. –
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392. PAMIĘTNIK Sokoła kra-
kowskiego 1885–1896. Kraków: 
nakł. Tow. Gimnastycznego 
„Sokół”, 1896. – [4], 86, [1] s., 
il., nuty, ozdobniki, 22 cm, opr. 
wyd. pł. Książka pamiątkowa 
10-lecia powstania krakow-
skiego Tow. Gimnast. „Sokół” 
z okazji III Zlotu Sokolstwa Pol-
skiego w Krakowie, na który 
Michał Świerzyński (1868–1957) 
skomponował do słów brata Jana 
„Uroczysty marsz Sokołów”. 
Czysty, ładny egz.  150. –

389. NIEMOJEWSKI Andrzej (1864–1921): Tajemnice astrologji chrześcijańskiej. 
Warszawa: „Myśl Niepodległa”, 1913. – [4] s.,139, [1] s., il., 23,5 cm, opr. współ. pl. z zach 
oryginalną okładką brosz. Prywatna pieczątka własnościowa. Symbolika malarstwa 
katakumbowego.  60. –

390. NUSBAUM Józef: Szkice i odczyty z dziedziny biologii napisał... Wyd. 2. przejrza-
ne i dopełnione. Lwów-Warszawa: H. Altenberg; E. Wende i S-ka, 1908. – [4], 201, [2] 
s., 18 cm, opr. pł. Prywatna pieczątka własnościowa. Wiedza i życie. Wydawnictwo 
Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie. S. II. T.4. Niewielkie otarcia na kra-
wędziach okł.  60. –

391. NUSBAUM Józef: Z teki biologa. Lwów-Warszawa: H. Altenberg; E. Wende i S-ka, 
1905. – [8], 232, [1] s., 18 cm, opr. pł. Prywatna pieczątka własnościowa. Wiedza i ży-
cie. Wydawnictwo Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie. S. III. T.7. Niewielkie 
otarcia na krawędziach okł.  60. –
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395. RADLIŃSKI Ignacy (1843–1920): Dzieje trzech osób w jednym Bogu. Zeszt 1. 
[Więcej nie wydano]. Warszawa: Nakł. autora, 1915. – [4], 272, [1] s., 21,5 cm, op. pł. 
ze złoc. tyt. na grzbiecie. Dedykacja autora dla Andrzeja Przedpełskiego [studen-
ta?] z sekwencją Pliniusza Młodszego przypominającego o rzetelności rozumienia. 
Pieczątka prywatna. Jedna z ważniejszych prac badacza dziejów biblijnych i apo-
kryfów. Stan b. dobry. 90. –

396. RADOMIŃSKI Jan Alojzy (1789–1864): Wielkość stworzenia przez J... Al...... 
R........... b. Profesora Matem. i Fiz. w Szkole Departamentowej. Warszawa: druk. 
J. Glücksberga, 1844. – 112 s., 19 cm, opr. karton z naklejoną oryginalną okł. brosz. 
Na wyklejce ręcznie pisana informacja od autora. Na k. przedtyt. prywatna pie-
czątka własnościowa. Rozprawa o związkach chrześcijaństwa z naukami przyrod-
niczymi, głównie z astronomią. Niewielkie ubytki na grzbiecie. Na licu nieczytelne 
zapiski. Wewnątrz na kilku pierwszych stronach niewielkie plamki.  120. –

393. PRZEDŚWIT. Kalendarz polski 
na rok zwyczajny 1906. Warszawa: 
[b.w.], 1906. – 63, [1] s., il., secesyjne 
ozdobniki, 22 cm, brosz. wyd. Zawie-
ra: kalendarium na r. 1906, święta wy-
znania mojżeszowego, kronika naj-
donioślejszych wydarzeń z roku 1905 
w Królestwie Polskim i w Cesarstwie 
Rosyjskim, wykaz najdonioślejszych 
zdarzeń z dziejów Polski, dział literac-
ki, satyra i humor. Okładka przyku-
rzona z niewielkimi przebarwieniami, 
wewnątrz czysty egz.  50. –

394. RAABE Eugeniusz (1874–1944): 
Kolejki linowe. Warszawa: Wydawnic-
twa Techniczne Ministerstwa Komuni-
kacji, 1936. – 248 s., [9] k. tabl. rozkł., 
liczne il., wykresy i rys. w tekście, 
21 cm, opr. wyd. ppł. Na k. tyt. prywat-
na pieczątka własnościowa. Wydawnic-
twa Techniczne Min. Komunikacji Nr. 
5. Opis, budowa i zasady działania gór-
skich kolejek linowych. Cz. II poświę-

cona jest wybudowanej wówczas kolejce linowej Zakopane – Kasprowy Wierch. 
Na grzbiecie i licu okładki tytuł złocony. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy, 
blok idealny.  90. –



240 241

400. STUTZER Gustaw (1839–1921): Tajemnice życia duchowego. Z niemieckiego prze-
tłumaczył P. [Hulka] Laskowski. Łódź: Tow. Wyd. „Kompas”, [1924]. – 181, [2] s., 19 cm, 
brosz. wyd. Prywatne pieczątki własnościowe. „Wszystko co wiemy o świecie zewnętrz-
nym, komunikują nam zmysły”. Analiza zjawisk parapsychologicznych na przykładzie 
własnych przeżyć autora. Okładka lekko podbrudzona, z zagięciami na krawędziach 
i grzbiecie. Wewnątrz liczne podkreślenia ołówkiem i kredką.  45. –

397. ROMANES Georges John (1848–1894): Umysłowy 
rozwój człowieka. Początek ludzkiej zdolności. Przeło-
żył z angielskiego dr Karol Hertz (1842–1904), polski ma-
tematyk i publicysta. Cz. 1–2. Warszawa: Wydawnictwo 
Przeglądu Tygodniowego, 1897. – [4], IV, 260; [2], 328 s., 
19,5 cm, współopr. psk z epoki. Prywatna pieczątka wła-
snościowa. Praca akademickiego przyjaciela Karola Dar-
wina. Rozwinął teorię ewolucji o teorię zachowania opartą 
na podobieństwach mechanizmów poznawczych między 
ludźmi i zwierzętami. Grzbiet poprzecierany, z widocz-
nym złoconym tytułem.  75. –

398. SKARBEK Fryderyk (1792–1866). O ubostwie i ubogich 
przez … Warszawa: Druk. Gałęzowskiego, 1827. – [4], III, 
[1], 150 s., 19,5 cm, bez oprawy (okładka tymczasowa). Au-
tor przedstawia przyczyny oraz sposoby walki z ubóstwem. 
Czysty egz., miejscami niewielkie rdzawe plamki.  120. –

399. SPIRYTUS i pani domu. Warszawa: nakł. Państwo-
wego Monopolu Spirytusowego, 1932. – 11, [1] s., il. 13,5 × 
21 cm, brosz. wyd. Folder reklamowy Państwowego Mo-
nopolu Spirytusowego. Stan b. dobry.  60. –
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401. SZOKALSKI Wiktor (1811–1891): Fantazyjne objawy zmysłowe. T. 1–2. T.1: Sny, 
widma i przywidzenia. T. 2: Senne marzenia. Kraków: księgarnia E. Friedleina, 
1861–63. – [8], LXVIII, 450, [1]; [8], 450, [1] s., 22 cm, opr. ppł. Na k. tyt. prywatna 
pieczątka własnościowa. Prekursorska praca, polskiego lekarza okulisty, badacza 
marzeń sennych, symboliki snów, sennej nieświadomości itp. Otarcia na krawę-
dziach. Wewnątrz miejscami drobne rdzawe plamki. W t. 2. uszkodzone pierwsze 
karty (urwane narożniki, profesjonalnie naprawione).  250. –

402. ŚLÓSARCZYK Antoni (1899–1984): Samuraje. Japoński duch bojowy. Warsza-
wa: Tow. Wiedzy Wojskowej, 1939. – 71 s., 19,5 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka 
własnościowa. Krótka historia tradycji samurajskiej. Czysty ładny egz.  50. –

403. [UNIWERSYTET Lwowski.] Księga Pamiątko-
wa ku uczczeniu 25-letniej działalności nauczyciel-
skiej radcy dworu prof. dra Ludwika Ćwiklińskiego 
(1853–1942) wydana przez przyjaciół i byłych uczniów. 
Lwów: Sgł. Gubrynowicz i Schmidt, 1902. – [6], 300 s. 
w różnej paginacji, [1] k. tabl., [5] k. planów 24 cm, opr. 
ppł. Księga pamiątkowa przygotowana dla prof. i rekto-
ra Uniw. Lwowskiego, filologa klasycznego zawiera: roz-
prawy z zakresu filologii greckiej, łacińskiej, archeologii 
i polskiego humanizmu, w części 2 fragmenty przekła-
dów z dzieł : Homera, Hezyoda, Arystofanesa, Plutarcha. 
Część tekstów w jęz. łac. i greckim.  90. –

404. WOŁOWSKI Marian Karol: Antropozofja Ru-
dolfa Steinera i jej przeciwnicy w Polsce. War-
szawa: [b.w.], 1925. – 136, [3] s., [1] k. portr., 25,5 
cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka własnościo-
wa. „Ogólne pojęcie o Antropozofji” oraz polemi-
ka autora z poglądami m. in. ks. dra. Kazimierza 
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406. ŻNINIEWICZ Jan, ŻNINIEWICZÓWNA Janina: Wodolecznictwo a nerwy. 
O działaniu zabiegów wodoleczniczych na układ nerwowy i zależności wszystkich 
czynności organizmu od nastroju nerwów. Na podstawie własnych doświadczeń 
podali... Poznań: „Ostoja” S.A. 1930. – [4], VII, 184 s., 24 cm, opr. współ. pl. Prywatna 
pieczątka własnościowa. Zasady Hydroterapji. Cel i zadania wodolecznictwa. Jak 
należy myć i kąpać oraz hartować? Stosunek lekarzy do wodolecznictwa. Napisał 
balneolog, pionier nowoczesnej hydroterapii wraz z cenioną lekarką. Zachowana 
oryginalna okładka zabrudzona i lekko podklejona. Kilka kartek uszkodzonych 
w górnej części bez uszczerbku dla tekstu.  75. –

Waisa, prof. Wincentego Lutosław-
skiego oraz Wojciecha Dąbrowskie-
go. Analiza nauki ojca antropozo-
fii, ezoterycznego kierunku filozofii 
wyrastającej z europejskiego trans-
cendentalizmu i teozofii. Na koń-
cu wykaz dzieł Rudolfa Steinera. 
Okładka pokruszona na krawę-
dziach. Egz. nieprzycięty.  60. –

405. ZUBRZYCKI Jan Sas (1860–1935): Mistrz Twardowski białoksiężnik polski. Praw-
da z podań. Miejsce Piastowe: Z Tłoczni Zakładów Świętego Michała Archanioła, 
1928. – 407, [1] s., il., rys., 21 cm, opr. ppł. z zach. oryginalną okładką brosz. Prywat-
na pieczątka własnościowa. Bogato ilustrowana książka, symbolami związanymi 
z magią, okultyzmem jak równiez z tradycją i wierzeniami słowińskimi. Niewielkie 
przebarwienia na wyklejkach. Wewnątrz czysty egz.  75. –
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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.

Po
e…

 p
oz

. 1
27

Te
tm

aj
er

…
 p

oz
. 1

26



P
IĘ

Ć
D

Z
IE

S
IĄ

T
A

 A
U

K
C

JA
 

L
O

G
O

S
 

20
21

PIĘĆDZIESIĄTA AUKCJA

ANTYKWARSKA
30 maja 2021

WARSZAWA

LOGOS
WARSZAWSKI ANTYKWARIAT NAUKOWY

LECH WOŹNIAK

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


