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s z t u k a

1. BŁAŻEJEWSKI Wacław (1902–1986): Krótka historia moich siedmiu ekslibri-
sów: [druk bibliofilski]. Warszawa: Tow. Przyjaciół Książki, 1985. – [5] s., [9] k. 
tabl., 20 cm, opr. wyd. karton, Odbito 99 egz. ten z nr 28 z podpisem autora. 
Historia powstania 7 ekslibrisów 
autora, wydawcy, varsavianisty, 
harcmistrza i historyka harcerstwa 
oraz 2 ekslibrisów jego córek. Wśród 
twórców ekslibrisów: Władysław 
Czarnecki, Tadeusz Cieślewski syn, 
Andrzej Heidrich, Tadeusz Dwo-
rzański i Zbigniew Dolatowski. Ory-
ginalne grafiki naklejone na karton. 
Stan b. dobry.  90. –

2. MAŁACZYŃSKI Aleksander (1858–
1934): Jan Styka. (Szkic biograficz-
ny). Lwów: Druk. Uniwersytecka, 
1930. – 43 s., 17 il. na [16] k. tabl., 23 
cm, brosz. wyd. Dedykacja autora. 

5

Witkiewicz… poz. 7
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4. POLSKIE życie artystyczne w latach 1890–1914. Praca zbiorowa pod red. Aleksandra 
Wojciechowskiego. Wrocław: Ossolineum, 1967. – 270, [1] s., 184 il., 29,5 cm, opr. wyd. 
ppł. Ilustrowana praca naukowa, obejmująca zagadnienia: Przegląd ważniejszych wy-
darzeń artystycznych z lat 1890–1914 
w kraju i za granicą; Przegląd proble-
matyki architektonicznej; Szkolnic-
two artystyczne; Instytucje opieki 
nad sztuką; Stowarzyszenia i grupy 
artystyczne; Kolekcjonerstwo i han-
del dziełami sztuki; Czasopiśmien-
nictwo. Czysty egz.  150. –

5. [PRUSZYŃSKI Zenon]: Jama Mi-
chalika lokal „Zielonego Baloni-
ka” zebrał Zenon. Kraków: nakł. 
„Cukierni Lwowskiej”, 1930. – 63 s., 
il., 23 cm, brosz. wyd. Monografia-
-przewodnik po Jamie Michalika, 
(słynnej kawiarni, w której powstał 
kabaret „Zielony Balonik”) z opisem 
większości obrazów i rysunków zdo-
biących ściany lokalu. Grzbiet lekko 
uszkodzony, podklejony, pokrusze-
nia dolnej krawędzi okładki. We-
wnątrz czysty egz.  60. –

Odb. z „Księgi Pamiątkowej” 
II Gimnazjum im. Szajnochy 
we Lwowie. Biografia arty-
sty i reprodukcje jego cel-
niejszych obrazów. Okładka 
podbrudzona, naddarcia na 
krawędziach grzbietu.  50. –

3. [MEHOFFER Józef]. Józef Me-
hoffer. Katalog wystawy zbiorowej 
listopad – grudzień 1964. Kraków: 
Muzeum Narodowe, 1964. – 234, [4] 
s., 50 il., 21 cm, brosz. wyd. Wstęp 
Heleny Blum. Niewielkie zagięcia 
na krawędziach okładki.  50. –
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tyki. Wyd. 1. Zachowana okładka projektu Augusta Zamoyskiego, podklejona od 
strony grzbietu. Blok czysty. (Zob. s. 4). 500. 

–

8. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy 
(1885–1939): Szkice estetyczne. Kra-
ków: Krakowska Spółka Wydawni-
cza, 1922. – 166 s., 18,5 cm, opr. ppł. 
Druga z dwóch najważniejszych ksią-
żek Stanisława Ignacego Witkiewicza 
dotyczących teorii sztuki i estetyki. 
Wyd. 1. Na oprawę naklejona okładka 
broszury. Egz. nieprzycięty.  200. –

9. WYSTAWA pamiątkarstwa podha-
lańskiego. Zakopane: Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych, 1954. – 32 s., [20] 
s. il., 24 cm, brosz. wyd. Na wewnętrz-
nej str. okł. wpis: „Egzemplarz z księ-
gozbioru Stefana Zwolińskiego” oraz 
ekslibris Zbigniewa Krupczyńskiego 
sygnowany WL [Wiktor Zbigniew Lan-
gner 1906–1985]. Wystawa sztuki ludowej 

6. SIENICKI Stefan: Sklep detaliczny. Sytuacja. Projekty. Meble. Konstrukcje. 
Z przedmową b. ministra Czesława Klarnera prezesa Związku Izb Przemysłowo-
-Handlowych R.P. Lwów: Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych, 1936. – 
137, [3] s., XLIV s. tabl. w ramach pa-
ginacji, 20 cm, brosz. wyd. Historja 
rozwoju sklepu detalicznego. Sytuacja 
sklepu w osiedlu ludzkiem. Elementy 
sklepu detalicznego. Projekty sklepów 
detalicznych. Konstrukcje mebli skle-
powych. Okładka przykurzona z nie-
wielkimi plamkami. Tylna z lekko 
naddartym narożnikiem. Wewnątrz 
czysty egz.  180. –

7. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy 
(1885–1939): Nowe formy w malar-
stwie i wynikające stąd nieporozumie-
nia. Warszawa: Sgł. Gebathner i Wolff, 
1919. – 187, [4] s., il., 1 k. tabl. kol., 4 k. 
tabl., 22,5 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. 
zaklejone okienko i prywatny podpis. 
Pierwsza z dwóch najważniejszych 
książek Stanisława Ignacego Witkie-
wicza dotyczących teorii sztuki i este-



11

l i t e r a t u r a

10. AUGUSTYNOWICZ Jan (1876–1943): War-
szawianka. Pieśń z roku 1914. Kijów: Dru-
karnia Polska, 1915. – 49, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Dedykacja autora dla siostry dat. maj 
1915. oraz nieczytelny podpis własnościowy 
długopisem „Rzecz dzieje się w roku 1914 
w październiku podczas walk rosyjsko-nie-
mieckich pod Warszawa”. Tragedia nawią-
zująca do utworu Stanisława Wyspiańskiego. 
Okładka zabrudzona, zagięcia na narożni-
kach. Wewnątrz czysty egz.  60. –

11. BRODZIŃSKI Kazimierz: Wiesław i Pieśni rolników. Wyd 3. Paryż: Ksiegarnia Lu-
xemburska, [1867]. – 42, [1] s., 13,5 × 9,5 cm, opr. pperg. z szyldzikiem i złoconym tyt. na 
grzbiecie. Biblioteka Ludowa Polska. Oprawa z epoki, nie sygnowana, lecz wykonana 
wg zasad sztuki introligatorskiej. Na uwagę zasługuje złocone liternictwo na szyldziku, 
tłoczone z wielką precyzją. Na kilku kartach ślad po zacieku.  120. –

tworzonej przez artystów plastyków, artystów amatorów, uczniów szkół artystycznych 
i zawodowych itp. Na ilustracjach przykładowe obiekty wystawy. Czysty egz.  80. –
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Stefana Mrożewskiego. We wstępie mowa pochwalna Ferdynanda Goetla ku czci 
Piotra Choynowskiego. Nowele opisujące realistyczny świat szlachecki. Zachowane 
oryginalne okładki brosz. Wewnątrz liczne, drobne, rdzawe plamki.  90. –

14. GOMBROWICZ Witold: Dziennik (1961–1966). Operetka. Wyd.1. Paryż: Instytut Li-
teracki, 1966. – 253, [2] s., 21 cm, brosz. wyd. Biblioteka „Kultury”. Trzeci tom dzienników 
oraz dramat „Operetka”, nad którym autor pracował 15 lat. Czysty egz.  90. –

12. CHOMĘTOWSKI Władysław: Dzieje teatru 
polskiego od najdawniejszych czasów do 1750 roku, 
przez... Warszawa: Gebethner i Wolff, 1870. – [4], 
157, [3] s., 22 cm, opr. ppł. Studia historyczne, kusto-
sza Biblioteki Krasińskich, oparte na „ważniejszych 
lub mniej znanych” utworach o treściach satyrycz-
no-obyczajowych pisanych i wystawianych do poł. 
XVIII w. Czysty egz.  50. –

13. CHOYNOWSKI Piotr: Opowiadania szlacheckie. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1937. 
– 213, [3] s., [7] k. tabl. 19,5 cm, opr. współcz. karton oklejony papierem. 7 drzeworytów 
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[S. Jabłoński], 1816. – 31 s., 18,5 cm, opr. psk. współcz. Na k. tyt. podpisy własnościowe 
z epoki i zdezaktalizowane pieczątki biblioteczne. Poemat Clauda-Josepha Dorata. We 
wstępie list wydawcy „Do jasnie wielmożnego Josefa Zajączka namiestnika królewskiego 
Orderów Orła Białego y innych kawalera.”, z prośbą o pamięć o wybitnym żołnierzu 
i wrażliwym poecie. Na ostaniej stronie notatki dot. utworu z epoki. Wewnątrz drobne, 
rdzawe plamki i niewielkie zabrudzenia, głównie na narożnikach.  100. –

18. JESIONOWSKI Alfred (1902–1945?): Współczesna twórczość literacka Śląska. 
Katowice: nakł. Redakcji „Zarania Śląskiego”, 1939. – 42 s., 19 cm, brosz. wyd. 
Dedykacja autora dla córki Anny (1931–1961), dat. 26.07.1939. Odbitka z „Zarania 
Śląskiego” R. 15. 1939 z. 2. Grzbiet lekko podklejony z niewielkim ubytkiem. Zagięcia 
górnej krawędzi okładki. Wewnątrz czysty egz.  35. –

19. KADEN Adam (1888–1940): Trzaski. Kra-
ków: Gebethner i Wolff, 1930. – 93, [1] s., 19,5 cm, 
brosz. wyd. Zbiorek utworów prozą i wierszem, 
fraszek, utworu scenicznego, opowiadań. Autor: 
pisarz, malarz, projektant, współwłaściciel Zakła-
du Kąpielowego w Rabce, doceniany przez część 
krytyków (głównie za satyry), przez część nazywa-
ny grafomanem. Niewielkie zagięcia narożników 
okładki.  30. –

20. KOŚCIAŁKOWSKI Stanisław (1881–1960): 
Nieznany przyczynek do lat młodych Mickiewi-
cza. (Sprawa o napis na laku). Wilno: [b.w.], 1922. 
– 10 s., 24 cm, brosz. wyd. Odbitka z Rocznika 

15. GOMBROWICZ Witold: Ferdydurke. Warszawa: Rój, 1938. – 324, [3] s., il., 19 cm, 
brosz. wyd. Podpis własnościowy. Wyd. 1. Ilustracje Brunona Schulza. Okładka 
podniszczona, nadkruszona, brak obwoluty.  600. –

16. GOSZCZYŃSKI Seweryn: Zamek Kaniowski. Wyd. 4. 
Paryż: Ksiegarnia Luxemburska, [1867]. – X, 70 s., 13,5 × 9,5 
cm, opr. pperg. z szyldzikiem i złoconym tyt. na grzbiecie. 
Biblioteka Ludowa Polska. Oprawa z epoki, nie sygnowa-
na, lecz wykonana wg zasad sztuki introligatorskiej. Na 
uwagę zasługuje złocone liternictwo na szyldziku, tłoczone 
z wielką precyzją. Zachowane oryginalne okł. broszury. Na 
kilku kartach ślad po zacieku.  120. –

17. [JASIŃSKI Jakub (1761–1794)]: List Barnaweta do Truma-
na swego przyiaciela, pisany z więzienia. Oryginał angielski, 
z francuskiego przełożony przez ś. p. Jakóba Jasińskiego je-
nerała inżynieryi, w byłem Woysku Litewskiem. Warszawa: 
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23. LEM Stanisław: Inwazja z Aldebarana. Wyd. 1. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1959. – 304, [1] s., 20 cm, opr. wyd. karton z obwolutą. Obwolutę proj. Daniel Mróz. 
Prywatna pieczątka własnościowa. Jedyne wydanie tego zbioru opowiadań. Obwo-
luta lekko otarta na krawędziach i miejscami podklejona na zagięciach, niewielki 
ślad po zacieku. Wewnątrz czysty egz.  65. –

24. LEM Stanisław: Śledztwo. Wyd. 1. Warszawa: MON, 1959. – 211, [1] s., 19 cm, opr. 
wyd. karton. Okładkę i k. tyt. proj. Antoni Boratyński. Prywatna pieczątka wła-
snościowa. Tym razem powieść detektywistyczna. Niewielkie zagięcia i otarcia 
okładki.  

80. –

Tow. Przyjacił Nauk w Wilnie T. VII. 
Rozprawa na temat nieznanego wiersza 
A. Mickiewicza odnalezionego w archi-
wum b. Okręgu Naukowego Wileńskiego 
w r. 1919. Czysty egz.  35. –

21. LEC Stanisław Jerzy: Życie jest 
fraszką. Fraszki i satyry. Warszawa: Spół-
dzielnia Wyd. „Książka”, 1948. – 149, [1] s. 
20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Hen-
ryk Tomaszewski. Okładka z drobnymi 
plamkami, na tylnej zapis długopisem. 
Wewnątrz czysty egz.  50. –

22. LEM Stanisław: Eden. Wyd. 1. Warszawa Iskry, 1959. – 265, [1] s., 20,5 cm, opr. wyd. 
karton z obwolutą. Obwolutę proj. Maciej Hibner. Prywatna pieczątka własnościo-
wa. „W obliczeniach był błąd.” tak zaczyna się powieść. Obwoluta lekko otarta na 
krawędziach i grzbiecie, z tyłu lekko podklejona. Wewnątrz czysty egz.  80. –
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27. MICKIEWICZ Adam: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szla-
checka z roku 1811 i 1812 w 12 księgach wierszem. Wypisy zaopatrzone 12 barwny-
mi ilustracjami. [Skawina]: Henryka Franca Synowie, 1934. – [32] s., [12] il., 17 cm, 
opr. wyd. karton z portretem A. Mickiewicza na licu. Książeczka zawierająca skrót 
„Pana Tadeusza” wydana z okazji 100-lecia pierwszego wydania, przeznaczona dla 
młodzieży szkolnej, wydana przez producenta „prawdziwej kawy Franca” firmę 
Henryka Franca Synowie, jako druk reklamowy. Okładka poprzecierana, wewnątrz 
rdzawe ślady po zszywkach.  50. –

25. MICIŃSKI Tadeusz (1873–1918): Xiądz Faust. 
Powieść. Wyd. pierwsze. Kraków: Książka, 1913. – 
[8], 369, [6] s., [2] il. wklejone, 23 cm, opr. ppł. Pie-
czątki własnościowe Teresy Łopuszyńskiej z Wilna, 
odręczna notatka informująca o odkupieniu książki 
od właścicielki w Wilnie w 1948 r. Zachowana okład-
ka broszury naklejona na wyklejkę. Okładkę robił 
Konstanty Zacharkiewicz, ilustrację ks. Fausta 
i Imogeny – Stanisław Ignacy Witkiewicz, ilustrację 
zburzenia Mesyny – Jan Rembowski. Blok nieznacz-
nie poluzowany, czysty, stan dobry.  250. –

26. MICKIEWICZ Adam: Dziady. Część I. II. 
i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. Lwów: 
nakładem Księgarni H. Altenberga, [1896]. – 115, 
[1] s., [11] k. tabl., [6] il., 37 × 29 cm, opr. wyd. 
płsk. zdob. i złoc., wyklejki z motywem roślin-
nym złocone. Autor ilustracji, Czesław Bo-
rys Jankowski (1862–1941), uczeń Andriollego 
i Gersona, artysta malarz, jednak głównie ry-
sownik-ilustrator, przez wiele lat współpracował 
z warszawskimi czasopismami: „Tygodnikiem 
Ilustrowanym”, „Kłosami”, „Biesiadą Literacką” 
i „Tygodnikiem Powszechnym”. Fotograwiury 
R. Paulssena we Wiedniu. Drobne zażółcenia, 
głównie na bibułkach chroniących tablice. Stan 
b. dobry.  1 000. –
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29. MICKIEWICZ Adam: Pani Twardowska. Tekst i podobizna autografu. Wydał Józef 
Kallenbach. Kraków: Tow. Miłośników Ksiązki, 1928. – 20, [11] s. (w tym 6 s. facs.). 26,5 
cm, brosz. wyd. Trzeciemu Zjazdowi Bibljofilów Polskich we Lwowie Towarzystwo 
Miłośników Książki w Krakowie. Odbitka z „Silva Rerum” T. III. 1927 z. 8/9. Wyd. 500 
egz. nr ten o nr 317. Okładka podbrudzona, pokruszenia i zagiecia na krawędziach. 
Blok podklejony.  50. –

30. MINKIEWICZ Janusz i BRZECHWA Jan: Szopka polityczna 1945–1946. War-
szawa: S.W. Czytelnik, 1945. – 54 s., rys. 21 cm, brosz. wyd. Okładkę i rys. Jerzy 
Zaruba. Biblioteka „Szpilek” T. 2. Czysty egz.  50. 

31. NA OBIE ŁOPATKI. Zbiór satyr pod redakcją Jana Brzechwy i Antoniego Ma-
rianowicza. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1952. – 171, [1] s., il., 21,5 cm, brosz. wyd. 
Okładka i ilustracje Jerzego Zaruby. Wśród autorów: Jan Brzechwa, Wiesław Bru-
dziński, Zofia Bystrzycka, Jerzy Jurandot, Antoni Marianowicz, Janusz Minkiewicz, 
Antoni Słonimski, Karol Szpalski, Julian Tuwim i in. Okładka przykurzona, zagięcia 
na krawędziach, otarcia na grzbiecie.  50. –

28. MICKIEWICZ Adam: Pan Tadeusz czyli ostatnia zajazd na Litwie, historya szla-
checka z roku 1811 i 1812, w dwunstu księgach, napisana przez… z rysunkami St. 
Masłowskiego. Wydanie na pamiątkę pięćdziesiątej rocznicy zgonu wieszcza. Łódź: 
nakł. Redakcyi „Rozwoju”. [1906]. – 255 s., [24] k. tabl., ozdobniki, 23,5 cm, opr. 
wyd. pł. ze złoconym tytułem i herbami Orła i Pogoni na licu. Pełny tekst poema-
tu złożony prozą (poza epilogiem). Dość mocne otarcia na krawędziach grzbietu 
i narożnikach. Okładka podbrudzona z niewielką plamą z tuszu. Wewnątrz blok 
poluzowany, miejscami podklejony, ale czysty. Nie częste!  300. –
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35. PORAZIŃSKA Janina: Wesele Małgorzatki. Rysował Stanisław Bobiński. [War-
szawa: Wyd. M. Arcta, 1927]. – [47] s., liczne il. kolor. w tekście, ozdobniki. 25,5 cm, 
opr. wyd. ppł. Wierszowana opowieść o obrzędach weselnych w Polsce. Okładka lekko 
przykurzona z niewielkimi plamkami i otarciami na krawędziach.  200. –

32. NIEMOJEWSKI Andrzej (1864–1921): Aszur i Mu-
cur. Warszawa: nakł. Księg. Powszechnej, 1906. – [4], 
154, [3] s., winiety, 19 cm, opr. płsk. Pieczątki: Bibljoteka 
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Komi-Wojażerów 
m. Warszawy, oraz jw. w jęz. polskim i rosyjskim. Z pod 
pyłu wieku, II. Książkę zdobił Jan Bukowski. Blok lekko 
poluzowany, otarcia krawędzi opr., stan dobry.  60. –

33. NOWACZYŃSKI Adolf: Wizerunek Miko-
łaja Reja z Nagłowic przez... Warszawa: nakł. 
Jana Fiszera, 1905. – [4], 97 s., 20,5 cm, opr. pł. 
z zach. oryginalną okładką brosz. Okładka 
i k. tyt. proj Jana Bukowskiego. Na k. przed-
tyt. prywatna pieczątka własnościowa. Życie 
Mikołaja Reja opowiedziane w sposób żarto-
bliwy, humorystyczny, nawiązujacy do stylu 
renesansowego, wydane z okazji 400-tnej 
rocznicy jego urodzin. Czysty egz.  75. –

34. ORZESZKOWA Eliza (1841–1910): Au-
stralczyk. Powieść. Wyd. 1. Petersburg: Księg. 
K. Grendyszyńskiego, 1896. – 384 s., 17,5 cm, 
opr. płsk. Psychologiczna powieść, której te-
matem są dylematy i problemy polskiej inte-
ligencji w czasach zaborów – granice współ-
pracy z władzami carskimi, siła więzi z krajem 
rodzinnym. Uszkodzone krawędzie grzbietu, 
blok czysty.  90. –
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39. RAPACKI Wincenty (1840–1924): Mikołaj Kopernik. Dra-
mat w 5 aktach na tle dziejów osnuty napisał... artysta dramatycz-
ny. Warszawa: nakł. Józefa Ungra, 1876. – 151 s., 19 cm, brosz. wyd. 
Postać Mikołaja Kopernika, opisana przez czołowego aktora pol-
skiej sceny końca XIX w. Okładka podniszczona, podklejona 
i zabrudzona. Wewnątrz czysty egz.  45. –

40. ROSTWOROWSKI Karol Hubert: Czerwony marsz. 
Kraków: Zw. Zawodowy Literatów Polskiech, 1936. – 54 s., 
26 cm, brosz. wyd. Na k. przedtyt. autograf. Dramat o Re-
wolucji Francuskiej, obecnie zapomnianego dramatopisa-
rza, uznawanego w okresie międzywojennym za następcę 
St. Wyspiańskiego. Okładka lekko przykurzona. Wewnątrz 
czysty egz.  60. –

41. SIENKIEWICZ Henryk: Światła i kwiaty. 
Myśli zebrane z utworów Henryka Sienkiewicza 
ułożył Mariusz [Władysław Rabski (1865–1925)]. 
Wyd. 3. pomnożone. Poznań; nakł. K. Kozłowskie-
go, 1912. – 182 s., [1] k. portr., 16 cm, opr. wyd. pł. 
ze złoconym tyt. na licu i grzbiecie. Pieczątki wła-
snościowe: 1. „Z księgozbioru Henryka Gallego” 
(1872–1948), polskiego historyka i krytyka literatu-
ry; 2. „Pensjonat Dworek w Olszance pocz. Puszcza 
Marjańska”. Oprawa poprzecierana na krawędziach 
i grzbiecie, lekko zabrudzona. Górne obcięcie złoco-
ne, pozostałe lekko zabrudzone. Blok poluzowany. 
Wewnątrz czysty egz.  100. –

36. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868–1927): Polen und der heilige Krieg. München: 
Georg Müller, 1916. – 102, [10] s., 20 cm, brosz. wyd. Książka wydana równolegle 
w jęz. polskim (Wiedeń) i niemieckim (Monachium) stanowi apoteozę wojny na-
rodowowyzwoleńczej. Okładka z niewielkimi zagięciami i załamaniami. Wewnątrz 
czysty egz.  60. –

37. PRZYBYSZEWSKI Stanisław: Śnieg. Dramat w 4-ch aktach. Wyd. 1. Warszawa: 
Stefan Demby, 1903. – 113, [3] s., [4] k. tabl., 24 cm, opr. wyd. pł. z naklejonym kar-
tonem z tytułem i ilustracją. Okładkę wyk. Zakład Introligatorski W. Tymińskiego. 
Okładka poprzecierana na krawędziach i grzbiecie. Wewnątrz blok poluzowany, 
jedna k. luzem, miejscami podklejenia. 120. –

38. PRZYBYSZEWSKI Stanisław (1868–1927): Taniec miłości i śmierci. I. Złote runo. 
Dramat. II. Goście. Epilog dramatyczny w jednym akcie. Wyd. 1. Lwów: nakł. Księ-
garni Polskiej, 1901. – 125 s., secesyjne ozdobniki, 19 cm, opr. ppł., Cykl dramatycz-
ny „Taniec miłości i śmierci”, 
w którym przewija się wątek 
miłości, zdrady i śmierci, sta-
je się przykładem młodopol-
skiego nurtu dekadenckiego. 
Na grzbiecie tytuł złoco-
ny. Górna krawędź okładki 
lekko spłowiała. Wewnątrz 
miejscami na narożnikach 
niewielkie zabrudzenia. Kar-
ta przedtytułowa uzupełnio-
na wg oryginału.  60. –
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43. WITKIEWICZ Stanisław Ignacy (1885–1939): Teatr. Wstęp do teorji czystej formy 
w teatrze. O twórczości reżysera i aktorów. Dokumenty do historji walki o czystą 
formę w teatrze. Dodatek: O naszym futuryźmie. Wyd. I. Kraków: Krakowska Spół-
ka Wydawnicza, 1923. – VIII, 278 s., 18 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Lucy-
any i Władysława Brackich, aktorom uczestniczącym w przedstawieniu „Tumora 
Mózgowicza” w Zakopanem w 1923 r. Obwoluta dorobiona wg oryginału. Okładka 
podniszczona, podklejona, blok książki w stanie bardzo dobrym.  1 500. –

42. SZOPKA krakowska. Prymitywne widowisko kolendowe z tekstami, nutami i ry-
cinami na podstawie polskich źródeł etnograficznych opracował Jędrzej Cierniak 
(1886–1942) Warszawa: Wyd. Związku Teatrów Ludowych, 1926. – 94, [2] s., il., nuty, 
17 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora, działacza oświatowego, organizatora teatrów 
ludowych, rozstrzelanego w Treblince, dla kpt. Józefa Majki (1903–1940), nauczyciela 
i dyr. gimnazjum, zamordowanego w Starobielsku. Biblioteczka Teatralna Związku 
Teatrów Ludowych. Nr. 11. Czysty egz. 35. –
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46. WYSPIAŃSKI Stanisław: Legenda. Wyd. 2. Protesilas i Laodamia. Tragedya. 
Wyd. 3. Kraków: nakł autora/nakładem rodziny. 1904/1910. – 120 s. [3] k. tabl. rozkł.; 
55, [1] s., 21 cm, współopr. pł., ze złoconym tyt. na licu i grzbiecie. Złocenia lekko 
wytarte. Wewnątrz czysty egz.  200. –

47. WYSPIAŃSKI Stanisław: Powrót Odysa. 
Dramat w trzech aktach. Wyd. 1. Kraków: nakł. 
autora, 1907. – 108 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Okładka 
zabrudzona. Niewielkie plamy na k. przedtyt. Egz. 
nieprzycięty. Wewnątrz czysty egz.  100. –

48. W YSPIAŃSKI Stanisław (1869–1907): 
Sędziowie. Tragedya. Wyd. 1, Kraków: nakł. au-
tora, 1907. – 65, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Jeden 
z ostatnich utworów autora. Okładka zabrudzo-
na ze śladem zacieku na krawędziach, widoczny 
również miejscami wewnątrz na marginesach. 
Poza tym blok czysty.  90. –

44. WYSPIAŃSKI Stanisław: Akropolis. Dra-
mat w 4-ech aktach. RACZYŃSKI Bole-
sław: Dramatu Akropolis część muzyczna. 
Wyd. 1. Kraków: nakł. autora, 1904. – 160, 
[3] s., 5 tabl. (w tym 4 rozkł.), 22 s. nut., 21 
cm, opr. ppł. z epoki z zach. oryginalną 
okładką brosz. Zdezaktualizowane piecząt-
ki biblioteczne. Okładka poprzecierana na 
krawędziach. Jedna tabl. profesjonalnie pod-
klejona. Wewnątrz miejscami małe rdzawe 
plamki.  300. –

45. WYSPIAŃSKI Stanisław: Klątwa. Trage-
dya. Wyd. 3. Kraków: nakł autora, 1905. – 118 s., 
22 cm, brosz. wyd. wg projektu autora. Okładka 
lekko przykurzona. Egz. nieprzycięty. Czysty, 
ładny egz.  100. –
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51. ŻUŁAWSKI Jerzy: Na srebrnym globie. Rękopis 
z księżyca. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1956. – 340, 
[3] s., [1] k. mapa, [16] całostronicowych ilustracji w pagi-
nacji, 21 cm, brosz. wyd. Okładka i ilustracje Stefana Że-
chowskiego. Przedmowę napisał Stanisław Lem. Powieść 
fantastyczno-naukowa. Egz. nierozcięty.  50. –

49. WYSPIAŃSKI Stanisław: Zygmunt August. Sceny 
dramatyczne. Wyd. 1. Warszawa: Instytut Wyd. 
„Bibljoteka Polska”, 1930. – 110, [2] s., [6] k. tabl. 
(4 rotograwiury, 2 faximile rękopisu). 21,5 cm, opr. 
jedwab ze złoconym tyt. na licu. Pierwsze książko-
we wydanie, ostatniego, niedokończonego utworu 
powstałe z uporządkowanych rękopisów i notatek 
przez Leona Płoszewskiego. Okładka z rdzawymi 
plamkami i przebarwieniami, złocenia lekko wy-
tarte. Ozdobne wyklejki. Blok lekko poluzowany. 
Wewnątrz czysty egz.  150. –

50. ŻEROMSKI Stefan: Powieść o udałym Walgierzu 
napisał... Wyd. 1. (samoistne). Warszawa: nakł. „Chimery”, 
1906. – 67 s., [2] k. tabl., inicjały. 25 cm, opr. pł. ozdobione 
krajką. Ilustracje (Widok Tyńca i Tyniec w płomieniach) 
Jana Stanisławskiego, inicjały Franciszka Wojtali. Pry-
watna pieczątka własnościowa. Wytłoczono jako odbitkę 
z „Chimery”. Powieść historyczna Żeromskiego z czasów 
panowania Bolesława Chrobrego. Okładka dość mocno 
wytarta na grzbiecie, z ubytkiem fragmentu krajki, drobne 
zabrudzenia, ozdobna wyklejka uszkodzona (ślad po wy-
rwanym ekslibrisie). Wewnątrz czysty egz., kilka kartek 
sklejonych od strony grzbietu bez uszczerbku dla tekstu. 
Ostatnia z plamkami.  90. –
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55. KOCHANOWSKI Jan: Dzieła ... z popiersiem autora. T.1–3. Wyd. Jana Nep. Bo-
browicza. Lipsk: Breitkopf et Haertel, 1835. – 212 s., portret lit.; 232; 292 s., 14,5 cm, 
opr. karton oklejony papierem, ze złoc. tyt, na grzbietach. Zdezaktualizowane pie-
czątki biblioteczne. Biblioteka Kieszonkowa Klassyków Polskich Tomik XIV-XVI. 
Okładki lekko odbarwione na krawędziach. Wewnątrz miejscami drobne, rdzawe 
plamki.  250. –

56. [KOMIEROWSKI Jan Wacław] pseud. POMIAN Wacław (1850–1897): Sonata wio-
senna. Warszawa: Druk. Tow. Komandyt. St. J. Zaleski & Co, 1897. – 13 s., 19 × 12 
cm, bez oprawy. Jedyny wydany tomik poezji, poety, literata i tłumacza wywodza-
cego się z rodziny Komierowskich z Komierowa herbu Pomian. Wiele utworów 
publikował w czasopismach literackich. Rodzinnie powiązany z Deotymą, Jadwigą 
Łuszczewską (siostrą matki) oraz z Henrykiem Sienkiewiczem poprzez małżeństwo 
z jego siostrą Anielą. Pokruszenia i zagięcia na krawędziach tomiku.  30. –

p o e z j a

52. BRONIEWSKI Władysław: Drzewo rozpaczające. Kraków-Warszawa: Spółdziel-
nia Wyd. „Książka”, 1946. – 88, [4] s., 18 cm, brosz. wyd. Pod Znakiem Poetów. 
Seria 3. Pierwsze krajowe wydanie tomiku poezji powstałego na emigracji, pełnego 
nostalgii i tęsknoty. Czysty egz.  50. –

53. JAWORSKI Kazimierz Andrzej (1897–1973): Na 
granitowym maszcie. (Cykl wierszy tatrzańskich). 
Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1926. – 36 s., 21 cm, 
brosz. wyd. Na okł. linoleoryt Zenona Waśniewskiego. 
Niewielkie rdzawe plamki na okładce.  40. –

54. KOBYLIŃSKA Eugenja (1894–1974): Błękitne piłki. 
Wilno: L. Chomiński, 1931. – 40, [1] s. 20 cm, brosz. 
wyd. Pierwsze wydanie tomiku, wileńskiej poetki, za-
służonej nauczycielki i pedagoga, propagatorki pol-
skości w Wilnie. Niewielki ubytek dolnego narożnika 
przedniej okładki.  50. –
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59. MYSTKOWSKI Zbigniew: Godziny czekania. Wyd. 5. [Bramsche, Oficyna J. 
Brauera, 1946]. – [2] s., 19 k., [1] s., drzeworyty. 19 cm, brosz. wyd. Drzeworyty 
wykonał Wacław Bulzacki w oficerskim obozie jeńców wojennych w Neubranden-
burg w 1943 r. Tomik odbity z klocków drzeworytniczych sporządzonych przez 
obozowego plastyka ppor. Wacława Bulzackiego, tych samych od 1-go wyd., stąd 
nieaktualne informacje na okładce i k. tyt. Informacje o wydaniu znajdują się 
na ostatniej karcie, również wyryte. Ilustracje przedstawiają fragmenty obozu. 
Rzadki przykład wydawnictwa oflagowego. Okładka pokruszona na krawędziach 
z niewielkim ubytkiem.  90. –

57. MICKIEWICZ Adam: Ballady. Ilustrował J. M. Szan-
cer. Warszawa: Nasza Ksiegarnia, 1955. – 60, [3] s., [7] k. tabl. 
kolor., rys. 30 cm, opr. wyd. ppł. Zbiór najpopularniejszych 
ballad wieszcza z czarnobiałymi rysunkami w tekście i kolo-
rowymi, całostronicowymi tablicami. Świteź. Świtezianka. 
Rybka. Powrót taty. Do przyjaciół. To lubię. Pani Twardow-
ska. Lilije. Trzech Budrysów. Lico okładki poprzecierane, 
uszkodzony dolny narożnik. Wewnątrz czysty egz., jedna 
kartka lekko naddarta.  90. –

58. MIŁOSZ Czesław: Ocalenie. Warszawa, S.W. „Czy-
telnik”, 1945. – 154, [4] s., 23 cm, brosz. wyd. Prywatny 
podpis własnościowy. Pierwszy powojenny i czwarty 
w kolejności tom wierszy Cz. Miłosza, ostatni, jaki 
poeta opublikował w kraju przed wyjazdem w 1951 r. 
na Zachód. Tom zawiera wiersze powstałe w latach 
1932–39 (wyd. osobne lub drukowane w prasie) oraz 
utwory nowe, powstałe w czasie wojny po raz pierwszy 
drukowane. Grzbiet lekko podklejony, z niewielkim 
ubytkiem, zagięcia na narożnikach okładki. Wewnątrz 
czysty egz.  120. –
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63. PLEŚNIAROWICZ Jerzy (1920–1978): Śpiew pierwszy. 
Warszawa: F. Hoesick, 1939. – 28, [3] s., 21 cm, brosz. wyd. 
Pierwszy, wydany tomik, poety, filologa i tłumacza, później-
szego reżysera teatralnego, związanego z Lublinem i Rze-
szowem. Okładka lekko spłowiała na krawędziach. Składki 
poluzowane.  50. –

64. REKLEWSKI Wincenty (1786–1812): Sielanki 
Krakowskie. Kraków: Druk. Czasu, 1850. – [4], 
V, [1], 46 s., 14,5 cm, brosz. wyd. Sielanki uczestni-
ka kampanii napoleońskiej. Wyboru dokonał wy-
dawca z wcześniejszych wydań. W zbiorku wiersz 
pt. „Górale”, uznawany za najstarszy drukowany, 
polski wiersz o tematyce tatrzańskiej (wyd. w 1811). 
Okładka spłowiała z niewielkimi zagięciami. Egz. 
nierozcięty.  50. –

65. RILKE Rainer Maria: Księga godzin z trzech 
ksiąg złożona. O życiu mniszem. O pielgrzym-
stwie. O ubóstwie i śmierci. Za zezwoleniem au-
tora przełożył Witold Hulewicz. Wilno: nakł. 
i druk. L. Chomińskiego, 1935. – 180 s., [1] k. 
portr., 17,5 cm, opr. ppł. z zach. oryginalną okładką brosz. Okładkę proj. Tymon 
Niesiołowski. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Portret reprodukowany 
z akwaforty prof. Emila Orlika ze zbiorów tłumacza. „Utwory powstały pod bez-
pośrednim wrażeniem pobytu w Rosji”. Do książki dołączona zakładka „10 próśb 
książki do czytelnika”. Okładka przykurzona, wewnątrz czysty egz.  50. –

60. ODYMALSKI Walenty (ok. 1620–1680): Oblę-
żenie Jasnej Góry Częstochowskiej. Pieśni dwa-
naście. Z rękopisu wydał Jan Czubek. Kraków: 
PAU, 1930. – XXXV, [1], 574 , 1] s. 20,5 cm, opr. 
ppł. z zach. oryg. okładką brosz. Na okł. brosz. 
uroczy wierszyk jako dedykacja Jana Czubka. 
PAU Bibljoteka Pisarzów Polskich nr 83. Poemat 
o oblężeniu Klasztoru Jasnogórskiego podczas 
najazdu szwedzkiego. Czysty egz.  120. –

61. OSTROWSKA Bronisława 
(1881–1928): Chusty ofiarne. Wyd. 1. 
Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, 
1910. – [4], 102, [8] s., 18 cm, karton 
wyd. Pod Znakiem Poetów. Pierwsze 
wydanie tomiku młodopolskiej po-
etki. Niewielkie plamki na okładce. 
Wewnątrz czysty egz.  50. –

62. [PAWLIKOWSKA] Jasnorzew-
ska Marja (1891–1945): Balet powojów. 
Wyd. 1. Warszawa: Wyd. J. Mortko-
wicza, 1935. – 64, [2] s., 19 cm, brosz. 
wyd. Pod Znakiem Poetów. Serja 
Nowa. Okładka lekko pozaginana na 
krawędziach.  100. –
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69. SŁONIMSKI Antoni (1895–1976): Wybór poezji. Londyn: 
nakł. „Nowej Polski”, 1944. – [2], 101, [1] s., 21 cm, opr. wyd. 
pł. Na wyklejce ekslibris Marii i Łukasza Winiarskich, dzia-
łaczy polonijnych oraz prywatna dedykacja. Tomik z części 
nakładu drukowanego na papierze czerpanym. Okładka 
lekko poprzecierana na krawędziach i przykurzona, we-
wnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki.  50. –

70. SZCZAWIEJ Jan (1906–1983): Miłość tworząca. Poezje. 
Warszawa: Związek Wyd. Młodych, 1930. – 68, [4] s., 19 cm, 
brosz. wyd. Okł. projekt. Bolesław Surało [właśc. Surałło-
-Gajduczeni (1906–1939)]. Dedykacja autora dla Leopol-
da Lewina dat. 7. 07. 1931. Pierwszy wydany tomik poety. 
Krawędzie okładki spłowiałe, ubytek górnego narożnika. 
Jedna kartka lekko uszkodzona na marginesie.  80. –

71. SZYMAŃSKI Edward (1907–1943): Słońce na 
szynach. Poezje. Warszawa: Zw. Zaw. Pracow-
ników Kolejowych Rzplitej Polsk., 1937. – 32 s., 
20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Mieczysław 
Jurgielewicz (1900–1983). Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne oraz prywatny podpis 
własnościowy. Ostatni tomik poezji, czołowego 
poety ruchu robotniczego związanego z War-
szawską Wolą, zamordowanego w obozie w Au-
schwitz. Czysty egz.  60. –

66. SCHILLER Friedrich: Pieśń o dzwonie. Tłumaczył Wincenty Byrski. Bielsko: Polska 
Drukarnia Spółkowa w Białej, 1927. – [4], 15, [1] s., 17 × 11 cm, brosz. wyd. Okładka 
przykurzona z drobnymi, rdzawymi plamkami. Wewnątrz czysty egz.  30. –

67. SŁOBODNIK Włodzimierz (1900–1991): Wiersze. (1922–1935). Warszawa: Sgł. Ge-
bethner i Wolff, 1936. – 92, [4] s., 18,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora dla Leopolda 
Lewina dat. 13.06.1936. Krawędzie okładki spłowiałe i lekko pokruszone.  50. –

68. SŁONIMSKI Antoni (1895–1976): Okno bez krat. Poezje. Wyd. 1. Warszawa: Tow. wyd. 
„Rój”, 1935. – 68, [4] s., 18 cm, opr. wyd. pł. Na okładce drzeworyt Janiny Konarskiej. Na 
wyklejce prywatny podpis własnościowy. Okładka zabrudzona, tylna za śladem zawigo-
cenia. Wewnątrz miejscami zagięcia narożników i drobne rdzawe plamki.  40. –
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75. WIERZYŃSKI Kazimierz: Rozmowa z puszczą. 
Wyd. 1. Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, 1929. – [3], 43, 
[13] s., 18 cm, opr. wyd. pł. ze złoconym tyt. i znakiem serii 
na licu. Na wyklejce podpis własnościowy Pod znakiem 
Poetów. Seria Nowa. Zachwyt nad urodą świata. Grzbiet 
lekko spłowiały. Wewnątrz czysty egz.  80. –

76. WIERZYŃSKI Kazimierz: Róża wiatrów. Wyd. 2. 
Jerozolima: Wyd. „W drodze”, 1944. – 93 s., 18,5 cm, 
brosz. wyd. Niewielkie zagięcia na krawędziach 
okładki.  50. –

77. WIERZYŃSKI Kazimierz: Wiosna i wino. Wyd. 3. 
Warszawa: Tow. Wyd. „Ignis”, 1921. – 95 s., 17 cm, 
brosz. wyd. Okładkę proj. Tadeusz Gronowski. Na 
k. przedtyt. prywatna dedykacja. Trzecie wydanie 
debiutanckiego tomiku poety, uważany za poetycki 
manifest Skamandrytów. Okładka lekko zabrudzo-
na z niewielkimi plamkami, krawędzie pokruszone. 
Wewnątrz blok poluzowany i podklejony.  80. –

72. WIERZYŃSKI Kazimierz (1894–1969): Krzyże 
i miecze. Wyd. 1. Londyn: Stow. Pisarzy Polskich, 1946. 
– 79 s., 19 cm, brosz. wyd. Zbiór emigracyjnych wierszy 
ze słynnymi utworami: „Na rozwiązanie Armii Krajo-
wej”; „Na zajęcie Warszawy przez Rosjan”; „Na proces 
moskiewski”; „Serce na Rossie”; „Wieniawa”; „Litanja 
ziemi lwowskiej” i „Do Żydów”. Krawędzie okładki lek-
ko spłowiałe. Wewnątrz czysty egz.  50. –

73. WIERZYŃSKI Kazimierz: Kufer na plecach. 
Wyd. 1. Paryż: Instytut Literacki, 1964. – 102 s., 21,5 cm, 
brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Biblioteka „Kultury” T. XCVII. Tomik uznawany za je-
den z najlepszych. Czysty egz.  90. –

74. WIERZYŃSKI Kazimierz: Pieśni fanatyczne. 
Wyd. 1. Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, 1929. – [3], 
37, [11] s., 18 cm, opr. wyd. pł. ze złoconym tyt. i zna-
kiem serii na licu. Na k. przedtyt. podpis własnościowy 
Pod znakiem Poetów. Seria Nowa. Katastroficzna wizja 
współczesnej cywilizacji. Okładka lekko zabrudzona 
z niewielkimi plamkami. Złocenia miejscami wytarte. 
Wewnątrz czysty egz.  80. –
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d l a  d z i e c i

78. ANDERSEN H. C.: Ogród 
rajski. Słowik. Szaty królewskie. 
Opracował Aleksander Szczęsny. 
Ilustrował Edmund Dulac (1882–
1953). Warszawa-Kraków: Wyd. J. 
Mortkowicza, [1913]. – [4], 20, 19, 
[1], 9, [5] s., [11] k. tabl. kolor. 27 cm, 
opr. wyd. ppł. Na k. tyt. wpis z r. 
1914. Trzy popularne baśnie, każda 
z osobną paginacją. Grzbiet i na-
rożniki po profesjonalnej renowa-
cji, tylna wykleja lekko uszkodzona 
i podklejona. Wewnątrz miejscami 
drobne zabrudzenia na narożni-
kach. 2 tabl. luzem.  450. –
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79. BAJBUZA Piotr: Tajemnica słońca. Opowidanie dla tych, którzy kochają słońce. 
Ilustrowała Anna Gramatyka-Ostrowska (1882–1958). Warszawa-Kraków: nakł. 
Księgarni J. Czarneckiego, [wg BUW między 1926 a 1928]. – 34 s., il. ze złoceniami 
w tekście (w tym 3 całostronicowe). 26 cm, opr. wyd. ppł. Książka wydana z edytorską 
starannością Niewielkie otarcia na grzbiecie i narożnikach. Ładny egz.  300. –
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80. BRZECHWA Jan: Pan Drops i jego trupa. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Wyd. 2. War-
szawa-Kraków: Wyd. E. Kuthana, 1949. – [48] s., il. kolor. 29,5 cm, opr. wyd. ppł. Okładka 
przykurzona, otarcia na krawędziach i narożnikach. Ozdobne wyklejki nadpęknięte (tylna 
z niewielkim ubytkiem). Wewnątrz blok lekko poluzowany, czysty.  75. –
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82. CHOTOMSKA Wanda: Dwa gołąbki; Nici. Ilustrowała Maria Łuszczkiewicz-Ja-
strzębska. Warszawa; Biuro Wyd. „Ruch”, 1961. – [12] s., il., 21,5 × 24 cm, brosz. wyd. 
Dedykacja autorki dla wydawnictwa. Niewielkie otarcia na krawędziach okładki. 
Czysty egz.  45. –

81. CHOTOMSKA Wanda: 30 Lu-
tego imieniny obchodzi i napisała... 
na obiad rysował Mirosław Pokora. 
Warszawa: Biuro Wyd. „Ruch”, 1962. 
– [8] s., il., 18,5 × 20,5 cm, brosz. wyd. 
Dedykacja ilustratora z rysunkiem. 
Stan b. dobry.  40. –
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84. DYNOWSKA Maria (1872–1938): W Betleemskiej szopce. Legendy. Warszawa: 
Wyd. M. Arcta, 1927. – 75, [4] s., il., 20 cm, opr. wyd. ppł., Okładka i ilustracje Anny 
Gramatyki-Ostrowskiej (1882–1958). Żywot Jezusa dla dzieci. Okładka podbrudzo-
na i poprzecierana na krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  60. –

83. CHOTOMSKA Wanda: Fryzjer. Ilustrował Mirosław Pokora. Warszawa: Biuro 
Wyd. „Ruch”, 1963. – [12] s., il., 18,5 × 21 cm, brosz. wyd. Dedykacja ilustratora 
z rysunkiem. Stan b. dobry.  40. –
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86. GÓRSKA Halina: O księciu Gotfrydzie Rycerzu Gwiazdy Wigilijnej. 12 cudownych opo-
wieści przez mistrza Johannesa Sarabandusa astrologa króla jegomości spisanych. Lwów: 
Książnica Atlas, 1938. – 176 s., ozdobniki, 20 cm, opr. wyd. ppł., Okładkę i il. wykonała Janina 
Petry-Przybylska. Na wyklejce ekslibris, a na k. przedyt. prywatny wpis. Baśniowa opo-
wieść o przygodach młodzieńca, jego walce z przeciwnościami losu, aby w końcu zasłużyc 
na miano „rycerza bez skazy”. Wersja bez kolorowych il. Otarcia na krawędziach okładki. 
Blok poluzowany, miejscami na narożnikach niewielkie zabrudzenia.  60. –

85. GIŻYCKI Kamil (1893–1968): 
Przez knieje i stepy. Przygo-
dy chłopców polskich na Syberii 
i w Mongolii. Z ilustracjami Kami-
la Mackiewicza i mapką. Poznań: 
Ksiegarnia św. Wojciecha, [1938]. – 
304, [1] s., [4] k. il., [1] mapka rozkł., 
19 cm, opr. wyd. ppł. Grzbiet lekko 
spłowiały. Czysty egz.  90. –
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88. JUSZKIEWICZOWA Maria: Święto księżyca. Ilustrowała Teresa Wilbik. War-
szawa: Biuro Wyd. „Ruch”, 1964. – [20] s., il., 21 × 24 cm, brosz. wyd. Dedykacja 
ilustratorki z rysunkiem. Stan b. dobry.  35. –

87. JANOWSKI Aleksander: Marysia w Japonji. Powieść dla młodzieży. Warszawa: 
Wyd. M. Arcta, 1923. – 191, [1] s., il., 24 cm, opr. wyd. ppł. Marysia urodzona na 
Syberii, córka polskich zesłańców, zmierza wraz z ojcem do Polski. Okładka pod-
brudzona, z otarciami na krawędzich i grzbiecie. Brak k. przedtyt. Blok poluzowany. 
Wewnątrz czysty egz.  90. –
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90. КАБАКОВ Илья (1933-): IL’IN M., 
Segal E.: Dom iż stekla. Risunki I. Ka-
bakova. Moskwa: Malyš, 1877. – [16] s., il., 
27,5 cm, brosz. wyd. Drobne zagniecenia 
narożników, Stan dobry.  120. –

89. КАБАКОВ Илья (1933-): BORI-
SOV E. i Pătnova I.: Solnce v provo-
dah. Risunki I. Kabakova. Moskwa: 
Malyš, 1977. – 26 s., il., 28,5 cm, brosz. 
wyd. Drobne zagniecenia narożników, 
Stan dobry.  120. –
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91. KONOPNICKA Marya: Jak się dzieci w Bronowie bawiły. Opisała... Rysował 
Stanisław Dębicki. Warszawa-Kraków: Wyd. J. Mortkowicza, 1911. – [4], 45, [2] s., 
il. kolor. w litografii (w tym 11 całostronicowych). 26 cm, opr. wyd. ppł. Niewielkie 
otarcia na krawędziach okładki i zabrudzenia tylnej. Wycięte wyklejki. Blok lekko 
poluzowany. czysty.  250. –
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94. MAKUSZYŃSKI Kornel (1884–1953): Pan 
Nitočka. Pereskazal s pol’skogo Mihail Landman. 
Risunki F. Lemkulă. Moskwa: Detskaă Literatu-
ra, 1971. – 15, [1] s., il., 27,5 cm, brosz. wyd. Drobne 
zagniecenia narożników, Stan dobry.  120. –

92. KORCZAK Janusz: Na koloniach letnich. Cz. 1. Mośki, Joski i Srule. Cz. 2. Józ-
ki, Jaśki i Franki. Warszawa: Spółdzielnia Wyd. „Książka”, 1946. – 105, [2]; 151, [4] 
s., 20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Zbigniew Rychlicki. Przygody żydowskich 
chłopców na koloniach w Michałówce i w Wilhelmówce. Przedruk wg wydań Tow. 
Wyd. J. Mortkowicza. Okładka lekko zabrudzona ze śladami po owadach. Na tylnej 
okładce zapiski długopisem.  60. –

93. ŁOCHOCKA Hanna: Wiosenny list. Ilustrowała Ha-Ga [Agnieszka Lodzińska]. 
Warszawa: Biuro Wyd. „Ruch”, 1964. – [20] s., il., 21,5 × 24 cm, brosz. wyd. Dedy-
kacja autorki. Stan b. dobry.  40. –
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95. MIKLASZEWSKI Gwidon: Jak skrzaty dla Andrzejka hulajnogę robiły… Napisał 
i zilustrował… Kraków: nakł. S. A. Krzyżanowski, 1943. – [25] s., il. kolor. (w tym 11 
całostronicowych). 22 × 27,5 cm, opr. wyd. ppł. Okładka lekko przykurzona z nie-
wielkimi plamkami. Blok poluzowany, czysty.  120. –

96. OPPMAN Artur [pseud Or-Ot] (1867–
1931): Baśnie polskie. Z ilustracjami Wacława 
Oppmana. Warszawa: Wyd. Księgarni Popular-
nej, [wg BUW 1921]. – [143] s., [6] k. tabl. (w tym 
2 pokolorowane kredką). 24 cm, opr. wyd. ppł. 
6 baśni: O czarodzieju Twardowskim; O zbó-
ju Madeju...; O siwku złotogrzywku...; O dja-
ble Borucie; O szklanej górze...; O Waligórze 
i Wyrwidębie. Okładka poprzecierana na kra-
wędziach z ubytkami na narożnikach. Grzbiet 
lekko wytarty. Niewielkie zabrudzenia. We-
wnątrz czysty egz.  180. –
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98. ROGOSZÓWNA Zofja: Koszałki opał-
ki. Gadki, piosenki, zabawy spisała z ust ludu 
i wspomnień dziecinstwa... Ilustracje Anny 
Gramatyki-Ostrowskiej. Muzyka Stanisława 
Collonny-Walewskiego. Warszawa: Wyd. M. 
Arcta, [1928]. – [47] s., il. kolor., nuty, ozdobni-
ki. 25,5 × 25,5 cm opr. wyd. ppł. Okładka lekko 
przykurzona z niewielkimi plamkami i otarcia-
mi na krawędziach. Wewnątrz miejscami drob-
ne plamki.  300. –

97. OSTROŁĘG Ewa [właśc. SUDOLSKA Zofia]; O świętym Mikołaju. Lwów: Zakł. 
Narod. im. Ossolińskich, [1925]. – 20 s., [8] k. tabl. kolor. w litografii, ozdobniki. 29,5 
cm, opr. wyd. ppł. Ilustrowała Anna Gramatyka-Ostrowska (1882–1958). Okładka 
lekko przykurzona z otarciami na krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  360. –
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99. SŁOWACKI Juliusz: O Janku co psom szył buty. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Wyd. 1. 
Warszawa: Nasza Księgarnia, 1954. – [30] k., il. kolor., leporello. 28,5 cm, opr. wyd. ppł. 
Bajka z dramatu „Kordian”, którą służący Grzegorz opowiedział młodemu, znudzonemu 
Kordianowi. Bogato ilustrowane wydanie w formie leporello, z kartonowymi kartami. 
Okładka poprzecierana na krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  300. –
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101. ŚLADEWSKI Kazimierz: W cieniu polnych drzew. Ilustrował Antoni Boratyński. 
Warszawa: Biuro Wyd. „Ruch”, 1966. – [12] s., il., 18 × 20,5 cm, brosz. wyd. Dedy-
kacja ilustratora z rysunkiem. Stan b. dobry.  35. –

100. SŁOWACKI Juliusz: O Janku co psom szył buty. Ilustrował Jan Marcin Szancer. 
Wyd. 2. Warszawa; Nasza Księgarnia, 1964. – [28] s., il. kolor., 28,5 cm, opr. wyd. 
ppł. Czysty, egz.  80. –
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102. TUWIM Julian (1894–1953): Slon Hobo-
tovskij. Perevël s pol’skogo Asar Eppel’. 
Risoval F. Lemkul’. Moskwa: Detskaă 
Literatura, 1972. – 22, [2] s., il., 27,5 cm, 
brosz. wyd. Drobne zagniecenia narożni-
ków, Stan dobry.  120. –
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c y m e l i a  n u m i z m a t y

104. SREBRNY kielich z kompletem wszystkich nominałów monet Powstania Listopa-
dowego wmontowanych w czarę i podstawę. Wnętrze kielicha wyzłocone. Wysokość 
55 mm, czara – średnica 57 mm – wmontowane Dukat – odmiana z kropką przed 
pochodnią, 2 złote, 10 groszy i 3 grosze. Podstawa – średnica 36 mm, wmontowane 
5 złotych. Dobry stan zachowania. Trzon – średnica 31 mm, z dewizą „Boże zbaw 
Polskę”. Piękna, bardzo rzadko spotykana „Pamiątka 1831 r.” z naturalną patyną, 
bez śladów czyszczenia.  14 500. –

103. WERYHO Marja (1858–1944): Wśród swoich. 50 powiastek dla małych dzieci. 
Z 50 ilustracjami Stanisława Masłowskiego (1853–1926). Wyd. 2. Petersburg: nakł. 
„Księgarni Polskiej”, 1907. – 188, [3] s., il., 23 cm, opr. wyd. ppł. Krótkie historyjki dla 
małych dzieci, drukowane powiększoną czcionką do samodzielnego czytania i ozdo-
bione czarno-białymi ilustracjami z motywami secesyjnymi. Okładka podniszczona, 
zabrudzona i poprzecierana. Wewnątrz na narożnikach zabrudzenia, miejscami rdzawe 
plamki. Blok poluzowany podklejony. Tekst bez uszkodzeń.  90. –
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107. JEDEN rubel, dawny zabór rosyjski – Łódź – Urząd Starszych Zgromadzenia Kup-
ców i Komitet Giełdowy, 13.03.1915, seria AM, numeracja 006558. 6,7 × 10,6 cm, 
poprzecierany na złożeniu. 80. –

105. ODZNAKA pamiątkowa Obrońcom Kresów Wschodnich 1919 „Orlęta”, nakrętka 
bita z kontrą, sygnowana E. M. Unger Lwów. Nakrętka i odznaka tombak, 22 × 22 mm. 
Pracownia Mariana Eugeniusza Ungera (1873–1938), powstała w 1895 r. 200. –

106. KOŚCIUSZKO – plakieta z portretem Tadeusza Kościuszki (1746–1817), Naczelni-
ka powstania 1794 r., brąz 9,3 × 6,8 cm, lekka naturalna patyna, prawdopodobnie 
przełom XIX i XX w. 250. –



76 77

110. Zwanzig Mark – Getto Łódź, 20 Marek 15 Mai 1940. – 8 × 15,9 cm. Bardzo rzad-
ki banknot szczególnie w takim stanie zachowania, numer 239992, bez znaku 
wodnego. 500. –

108. 50 Kopiejek, dawny zabór rosyjski – Będzin – Komitet Obywatelski m. Będzina, 50 
Kop., ważne do 7.8.1914. – 5,9 × 7,7 cm, ślad po złożeniu, przybrudzony. 100. –

109. Kriegsgefangenen=Lagergeld Gutschein über 50 Reichspfenig, Oberkomman-
do der Wehrmacht, 50 fenigów, seria 6, numeracja 1411651, złamanie przez środek 
i złamane narożniki. Bon na pieniądze obozowe dla jeńców wojennych w II wojnie 
światowej, wyd. Naczelne Dowództwo Wehrmachtu. 50. –
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112. Eine Mark – Getto Łódź, 1 Marka 15 Mai 1940. – 6,4 × 11,9 cm, seria A numer 083739. 
Banknot z śladami złożenia. 150. –

113. Fünfzig Pfenig – Getto Łódź, 50 fenigów 15 Mai 1940. – 5,7 × 8,7 cm, numer 832523. 
Stan b. dobry. 100. –

111. Zehn Mark – Getto Łódź, 10 Marek 15 Mai 1940. – 7,4 × 14,8 cm, numer 084761. 
Banknot z śladami złożenia, krawędzie poszarpane. 100. –
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116. TOWARZYSTWO Kredytowe Ziemskie w Warszawie. 4 ½ % List zastawny Serji 
5-ej na 88 złotych […] Warszawa, dn. 28 grudnia 1935 r. – [2] s., 33 × 22 cm, 5 kupo-
nów okazicielskich. Stan b. dobry. 120. –

114. „POLPROD” Zakłady Przemysłowe, akcja Em. 2, 50×10 000 marek 1923. Arkusz 
29 × 36 cm, złożony. Niesygnowany, starannie wykonany projekt akcji.  150. –

115. TOWARZYSTWO Kredytowe miasta Warszawy. 5% List zastawny na 50 złotych 
[…] Warszawa, dn. 5 grudnia 1924 r. – [2] s., 22,5 × 16,5 cm, 1 kupon okazicielski 
(kupon luzem). Stan dobry. 100. –
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118. CUKIERNIA Ignacy Wroczyński i Syn. Warsza-
wa, ul. Senatorska Nr. 2, róg Placu Zamkowego. Książ-
ka inwentarzowa za lata 1936–1938. – 100 s. (z czego 
54 zapisane), 34 × 22 cm, opr. ppł. Starannie zapisana, 
corocznie poświadczana przez Sąd Okręgowy, księ-
ga z wykazem pełnej księgowości. 1. Kasa. 2. Spis ru-
chomości. 3. Surowce, półfabrykaty i tow. gotowe. 4. 
Materjały opałowe. 5. Dłużnicy. 6. Straty. Interesujące 
świadectwo epoki ze względu na bogactwo surowców 
używanych w cukierni. Imienne wykazy wierzycieli. 

Dołączone: Tabliczka tekturowa z nazwą firmy (15 × 23 cm) ukruszona na 2 rogach, ser-
wetka bibułkowa 25 × 12 cm, oraz opakowanie z papieru pergaminowego wyrobu cukier-
niczego f-my o nazwie: „Higieniczne karlsbadzkie laseczki zdrowotne «Warszawianka»”. 
Cukiernia istniała pod szyldem Wroczyńskich od 1906 r. Stan b. dobry.  500. –

119. La Confiserie Explosible de la Maison BRAQUIER au Congres de La Haye 1899. 
Ulotka reklamowa cukiernika Leona Braquier z Verdun. „Propozycja złożona 
przez cara Mikołaja II Kongresowi Pokojowemu w Hadze: Przelano dość krwi! 
Aby zapewnić powszechny pokój, sugeruję, aby w przyszłych wojnach zaadoptować 

c y m e l i a  R Ó Ż N E

117. BLIKLE. Latona Kawiarnia-Ogród Nowy Świat 35 A. Blikle 16–31.VIII.[19]42. 
Warszawa: Druk. T. Pietraszek, 1942. – [4] s., 13,4 × 9,3 cm, bez opr. Program imprez 
w ogródku „Latona” na tyłach lokalu w zwolnionych ogrodach Klubu Myśliwskiego, 
gdzie stanęło 350 stolików i muszla koncertowa. Uszkodzony narożnik, mały zaciek 
na marginesie, stan dobry.  200. –
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nakł. Związku Obrony Kresów Zachodnich, [wg BN1922–1934]. – [1] k., il. w sepii, 
9 × 14 cm, propagandowa pocztówka z okresu formowania się granic Polski po 
traktacie wersalskim, nawołująca do uznania praw Polski do dostępu do morza. 
Autorem rys. i tekstu jest prof. dr. Michał Siedlecki. Stan b. dobry.  60. –

121. KONRAD, JARNUSZKIEWICZ i Ska w Warszawie, ulica Ciepła Nº 12, dom 
własny. Cennik łóżek i mebli metalowych. Warszawa: Druk. „Liberty”, 1908. – 
[3], 69 s. il., 34,5 × 24 cm, brosz. wyd. 16 wydanie katalogu fabryki założonej w 1871 

wybuchowy Czekoladowy Pocisk 
z Maison Leon BRAQUIER; Eks-
plozja tego pokojowego urządzenia 
z pewnością zostanie entuzjastycz-
nie przyjęta przez wszystkie naro-
dy”. Wokół stołu: Kruger, Chamber-
lain, Mac Kinley prezydent Stanów 
Zjednoczonych; Alfred Graf von 
Waldersee – Szef Sztabu General-
nego armii niemieckiej, Leon Bour-
geois delegat Francji, Abdul Hamid 
II sułtan Turków. Chromolitografia 
reklamowa z końca XIX wieku. – 
15,3 × 8,4 cm, po rozłożeniu 15,3 × 
25,2 cm. Stan b. dobry.  200. –

120. SIEDLECKI Michał: Drzewo tylko cienkim pniem dotyka się gleby, lecz bez związ-
ku z nią żyć nie jest w stanie. Polska tylko wąskim pasem łączy się z morzem, lecz 
bez tego związku nie byłaby zdolna do życia. [Poznań]: Wyd. Instytutu Bałtyckiego, 
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123. ŁÓDŹ. Towarzystwo Sukienno-Wełnianej Manufaktury A. Kiwmana w Łodzi. 
Fabriki Šerstănyh’ Izdelij Èkspedicii Modnyh’ Manufakturnyh’ Tovarov’ Tovari-
sestva „Sukonno-Šerstănoj Manufaktury” A. Kivmana. Łódź: Tip. P. Gutštadta, [ca 
1908]. – 48, [2] s., il., 20,3 cm, brosz. wyd. Ilustrowany katalog modnych ubrań, obuwia 
i tkanin do wystroju wnętrz. Okładka po konserwacji, stan dobry.  200. –

i istniejącej do 1949 r. Na każdej stronie zaprezentowano od 4 do 6 obiektów z oferty 
zakładu. Tekst w językach rosyjskim i polskim. Okładka nadkruszona, blok w stanie 
b. dobrym.  1 000. –

122. KUPUJ wyroby naprawdę polskie! Poznań, R. Gaj, [przed 1939]. – [4] s., 15,7 × 11,8 cm, 
bez opr. Ulotka reklamowa na przyprawy do zup Gaja. Stan b. dobry.  50. –
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126. OFFICIUM Codzienne z świeżo 
zebranych Nabożeństw Temi czasy 
zwyczayniejszych złożone A dla wy-
gody Chrześciańskiey Nowennami, 
Godzinkami, y roznemi Modlitwa-
mi Odnowione. [Rkps] w Poznaniu 
R: P: 1788. – k. tyt., 220, [4] s., 20 
cm, opr. sk. złotem tłocz. z epoki. 
Na ost. s. u dołu: „Niech cię ogniem 
miłości swoiey, rozpala Duch Nie-
bieski. Niechże będzie twey miło-
ści godnym Kazimierz Jachniewski. 
Rękopis prawdopopdobnie przepi-
sany z istniejącego druku, staranną 
kaligrafią na liczbowanych kartach 
z prostą ramką. Otarcia oprawy, blok 
czysty.  350. –

124. SINGER Cycle Cº (The) Russia Lmtd. Warszawa. Warszawa: Tipografiă Lepperta, 
1897. – [4] s., il., 31 × 22,5 cm, bez opr. Prospekt pierwszej w Rosji angielskiej fabryki 
rowerów z przedstawicielstwem „Maison Ormonde” w Warszawie, Nowy Świat 
Nº 72. Proj. rys. M. Roszkowski. Ślady złożenia, stan dobry.  500. –

125. SKIBIŃSKI & Sobotowski Zakład Artystyczny Witraży. Zawiadomienie o otwar-
ciu zakładu witraży z wzorami podpisów właścicieli. Warszawa: [Druk i lit. Jana 
Cotty], styczeń 1905. – [2] k., il., 29 × 22 cm, bez opr. Ślad po złożeniu. 100. –
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fowana 30 × 47 cm. Dyplom in blanco do wpisania nazwiska członka towarzystwa. 
Bardzo efektowna grafika z sygn. W. Meyer. Drobne podklejenia marginesów, stan 
dobry.  600. –

129. [TOWARZYSTWO Opieki nad Zwierzętami] List Pochwalny od Warszawskiego 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Warszawa: w Lit. Ottona Flecka, 1880. – [1] 
karta litografowana 24 × 38 cm. Tekst w języku rosyjskim i polskim. List in blanco 
do wpisania nazwiska. Stan b. dobry.  550. –

130. WOYDA Karol Fryderyk (1771–1846): Po-
świadczenie zagraniczności dla Józefa Sta-
nisława Dolasińskiego vel Dołasińskiego, 
dat. Warszawa 13 V 1823. Autograf „Woyda” 
– prezydenta m. st. Warszawy (1816–1830), 
pieczęć urzędowa (tuszowa), ślepo tłoczo-
na pieczęć owalna (nieczytelna) na wypi-
sie chrztu z XVIII w. na dok. łac. dat. 1812 
i podpisanym przez wikariusza Jakuba Łat-
kiewicza. Bifolium 34 × 21 cm, ślady składa-
nia. Stan dobry.  250. –

127. CO ODDASZ biednym synu mój nie zginie, zwrócę ci w sądu ostatniej godzinie. 
[Łódź: KONBP (Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym), 1915]. – [1] k., 
12 × 15,5 cm. Cegiełka wartości 1 rubla do naklejenia na szybę. Komitet Obywatelski 
Niesienia Pomocy Biednym w Łodzi była organizacją działającą w początkowym 
okresie I wojny światowej (1914–1915). Stan b. dobry.  100. –

128. [TOWARZYSTWO Opieki nad Zwierzętami] Diplom Ot Varšavskago Otdela Ros-
sijskago Obŝestva Pokrovitel’stva Životnym. Dyplom Warszawskiego Oddziału Tow.
Opieki nad Zwierzętami. Warszawa: w Lit. Ottona Flecka, 1884. – [1] karta litogra-
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133. WYSPIAŃSKI Stanisław: Wesele. 
Dramat w trzech aktach. Reżyserja: Lu-
dwik Solski. Dział Kostjumowo-Deko-
racyjny: Karol Frycz. Warszawa: Teatr 
Narodowy, styczeń 1933. – [12] s., insera-
ty, 24,5 cm, brosz. wyd. Program spek-
taklu w Teatrze Narodowym, w znako-
mitej przedwojennej obsadzie aktorskiej, 
interesujące reklamy. Drobne nadkru-
szenia, stan dobry.  100. –

131. LLEWELLYN JARECKA Louise (1880–1954). Karta pocztowa z ogłoszeniem 
naboru do nauki śpiewu. Żona Tadeusza Jareckiego, kompozytora i dyrygenta. 
Adresowana do Państwa Sołtanów z datą 29.IX.[19]33 r. Państwo Jareccy prze-
bywali w kraju w latach 1932–1936. Wymiar 10,8 × 16 cm, stemple obiegowe, ślad 
złożenia. 120. –

132. [PROSPEKT Wydawniczy]. NOWY Słownik Języka Polskiego opracowany pod re-
dakcją prof. Uniw. Jagiell. dra Tadeusza Lehra Spławińskiego członka Polskiej Akade-
mii Umiejetności. Warszawa: Trzaska, Evert, Michalski, [1938]. – [1] k. rozkł. 25,5 × 16,5 
(33 × 50,5) cm, Prospekt 5-cio tomowego (ukazujacego się w zeszytach), nieukończonego 
słownika. W r. 1938 ukazał się t. 1. A-K, w 1939 t. 2. L-N, wybuch wojny przerwał edycje. 
Zeszyty nie pojawiają się na rynku antykwarycznym.  90. –
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136. NAPOLEON I. Bonaparte (1769–1821) – francuski wojskowy, polityk, cesarz Fran-
cuzów i król Włoch. Eröffnung des Sarges Napoleons auf der Insel St. Helena den 16. 
October 1840. Otwarcie trumny Napoleona na wyspie św. Heleny 16 października 
1840 r. W górnym marginesie przedstawiono drogę szczątków Napoleona ze Św. He-
leny do Courbevoie 15 grudnia 1840 r. Wiedeń: Druck und Verlag der Steindruckerei 
Hermann Engel, Lith. Burkhart Edinger, Gedr. Math. Böck, [ca. 1841]. – litografia 
65 × 79 cm, stan b. dobry. 2 800. –

134. [WYSPIAŃSKI Stanisław] Stanisławowi Wyspiańskiemu wieszczowi niepodległej 
Polski w 25-lecie zgonu \ W hołdzie młodzież krakowskich szkół średnich ogólno-
kształcących, zawodowych i seminarjów. Listopad 1932. Kraków: nakł. Komitetu ku 
Czci St. Wyspiańskiego, 1932. – [8] s., il., 26 cm, brosz. wyd. (tyt. okładka). Program 
uroczystości jako zbiorowy hołd młodzieży; Przebieg egzaminu dojrzałości ktory 
zlożył St. Wyspiański w 1887 r.; Świadectwo dojrzałości St. Wyspiańskiego. Egz. 
lekko zakurzony z niewielkimi zagnieceniami.  90. –

135. GOMUŁKA Władysław (1905–1982) – I sekretarz KC PZPR od 21 października 1956 
do 20 grudnia 1970. Karta uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych towarzy-
sza […] Komitet Organizacji Pogrzebu (trójkątna pieczątka) Wydział Propagandy 
i Agitacji Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Wojewódzki. – karton 
10,4 × 14,9 cm, ślad zagięcia. 100. –
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139. ARNDT Johann (1555–1621): Sechs Bücher vom wahren Christenthum nebst des-
selben Paradisgärtlein. Halle: J. J. Gebauer, 1763. – frontispis, 40, 1028, 284, [12] s., 52 
całostronicowe miedzioryty, 21 cm, opr. skóra z epoki ze złoc. tyt. na grzbiecie. Wy-
klejki złocone i barwione ręcznie, obcięcia złoc. i ślepo tłoczone. Odręczna notatka 
na wyklejce. Ręcznie wykonany herb [?] z monogramem AKB i datą urodzenia 1772. 
Johann Arndt uważany jest za jednego z najważniejszych teologów postreformacyj-
nych, superintendent generalny Księstwa Lüneburg aż do śmierci w 1621 roku. Księgi 
o prawdziwym chrześcijaństwie, napisane pod wpływem pism średniowiecznego 
mistycyzmu, wraz z Rajskim Ogrodem (oba pisma są w tym woluminie) należą do 
najpopularniejszych, zarówno dla katolików, jak protestantów, ksiąg edukacyjnych 
z XVII/XVIII w. Otarcia lica oprawy, stan b. dobry.  1 200. –

[ARMIA CZERWONA] КРАСНЫЙ ШМЕЛЬ. Еженедельный сатирический крас-
ноармейский журнал. Czerwony Trzmiel. Cotygodniowe satyryczne pismo Czerwonej 
Armii. Wychodziło w czasie wojny polsko-sowieckiej od 30 czerwca do 17 września 
1920 r. Było jednym z pierwszych sowieckich magazynów satyrycznych i odegrało ważną 
rolę w edukacji politycznej Armii Czerwonej. Red. A. Kadišov, [b. m.]: Literat.-Izdat. 
Otdel Politupravlenija Zapadfronta.

137. Nº 2–3 – 15 ijulja 1920. – 16 s., il., 26 × 17 cm. 500. –

138. Nº 4 – 22 ijulja 1920. – 8 s., il. 26 × 17 cm. 350. –
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Trattnern, 1783. – [8], 220, [4] s.; [16] s.; 
37 s., 20,5 cm, opr. karton oklejony pa-
pierem z epoki. Odręczny wpis: Ex Li-
bris Xavery Aloys Hawliczek. Rozporzą-
dzenia cesarza rzymsko-niemieckiego, 
współinicjatora I rozbioru Polski. Stan 
b. dobry.  600. –

142. KLUK Krzysztof (1739–1796): Rzeczy ko-
palnych, osobliwie zdatniejszych, szu-
kanie, poznanie i zażycie. Tom 1–2. T. I: 
O Rzeczach kopalnych w powszechnosci, 
o wodach, solach, tłustosciach ziemnych 
i ziemiach. Z figurami. T. II: O kamie-
niach w powszechności, o kleynotach, 
kruszcach, ich kopaniu, i o górnictwie. 
Z figurami. Przez X. Krzysztofa Kluka, 
Kanonika Brzeskiego, Dziekana Drohic-
kiego, Proboszcza Ciechanowieckiego. 

140. GOBILLON Nicolas (1661–1706): Zycie Wielebney Sługi Bozey Ludwiki Z Maril-
lakow Le Gras Wdowy Fundatorki y Pierwszey Przełożoney Zgromadzenia Panien 
Miłosierdzia Słuzebnic Ubogich Chorych. Z tego, co o Niey do druku podał […] 
Zebrane y na polski język przełożone ; Przez Xiedza Pawła Lubienieckiego Kapła-
na Kongregacyi Missyi. Warszawa: w Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey u XX. 
Scholarum Piarum, [1775]. – [16], 217, [15] s., ozdobniki, finaliki, 20 cm, opr. płsk. 
z opoki z szyldzikiem na grzbiecie. Odręczny wpis i pieczątka: Biblioteka (Klasztor 
S.S.) Urszulanek w Krakowie. Stan b. dobry.  450. –

141. JÓZEF II Habsburg (1741–1790): 
Zbior Sądowy Powszechny dla Wszyst-
kich Ustanowionych Sędziow w Kro-
lestwach Gallicyi y Lodomeryi tudzież 
Xięstwach Oswiecimskim y Zatorskim 
Ułożony, y Rozsciągniony. [acc.:] Tenże: 
Porządek tax y opłaty sądowey na klas-
sy podzielony y ułożony a na Krolestwa 
Gallicyi y Lodomeryi rozciągniony. [acc.:] 
Tenże: Przepis powszechny sądowy co 
do zbiegu wierzycielow Do Zachowania 
Wszystkim Sędziom. Na Krolestwa Gal-
licyi Y Lodomeryi Postanowionym Uło-
żony. Wiedeń: w Drukarni Jana Tom. De 
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143. [KRZUCKI Ignacy (1750– po 1794)]: Sposób Powiększenia sił Kraiowych w Polszcze 
Przez Popisowe Milicye. [b. m. i wyd.], 1788. – [4], 46 s., 15,5 cm, bez opr. Owalna pie-
częć: Duplikat z Biblioteki Skępskiej. Anonimowy druk, wydany jako Drugie Pismo 
w „Zbior pism do których były powodem Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego”. Au-
torem był poseł z ziemii wołyńskiej, działacz powstania 1794 r. mocno przykurzona 
k. tyt i ost., poza tym stan dobry.  200. –

144. LESPINASSE Louis Nicolas de 
(1734–1808): Traité du lavis des plans 
appliqué principalement aux recon-
naissances militaires. Paris: Magi-
mel, 1801. – 159 s., 6 k. tabl. rozkład. 
[z 9], 19,5 cm, opr. płsk. z epoki. Pry-
watna pieczątka. Autor był profeso-
rem „taktyki topografii wojskowej” 
w Szkole Wojskowej w Paryżu, a także 
ilustratorem i politykiem. W Trakta-
cie o rysowaniu planów, stosowanych 

Warszawa: w Drukarni XX. Schol: Piarum., 1797 i 1802. – [10], 342 s., 2 k.tabl. złoż.; 
[12], 354 s., 2 k. tabl. złoż., 17,5 cm, opr. płsk. z epoki. Na k. tyt. T.1: Xiądz Antoni Beder 
PPmpx. Komplet złożony z dwóch różnych wydań. Bloki czyste, grzbiety naderwane 
z drobnym śladem owada. Stan dobry.  600. –
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do rozpoznania wojskowego, po raz pierwszy zastosowł metodę „oddania z całą 
dokładnością w dużej skali każdego terenu”. Brak grzbietu (oklejony papierem), 
z 9 rycin tylko 6 pierwszych. Blok czysty.  450. –

145. MARTIUS Johann Nikolaus (1698–1715): 
Unterricht in der natürlichen Magie, oder zu 
allerhand belustigenden und nützlichen Kun-
ststücken; völlig umgearbeitet von Johann 
Christian Wiegleb (1732–1800). T. 1. Berlin u. 
Stettin: Friedrich Nicolai, 1789. – [22], 48, 461, 
[7] s., 12 k. tabl. miedz. rozkład., 18,5 cm, opr. 
sk. z epoki. Superekslibris i ekslibris Alek-
sandra Chodkiewicza (1776–1838) generała 
wojska polskiego, literata, chemika, uczestni-
ka wojny 1794 r., działacza społecznego, maso-
na, członka Komitetu Siły Zbrojnej w Rządzie 
Tymczasowym w 1812 r. Tom 1. Magii zawiera 
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146. MURCZYŃSKI Andrzej (1686–1748): Kazania Przygodne Na Adwent y Passye 
Chrystusa Pana Oraz Uroczystości Nayś. Matki Jego, zawżdy Panny, Z Przydat-
kiem rożnych Kazań […] A Potym do druku Podane. Sandomierz: w Drukarni 
J. K. M. Colleg: Soc. Jesu, 1753. – [8], 670, [10] s., 19 cm, opr. płsk. z epoki. Murczyń-
ski, nauczyciel retoryki i filozofii, autor kilkunastu dzieł kaznodziejskich w języku 
polskim. Druk z wieloma błędnymi paginacjami, oprawa mocno podniszczona, 
bez okleiny, ubytki grzbietu, blok czysty.  450. –

147. OKOLSKI Szymon (1580–1653): 
Præco Divini Verbi B. Albertvs Ma-
gnvs Episcopus Ratisponensis [...] as-
sumptus. Diuersis nunc S. Scripturæ 
Expositionibvs Historiis, Ecclesiasticis 
& Secularibus, Hierogliphicis, Proble-
matibvs, Symbolis & Exemplis. Pars 
prima De Dominicis. Kraków: Łukasz 
Kupisz, 1649. – [12], 810, [20] s., 20 cm, 
opr. płperg. z epoki. Komentarz polskie-
go dominikanina, historyka i heraldyka, 
do kazań Alberta Wielkiego (1193–1280) 
z cytowanymi fragmentami jego dzieł. 
Okładka podniszczona, pierwsze karty 
ze śladem zawilgocenia, pozostały blok 
w stanie dobrym.  600. –

wprowadzenie w formie traktatu, następnie szerg przeróżnych przepisów, zaczy-
nając od zjawisk elektrycznych, poprzez magnetyzm, a kończąc na przedziwnych 
sztuczkach praktycznych. Oprawa podniszczona, grzbiet nadpęknięty z ubytkiem 
od strony lica. Początkowe karty wstępu uszkodzone, dalej w stanie dobrym. Tablice 
kompletne, pozagniatane.  600. –
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z którego wywodził się autor, z herbem Wieniawa. Brak k. z początkiem dedykacji 
(uzupełniona wg oryginału), opr. nadgryziona u dołu grzbietu przez owada, blok 
czysty, stan dobry.  500. –

148. ROUSSEAU Jan Jakub: Uwagi nad rządem polskim oraz nad Odmianą, czyli Refor-
mą onego projektowaną. przez J. Jakuba Russo obywatela genewskiego z francuskiego 
na oyczysty ięzyk przełożone miesiąca grudnia dnia 20. R. 1788. Cz. 1–2. Warszawa: 
nakł. Michała Grölla, 1789. – [2], 190 s. (od s. 107 cz.2), 18 cm, brosz. z epoki. Rozprawa 
polityczna napisana na prośbę Michała Wielhorskiego, konfederata barskiego, w której 

został nakreślony „projekt reformy państwa, zawierający 
zarys konstytucji dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów”. 
Pierwsze tłumaczenie dzieła na jęz. polski przez Mauryce-
go Franciszka Karpia. Egz. podniszczony, brak grzbietu, 
uszkodzona jedna karta bez uszczerbku dla tekstu, nie-
wielkie ślady po zacieku. Egz. nieprzycięty. Zecerskie błę-
dy w paginacji. Wielka rzadkość!  750. –

149. SKORULSKI Antoni Adam (1715–1777): Commen-
tariolum philosophiæ, logicæ scilicet, metaphysicæ, 
physicæ generalis et particularis […] Commentariolum 
philosophiae, logicae scilicet, metaphysicae, physicae 
generalis et particularis […] Wilno: Typis S. R. M. Aca-
demicis, 1755. – [22], 234, [2] s., [2] k. tabl. razkład., tabli-
ca genealogiczna (30 × 36 cm), 16,5 cm, opr. sk. z epoki. 
Komentarz do filozofii, logiki, metafizyki, fizyki ogólnej 
i szczegółowej, filozofa, rektora Akademii Wileńskiej, 
spisany z wykładów przez Michała Kołyszko licencja-
ta filozofii. Tablica genealogiczna rodu Białozorów, 



109

b i l e t y  w i z y t o w e

152. La Comtesse Cécile Badeni née C-tsse Mier. – Cecylia z hr. Mierów, żona Włady-
sława Badeniego i matka Kazimierza (1846–1909) późniejszego Namiestnika Galicji, 
a od 1895 r. prezesa rady ministrów w Wiedniu. Karton 8,8 × 5 cm. Bilet z l. 40-tych 
XIX w. Narożniki ze śladami rożków. 100. –

153. Maryan Dubiecki (1838–1936) – historyk. W 1863 r. należał do Rządu Narodowego 
jako sekretarz ds. Rosji. Zaufany powiernik Traugutta. Aresztowany w 1864 r., ska-
zany na katorgę po 20 latach powrócił do kraju i osiadł w Krakowie, gdzie wykładał 
na kursach Baranowskiego. Napisał – „Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas 
Powstania Styczniowego”. Praca osnuta na tle własnych wspomnień. Na awersie od-
ręczne życzenia dla Nowożeńców z 1913 r. Karton 6,4 × 10,3 cm. 150. –

150. SWEDENBORG Emmanuel (1688–1772): Les merveilles du ciel et de l’enfer et des 
terres planetaires et astrales. T.1 (z 2). D’après le Témoignage de ses yeux et de ses 
oreilles. Traduit du latin par A. J. P(ernety). Wyd 1. Berlin: G. J. Decker, 1782. – 98, 
[2], 304, [2] s., portret, 20,5 cm, opr. sk. z epoki z szyldem na grzbiecie. Pierwsze 
francuskie wydanie podstawowego dzieła szwedzkiego mistyka. Drobne ubytki 
grzbietu, na k. tyt. wycięte okienko, blok w stanie b. dobrym.  500. –

151. [TERESA z Avili św. (1515–1582)]: Splendory Seraficzne świątobliwego życia y Cnot, 
Matki Reformowanego Karmelu, Teresy S. Rożnych Authorow dowcipnym iaśnieiące 
piorem; Teraz w iednę Księgę nową zebrane pracą […] Przez […] Oycow Karmelitow 
Bosych Wzniecone. Kraków: w Drukarni Franciszka Cezarego, 1701. – [8], 582, [3] 
s,, drzeworyt herbowy, 20 cm, opr. płsk. z epoki. Adnotacja prywatna dat. 1717 oraz 
nieczytelna pieczątka. Na odwr. k. tyt. herb Szreniawa Lubomirskich, będących fun-
datorami wielu wydań dzieł św. Teresy w jęz. polskim. W cz. 1 żywot świętej, w cz. 
2 przeróbka dzieła jej o Fundacji zakonów. Okładka podniszczona, ukruszona na 
krawędziach, blok czysty, s.177/178 dorobiona wg oryginału.  500. –
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156. Le Prince Adam Lubomirski (1852–1893) – ziemianin, od 1888 r. poseł do Sejmu 
Krajowego. Na bilecie adres: Hotel de l’Archiduc Charles. Karton 6,3 × 10,1 cm, ślad 
zagięcia lewego narożnika. 120. –

157. Józef Aleksander Łepkowski (1826–1984) – archeolog i historyk sztuki. Odręczna no-
tatka piórem na awersie, na temat korespondencji króla Sobieskiego. Karton 5,5 × 9,5 cm. 
Ślad zagięcia prawego narożnika, naklejona karteczka z numerem.  150. –

154. Jakób Kazimierz Gieysztor (1827–1897) – księgarz, publicysta, pamiętnikarz, uczestnik 
Powstania Styczniowego, zesłaniec. 5,6 × 8,8 cm. Z lewej strony ślad po zagięciu. 100. –

155. Jarosław Iwaszkiewicz (1894–1980) – pisarz, poeta, Odręczny liścik pisarza, zaczynający 
się na rewersie, do Jurka [Lisowskiego] dat. 25.VII.[19]58 r. Karton 6 × 9,8 cm. 200. –
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161. Comte Constantin Przezdziecki (1879–1966) – Konstanty Gabriel – ziemianin, syn 
Konstantego. Pułkownik kawalerii WP. Właściciel Hotelu Polonia Palace w War-
szawie. Karton 5,6 × 9,4 cm. 120. –

162. Le Comte Xavier Puslowski (1875–1968) – Franciszek Ksawery Pusłowski – ziemia-
nin, major W. P., od 1923 r. szef kancelarii wojsk. prezydenta R. P., poeta, tłumacz, 
kolekcjoner. Karton 5,9 × 9,9 cm. 150. –

158. Edward Okuń (1872–1945) – malarz. Od 1925 profesorem w Szkole Sztuk Pięknych 
im. W. Gersona w Warszawie, w latach 1933–1934 – jej dyrektor. Bilet wykonany 
przez malarza. Karton 5 × 8,5 cm. 150. –

159. z Potockich Konstantowa Potocka – Janina Potocka (1851–1928) – ziemianka, żona Kon-
stantego prawnika, oficera W.P. w Powstaniu Listopadowym. Karton 4,8 × 8,3 cm. 100. –

160. K. Przezdziecki (1846–1897) – Konstanty hr. Przezdziecki – ziemianin, mecenas sztuki, 
założyciel Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Karton 5,6 × 9,3 cm. 100. –



114 115

165. Dr. Józef A[nzelm] Żuliński (1840–1908) – działacz społeczny, pedagog, przy-
rodnik. Powstaniec styczniowy związany z „białymi”, współredaktor „Wiary” 
i „Polski”. W 1863 r. zastępca naczelnika Krakowa, potem na emigracji. Od 1871 r. 
mieszkał we Lwowie, publicysta „Gazety Narodowej”. Na awersie odręczne życzenia 
z 1885 r. Karton 5,2 × 8,8 cm. 120. –

163. Stanisław hr. Rzewuski (1864–1913) – literat, krytyk literacki. Działał w Paryżu, 
pisał po polsku i francusku. Autor dramatów, komedii i powieści. Popularyzator 
literatury polskiej we Francji. Karton 5,8 × 9,3 cm. 100. –

164. Wit Żeleński (? –1873) herbu Ciołek – ziemianin, skarbnik Królestwa Galicji i Lo-
domerii. Od 1838 r. członek Galicyjskiego parlamentu, w l. 1868–70 członek Rady 
Zawiadowczej Tow. Kredytowego Ziemskiego we Lwowie. austr. hrabia. Bilet z po-
łowy XIX w., Lit. Czasu w Krakowie. Karton 4,7 × 8,3 cm, ślad zagięcia górnego 
narożnika, lekko upstrzony przez muchy. 90. –
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167. Stanisław I Leszczyński, król Polski, wg obrazu Daniela Kleina (1672–1744) – 
I. Krieger Fotograf w Krakowie, lata 80. XIX w. Fotografia wizytowa 10,3 × 6,4 cm, 
obcięte górne narożniki. 60. –

168. Stanisław I Leszczyński, król Polski, wg ryciny Jean Baptiste van Loo (1684–1745) 
– I. Krieger Fotograf w Krakowie, lata 80. XIX w. Fotografia wizytowa 10,4 × 6,7 
cm, obcięte górne narożniki. 60. –

f o t o g r a f i e

władcy

166. Król Jan Sobieski z rodziną, wg obrazu Henri Gascara z 1693 r. – I. Krieger Foto-
graf w Krakowie, lata 80. XIX w. Fotografia wizytowa 6,7 × 10,5 cm, obcięte prawe 
narożniki. 60. –
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171. Franciszek Józef I (1830–1916), cesarz Austrii i król Węgier. Fot. 19,6 × 10 cm, na-
klejona na ozdobny karton 33 × 23 cm, drobne zaplamienie pod fotografią, lata 90. 
XIX w. 200. –

172. Cesarzowa Elżbieta (1837–1898) Amalia Eugenia von Wittelsbach, cesarzowa Austrii 
i królowa Węgier od 1854 jako żona cesarza Franciszka Józefa I. Fot. 19,8 × 10 cm, 
naklejona na ozdobny karton 33 × 23 cm, lata 90. XIX w. 250. –

ziemianie

173. Marya z Badenich Borkowska (1832–
1907) – żona Bolesława, właścicielka dóbr 
Biskowice w pow. Samborskim. Fotogra-
fia anonimowa 14,5 × 10 cm, naklejona na 
karton 17,5 × 13 cm, wycięta z większego 
formatu. 100. –

169. Wiktor Emanuel I, król Włoch (1820–1870) Montabone Fotografo Roma, lata 60. 
XIX w. Fotografia wizytowa 9,3 × 6,1 cm, dolny margines przycięty. 80. –

170. Rodzina cesarska Franciszka Józefa I (1830–1916), cesarza Austrii i króla Węgier. 
Fot. obrazu Carla Schweiningera – 18 × 25,3 cm, naklejona na karton 22 × 28,3 cm, 
z podpisem pod obrazem, Verlag von Oskar Kramer in Wien. (lata 80. XIX w.). 
Na koniu Najjaśniejszy Pan, w powozie cesarzowa Elżbieta (Sisi), stoją arcyksią-
żę Rudolf i arcyksiężna Stefania. Otarcia narożników kartonu, poza tym stan b. 
dobry. 250. –
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176. Leon Cyryl Onufry Klecki (1864–
1944?) – syn Waleriana i Karoli-
ny z Rucińskich, kand. fizyki, b. 
st. asystent U. J., długoletni prof. 
Liceum Francuskiego w Warsza-
wie, odznaczony Palmami Akade-
mickimi, cameriere d’honore Ich 
Świątobliwości Papieży: Benedykta 
XV, Piusa XI i Piusa XII, zaginio-
ny w czasie walk powstańczych 
w Warszawie we wrześniu 1944 r., 
w stroju szambelana papieskiego. 
Fot. anonimowa, 24,5 × 16,7 cm, 
naklejona na karton 26,3 × 19 cm, 
początek XX w. 200. –

177. Rodzina Kleckich h. Prus – sto-
ją od lewej: Leon Cyryl Onufry 
(1864 – 1944?), Aniela Fortunata 
(1873–1941), Walerian Józef Izydor 
(1868–1920) prof. hodowli zwierząt i mleczarstwa UJ; siedzą: Karolina Anna (Iza-
bela) z Rucińskich (1833–1918), Karol (1866–1931) prof. medycyny, histolog i patolog, 
współzałożyciel Stronnictwa Zachowawczego i Klubu Zachowawczo-Monarchi-
stycznego. Fotografia anonimowa z końca XIX w. 22 × 28,5 cm naklejona na karton, 
ślady zacieku. 250. –

174. Felicyan Dudrewicz h. Lubicz (ok. 1810–1867) – ziemianin, sędzia Sądu Apelacyj-
nego w Krakowie. J. Krieger Fotograf w Krakowie, dat. 1867. Fotografia wizytowa 
10,3 × 6,3 cm. 100. –

175. Helena z Dudrewiczów doktorowa Pawłowska – fot. Walerian Twardzicki, Warszawa, 
lata 80. XIX w. Fotografia wizytowa 9,8 × 6,3 cm, obcięte narożniki. 60. –



122 123

180. Zofia z Morawskich Ludwikowa Broel-Platerowa (1848–1915) od 1869 żona Ludwika 
Kazimierza Alojzego Stanisława, córka Kajetana Piotra Dzierżykraj-Morawskie-
go, autora pamiętników, działacza politycznego i posła na sejm pruski. Fotografia 
gabinetowa (przycięta) 15,2 × 10 cm, Zakład fotograficzny Kloch & Dutkiewicz 
w Warszawie, ca 1880. Stan dobry. 100. –

181. Henryk Wacław Ksawery Plater-Zyberk (1811–1903) – właściciel takich dóbr, jak: 
Liksna, Nidzgal, Owsieja, Kirup i Wabol. oraz Gustaw hr. Przezdziecki (1850–1909) 

178. Józef Kotarbiński h. Junosza (1825–
1895), Członek Towarzystwa Rolniczego 
w Królestwie Polskim do rozwiązania 
w 1861 r. Ojciec aktora, reżysera, dyrekto-
ra teatrów krakowskich, krytyka teatral-
nego. Fot. anonimowa z 1869 r. Wizytowa 
10,5 × 6 cm. 120. –

179. Maria ze Skórzewskich księżna Ogińska (1857–1945) od 1876 żona Michała, córka 
Witolda Skórzewskiego, założyciela Konstancina, autorka pamiętników odnalezio-
nych w Bibliotece Raczyńskich, a opublikowanych z rękopisu w 2019 r. Fotografia 
gabinetowa 16,5 × 11 cm, Zakład fotograficzny St. Bizański w Krakowie, ca 1880. 
Stan b. dobry. 200. –
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183. Stanisław Rembieliński (1856–1909), syn Aleksandra i Pelagii z Zamoyskich. Fo-
tografia gabinetowa 16,5 × 11 cm, Zakład fotograficzny fotograficzny Kloch & Dut-
kiewicz w Warszawie, ca 1880. Stan b. dobry. 150. –

184. Album z fotografiami rodu Stolberg-Wernigerode (linia śląska i pruska). M. in. 
Otto Graf (od 1890 książę) zu Stolberg-Wernigerode (1837–1896) – Wicekanclerz 
Niemiec z czasów Otto von Bismarcka. Kart 15, z 30 fotografiami wizytowymi, 

– prezes „Towarzystwa doraźnej pomocy 
lekarskiej”, podczas wyprawy w Afryce 
Północnej w 1886 r. Photographie Jean 
Geiser Alger. Fotografia gabinetowa 
10,8 × 16,5 cm. 250. –

182. Stefan hr. Potocki h. Pilawa (1820–1891) – w 1849 roku nabył od Henryka Wo-
dzickiego majątek kościelnicki składający się z Kościelnik z Chałupkami, Cłem, 
Górką Kościelnicką i Stanisławicami. Wspomniane dobra wróciły do Wodzickich 
dzięki małżeństwu córki hrabiego Teresy z Romanem Wodzickim. Photographie 
Walery Paris. Fotografia 14 × 10 cm naklejona na karton 19 × 12 cm, karton wycięty 
z większego formatu. 100. –
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literaci

185. PISARZE POLSCY – Tableau 
– od lewej w rzędzie górnym – 
St. Tarnowski, H. Sienkiewicz, 
M. Gawalewicz, J. Zaleski; Poni-
żej – A. Pług, J. K. Galasiewicz, 
J. Ochorowicz, Sygurd Wiśniow-
ski; nast. rząd – Al. Świętochow-
ski, B. Prus, E. Lubowski, T.T. Jeż, 
u dołu – L. Godlewska, M. Ko-
nopnicka, E. Orzeszkowa, Z. Mel-
lerowa. Fotografia 15 × 11 cm, 
anonimowa ok. 1890 r. 150. –

z których większość jest opisana. Druga połowa XIX w. 15 × 12 cm, opr. skórzana 
z mosiężnymi zapięciami, obcięcia złocone, stan b. dobry. 2 000. –
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188. Obchody jubileuszu Józefa Ignacego Kraszewskiego w Sukiennicach w Krako-
wie, na 50-lecie pracy pisarskiej w dniach 3–5 października 1879 r. Anonimowa 
fot. obrazu M. E. Andriolliego namalowanego z tej okazji. Fotografia 9,3 × 13,5 cm, 
naklejona na karton 16,2 × 19,8 cm. 200. –

189. Adam Mickiewicz (1798–1855) – twórca ro-
mantyczny, poeta, publicysta, działacz polityczny, 
wizjoner. Z fotografii Michała Schweycera, Paryż 
1854. Cegiełka na założenie „Internatu” dla ubogich 
gimnazyalistów we Lwowie. Fotografia wizytowa 
10,3 × 5,8 cm. Rewers lekko zaplamiony. 150. –

186. Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) – Tableau – pisarz u schyłku swojego życia 
w rysunkach Michała Adama Sozańskiego (1853–1923), dat. Flor[encja]. 6. 2. 1887. 
Fotografia gabinetowa 16,5 × 10,8 cm, wyk. Montabone Firenze. 150. –

187. Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887) – Na awersie napis po francusku – „Ostatnia 
fotografia J. I. Kraszewskiego, wyk. w San Remo”. Zakład fot. był w pobliżu hote-
lu w którym zamieszkał pisarz z kochanką. Fotografia gabinetowa 16,5 × 10,8 cm, 
Roncarolo Agostino w Sanremo. Otarcia i zaplamienia.  200. –
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192. Tableau – A. Mickiewicz i inni polscy pisarze – Fotografia wizytowa 10,2 × 6,3 cm. 
Fot. anonimowa lata 70. XIX w. 120. –

193. Tableau – J. I. Kraszewski i inni polscy pisarze – Fotografia wizytowa 10,3 × 6,4 cm. 
Fot. anonimowa lata 70. XIX w. 120. –

194. Michał Bałucki (1837–1901) – pisarz, publicysta. Uczestniczył w org. spiskowych 
w Galicji, aresztowany pod koniec 1863 r., spędził rok w więzieniu. Fot. Jan Miecz-
kowski w Warszawie z lat 70. XIX w. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,2 cm. 150. –

190. Nagrobek rodziny Mickiewiczów na cmentarzu a Mountmorency. Fot. wykonał 
polski emigrant prowadzący zakł. fot. w Paryżu – S[krzynski] Wiktor (1820–1910) 
niezwykle rzadko spotykany zakład. Na pionowej płycie kamiennej pośmiertny 
portret poety w owalnej płaskorzeźbie dłuta A. A. Preault’a oraz wykute nazwisko 
poety, żony Celiny i syna Aleksandra. Fotografia wizytowa 9,5 × 6,2 cm. Rewers 
z resztką kleju na marginesie. 200. –

191. Trzech wieszczów. A. Mickiewicz. Juljusz 
Słowacki. Zygmunt Krasinski. Fotografia wi-
zytowa 10,3 × 6,1 cm. Fot. anonimowa lata 70. 
XIX w. 120. –
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197. Klementyna Hoffmanowa (1798–
1845) – pisarka, publicystka. Była pierw-
szą Polką utrzymującą się z własnej pra-
cy literackiej. Fot. anonim. 10,1 × 6,5 cm, 
z ryciny z lat 70. XIX w. 100. –

198. Artur Gliszczyński (1869–1910) – 
pisarz, publicysta łódzki. Przyjaciel Wł. 
St. Reymonta, ułatwił mu pobyt w Łodzi 
podczas pisania „Ziemi obiecanej”. Fot. 
M[aurycy] Pusch Fotografia Teatrów 
w Warszawie, po 1892 r. Fotografia wi-
zytowa 10,5 × 6,3 cm. 150. –

195. Kazimierz Chłędowski (1843–1920) – historyk, pisarz, satyryk, popularyzator kul-
tury włoskiej, urzędnik monarchii austro-węgierskiej. Fot. Rosdecki we Lwowie, 
lata 70. XIX w. Fotografia wizytowa 10,3 × 6 cm. 150. –

196. Wiktor Hahn (1871–1959) – historyk, bibliograf, prof. Uniwersytetu Lwowskiego. 
Fot. B. Statkiewicz Lwów, ok.1910 r. Fotografia wizytowa 10,4 × 6,4 cm. 120. –
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201. Aleksander Wat (1900–1967) z żoną Olą (1903–1991): Fotografia 17,8 × 23,6 cm, czar-
no-biała, datowana na odwrocie ołówkiem 1935 r. Wybitny poeta, twórca polskiego 
futuryzmu, tłumacz literatury anglosaskiej, francuskiej, niemieckiej, rosyjskiej 
i radzieckiej. Żona, autorka wspomnień, tłumaczka, edytorka spuścizny Aleksandra 
Wata. Nadłamania na przeciwległych narożnikach. Stan dobry. 250. –

202. Bonifacy Wołyniec – ksiądz, lektor Zgrom. XX Dominikanów. W dn.18 sierpnia 
1889 r. w kościele Zgrom. Panien Kanoniczek w Warszawie udzielił ślubu Henry-
kowi Sienkiewiczowi i Marii Emilii Szetkiewicz. Fot. wyk. G. Sachowicz Artysta 
Malarz Miniatur i Fotograf w Warszawie, lata 60. XIX w. Fotografia wizytowa 
10 × 6,1 cm.  120. –

199. Waleria Marrené Morzkowska 
(1832–1903) primo voto Morzkowska, de 
domo Mallet de Grandville-Malletski – 
polska pisarka, publicystka, krytyczka 
literacka i feministka okresu pozytywi-
zmu. Fot. anonimowa, lata 70. XIX w. 
Fotografia wizytowa 9,8 × 6,1 cm, lekko 
przykurzona. 100. –

200. Helena Pajzderska z d. Boguska 
pseud.”Hajota” (1842–1927) – pisarka, 
poetka, tłumaczka. I voto Szolc-Rogo-
zinska – mąż Stefan (1861–1896) znany 
podróżnik i odkrywca. Fot. A. Szubert 
w Krakowie, z ded. pisarki dla Laury Gu-
erin (1817–1883), właścicielki szkoły żeń-
skiej, pedagoga w Warszawie, na rewer-
sie 9 marca 1882 r. Fotografia wizytowa 
10,5 × 6,2 cm. 200. –
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aktorzy

205. Wanda Barszczewska (1864–1941) – aktorka teatralna, związana z teatrami war-
szawskimi. Fot. Maurycy Pusch dawniej Karoli & Pusch Fotografia Teatrów w War-
szawie, po 1892 r. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,3 cm. 120. –

206. Maria Deryng (1857–1918) – aktorka, w 1876 zaangażowana do teatrów warszaw-
skich w miejsce wyjeżdżającej do Ameryki Heleny Modrzejewskiej. Była żoną hr. 
Collonna-Walewskiego. Fot. Karoli & Pusch Fotografia Teatrów w Warszawie, ok. 
1883 r. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,3 cm. 120. –

203. Karol Dickens (1812–1870) – pisarz angielski. Fot. Wezenberga w S. Petersburgu 
w latach 80. XIX w. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,2 cm. 120. –

204. PISARZE ROSYJSCY w mar-
cu 1856 r. w S.-Petersburgu. L. Tołstoj, 
D. Grigorowicz, i. Gonczarow, I. Tur-
gieniew, A. Drużynin i A. Ostrowski. 
Fotografia 11,2 × 11,3 cm, naklejona na 
arkusz z podpisami 20 × 13 cm. Całość 
oprawiona w ramkę za szkłem. Stan b. 
dobry. 450. –
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209. Władysław Mierzwiński (1848–1909) – śpiewak, król tenorów, członek honorowy 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Fot. Karoli & Pusch Fotografia 
Teatrów w Warszawie, przed 1892 r. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,3 cm. 150. –

210. Helena Modrzejewska (1840–1909) – polska aktorka specjalizująca się w rolach 
szekspirowskich i tragicznych; najwybitniejsza aktorka w historii teatru w Polsce. 
Fot. J. Mieczkowski w Warszawie, lata 70. XIX w. Fotografia wizytowa 10,4 × 6,3 
cm, drobne zaplamienia. 150. –

207. Mieczysław Frenkiel (1858–1935) – jeden z najlepszych polskich aktorów. Fot. Ka-
roli & Pusch Fotografia Teatrów w Warszawie, przed 1892 r. Fotografia wizytowa 
10,5 × 6,3 cm. 150. –

208. Apolinary Jakub Glikson (1846–1930) – aktor, ostatni dyrektor starego Teatru Krakow-
skiego po St. Koźmianie. Fotografia gabinetowa 16,5 × 11 cm, Zakład fot. St. Bizański 
w Krakowie. Na rewersie dedykacja dla „Szanownej protektorki teatru” Erwiny Kochań-
czyk, dat. 12 Października [1]888 r. Drobne zadrapanie tła z prawej strony. 150. –
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różne

213. [CHOPIN, Mozart, Beethoven i inni] LALLIER Justin (1823–1873): Album – 
Lyrique. Biographique illustre de cinquante compositeurs et musiciens par... 
Photographies par Trinquart [Antoine Rene]. Paris: Chez les Libraires et Pape-
tiers, [ca 1867] . – [40] s. (w tym 17 s. il. z naklejonymi 51 oryginalnymi fotografia-
mi), 15,5 × 23 cm, opr. wyd. pł. ze złoconym tytułem i złoconym obcięcięm kart. 

211. Marian Prażmowski (1851–1915) – aktor Warszawskich Teatrów Rządowych. Zakład 
Fotograficzny Karola Beyera w Warszawie, lata 70. XIX w. Fotografia wizytowa 10,5 
× 6,3 cm. 150. –

212. Adolfina Zimajer (1852–1939) – aktorka, śpiewaczka operowa i operetkowa. Fot. W. 
Twardzicki w Warszawie, lata 80. XIX w. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,2 cm, lekko 
przykurzona. 120. –
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215. Artur Schopenhauer (1788–1860) – filozof niemiecki, ur. w Gdańsku. Fot. Wezenberga 
w S. Petersburgu w latach 80. XIX w. Fotografia wizytowa 10,5 × 6,2 cm. 120. –

216. Antoni Kobrzyński – J. Krieger Fotograf w Krakowie, dat. 1866. Fotografia wizy-
towa 10 × 5,8 cm, do górnego marginesu przyklejone resztki bibułki. 80. –

Fotografie kompozytorów i muzyków o wym. 3 × 2 cm w sepii, wkomponowane 
w ozdobne owalne medaliony z krótkimi biogramami na stronie poprzedzającej. 
39 muzyków sfotografowano za ich życia, 12 z portretów i rycin. Wszystkie karty 
w ozdobnym obramowaniu, wykonane w litografii Goyera. Fotografie wykonane 
w l. 1859–62 w atelier „La Photographie de Deux Mondes” w Paryżu, przez Trinqu-
arta przy współpracy z Pierre Petit. Lallier był autorem pierwszego drukowanego 
albumu znaczków pocztowych w 1862 r. Nieliczne zbrązowienia na marginesach 
i lekkie otarcie oprawy. Stan dobry. 2 400. –

214. Ferenc (Franciszek) Liszt (1811–1886) – węgierski kompozytor i pianista, był też wy-
bitnym filozofem, działał na arenie politycznej. Fotografia gabinetowa 16,5 × 10,8 cm, 
wyk. przez zakład Wesenberga w St.Petersburgu w l. 70/80. XIX w. 120. –
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219. Antoni Zapałowicz (1815–1890) – lekarz, studiował w Wiedniu. Jeden z pierwszych leka-
rzy w Wadowicach, ojciec Tadeusza (póżniejszego gen. WP). W latach 1857–1890 prowa-
dził przychodnię zwaną „Chorownią powszechną”. Fotografia gabinetowa 15,8 × 10,4 cm, 
wyk. W zakładzie A. Szuberta w Krakowie w l. 70/80. XIX w. 120. –

POLITYCY

220. Ludwik Benedek (1804–1881) – zbrojmistrz polny c. k. Armii Austrowęgierskiej, 
generalny kwatermistrz Armii, gubernator Węgier. Fot. anonimowa, lata 60. XIX w. 
Fotografia wizytowa 9,9 × 6,2 cm. 120. –

217. Teofil Mindak (1841–1928) – ksiądz, dziekan ostrzeszowski. Ofiara Kulturkampfu. 
Za walkę o polskość więziony i następnie wydalony z W. X. Poznańskiego. Fot A. 
i F. Zeuschnera Zakład fotograficzny w Poznaniu, lata 70. XIX w. Fotografia wizy-
towa 10 × 6,2 cm, podniszczona, ślad po przyklejeniu. 120. –

218. Stanisław Nitsch (1879–1936) – inżynier chemik. Na awersie jego autograf, na re-
wersie odręczna dedykacja z 31/XII 1904 r. Fot. 14,8 × 7,6 cm, z zakładu Strelisky 
w Pozsony na Wegrzech. 80. –
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223. Karol Marks (1818–1883). Fot. anonimowa, lata 60. XIX w. Fotografia wizytowa 
10,5 × 6,2 cm, lekko przykurzona. 120. –

224. Henry Temple lord Palmerston (1784–1865) – angielski polityk, wielokrotny mi-
nister i premier rządu angielskiego. Rzecznik równowagi w Europie, poparcie dla 
rewolucji belgijskiej 1830 r., przy nieangażowaniu się w sprawy polskie. Fot. Mayer 
& Pierson Phot., lata 60. XIX w. Fotografia wizytowa 10,3 × 6 cm. 200. –

221. W.E. Gladstone (1809–1898) – brytyjski polityk, wielokrotny premier Wielkiej Bry-
tanii. Fot. wykonana przez zakł. fot. Wezenberga w St. Petersburgu w latach 80. 
XIX w. Fotografia wizytowa 10,6 × 6,3 cm, lekko przykurzona. 120. –

222. F. Lassale (1825–1864) – polityk niemiecki, działacz socjalistyczny, filozof. Pochowa-
ny we Wrocławiu. Fot. Wezenberga w S. Petersburgu w latach 80. XIX w. Fotografia 
wizytowa 10,5 × 6,2 cm. 120. –
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226. Polski chór w Ołomuńcu w l. 1914–15. Fot. anonimowa, pocztówkowa 8,7 × 13,3 cm. 
Drobne zaplamienia. 50. –

227. Królewska Huta – 26.V.1923. Fot. klasy maturalnej w Państwowym Gimnazjum Ma-
tematyczno-Przyrodniczym [?]. Na rewersie mało czytelne podpisy. 11,8 × 16,7 cm, 
naklejona na karton 17 × 22 cm. 120. –

225. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu – J. Krieger Fotograf w Krakowie. Fotografia 
gabinetowa 11 × 16,5 cm, lata 90. XIX w. Nadkruszone krawędzie kartonika. 80. –

POZOSTAŁE
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228. WOJSKO Polskie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. 12 kolorowanych 
ręcznie fotografii wykonanych przez W[alerego] Maliszewskiego w Krakowie z litografii 
Jana Nepomucena Lewickiego, m. in. do dzieła Leona Zienkowicza „Les costumes du peu-
ple polonais”. Ciekawostką są obrazki przedstawiające księcia Józefa Poniatowskiego i Berka 
Joselewicza. Fotografie w formacie wizytowym 10,3 × 6,2 cm, na kartonach firmowych, 
wydane nakładem Księgami i składu fotografii, rycin, obrazów A[leksandra] Nowoleckie-
go w Krakowie Główny Rynek róy (sic!) ulicy Brackiej [po 1872 r.]. W. Maliszewski działał 
w Krakowie od 1856 r., dagerotypista, zajmował się fotografią stereoskopową. 2 fotografie 
na kartonikach anonimowych, kilka z drobnymi plamkami.  1 500. –
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232. DUNIN-BRZEZIŃSKI Wacław Szczęsny (1912–1993): Idziemy znów Nowym Światem. 
Tango. Słowa i muzyka … Łódź: sgł. B. Hofman, 1945. – [4] s., nuty. 35 cm, brosz. wyd. 
(tytuł okładka). Prywatna pieczątka. Partytura utworu. Czysty egz.  45. –

233. FALL Maur ycy (1848–1922): 
Wiarusy. Polonez na fortepian skompo-
nowany przez… Lwów: M. T. Krzyszto-
fowicz, [1889]. – 3 s., il., 33 × 25,5 cm, bez 
opr. Dyrygent i kompozytor. Orkiestra ta 
pod jego batutą grała do 1893 r. podczas 
wszystkich uroczystości narodowych, 
m.in. w 1890 r. w Krakowie w czasie po-
grzebu Adama Mickiewicza. Podklejenia 
krawędzi, zaplamienia.  80. –

234. KARASIŃSKI Zygmunt (1898–
1973): To wszystko przez ciebie! Piosen-
ka o Warszawie. Słowa: ANTONIEWICZ 
Aleksander (1919–1972). Muzyka … War-
szawa: E. Kuthan, 1949. – [4] s., nuty. 33,5 
cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Party-
tura utworu. Proj. okł. Witold Kalicki. 
Czysty egz.  50. –

n u t y

229. CHÉRÉMÉTEFF Boris: À Mademoiselle Julie de Kobiakoff Polka par… Moscou: 
Imp: chez: R. Waehner, 1860. – [3] s. 33,5 cm, brosz. wyd. Partytura utworu. Lekkie 
zaplamienia okładki, stan dobry.  100. –

230. CHÉRÉMÉTEFF Boris: Mazurca composée à Sa nièce Barbe Chéréméteff par… 
Moscou: Imp. ltih d’ R. Wähner, 1854. – [3] s. 35 cm, bez opr. Partytura utworu. 
Stan b. dobry.  100. –

231. CHOPIN Fryderyk (1810–1849): Compositions favorites, pour le Pianoforte par … 
Op. 35. Marche funèbre. La Haye: F. J. Weygand, [1855]. – 5 s., nuty, 32,7 × 26,2 cm, 
bez opr. Niewielki zaciek na dolnym marginesie.  300. –
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238. SYGIETYŃSKI Tadeusz (1896–1955): Jak przygoda to tylko w Warszawie. Słowa: 
STARSKI Ludwik (1903–1984). Muzyka … Piosenka z filmu „Przygoda na Mariensz-
tacie”. Warszawa: Czytelnik, 1953. – 6, [2] s., 30 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Partytura utworu. Czysty egz.  35. –

239. ŻAK Czesław (1895–1959): W Łazienkach kwitną drzewa. Piosenka-walc. Słowa: 
OCHOROWICZ Michał (1907–1998). Muzyka … Warszawa-Kraków: E. Kuthan, 
1949. – 5, [1] s., 33,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Partytura utworu. Proj. okł. 
Witold Kalicki. Czysty egz.  50. –

235. LESZCZYŃSKA Franciszka (1914–
1987): A ja chcę mieszkać w Warszawie. 
Słowa: BRZECHWA Jan. Muzyka … 
Warszawa: E. Kuthan, 1946. – [4] s., nuty. 
33,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Par-
tytura utworu. Proj. okł. Witold Kalicki. 
Czysty egz.  50. –

236. RAPACKI Wincenty (1865–1943): 
„Gdzie chłopaczek tam dziewczynka”. 
Piosnka. Słowa i muzyka … Rys. Anna Gra-
matyka-Ostrowska. Kraków: S. A. Krzyża-
nowski, [ca 1910]. – 5, [1] s., il., 34,5 cm, bez 
opr. Partytura utworu. Lekko przykurzona 
z zaciekiem w narożniku.  150. –

237. RAPACKI Wincenty (1865–1943): Śmierć trębacza. Muzyka … Słowa Pajgerta. 
Sosnowice: M. Rowińska, [przed 1915]. – 5 s., il., 34 cm, bez opr. Partytura utworu. 
Zagięcia narożników, stan dobry.  150. –
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241. [WOJNA polsko-bolszewicka] НАЙМИТ Петлюра продав украіну польским 
панам. Пани спалили и пограбували Украіну — смерть панам і Петлюровцям. 
Najemnik Petlura sprzedał Ukrainę polskim panom. Panowie spalili i splądrowali 
Ukrainę – śmierć panom i Petlurowcom. Kijów: Vseukrainskoe izdvo, 1920. – lito-
grafia dwubarwna 69 × 48,5 cm. W kwietniu 1920 r. doszło do porozumienia między 
rządami Polski i Ukraińskiej Republiki Ludowej. Plakat podważał powagę umowy 
zawartej w szczytowym momencie wojny. Drobne nadkruszenie dolnej mi prawej 
krawędzi. Stan b. dobry.  5 100. –

242. [WOJNA polsko-bolszewicka] НАЙМИТ Петлюра продав украіну польским 
панам. Пани спалили и пограбували Украіну — смерть панам і Петлюровцям. 
Najemnik Petlura sprzedał Ukrainę polskim panom. Panowie spalili i splądrowali 
Ukrainę – śmierć panom i Petlurowcom. Kijów: Vseukrainskoe izdvo, 1920. – druk 
typograficzny 69,5 × 48,5 cm. Reedycja plakatu wykonana na przełomie lat 1950/60. 
W kwietniu 1920 r. doszło do porozumienia między rządami Polski i Ukraińskiej 
Republiki Ludowej. Plakat podważał powagę umowy zawartej w szczytowym mo-
mencie wojny. Stan b. dobry.  1 200. –

p l a k a t y  i  a f i s z e

240. [WOJNA polsko-bolszewicka] Да недолго нагулялся, рысачок, Напоролся 
на Советский ты штычок И давай во все лопатки лататы, Мимо Бреста и 
Варшавы дуешь ты. (Szyderstwa z polskiego pana, co na sowiecki bagnet się na-
dział i wziął nogi za pas za Brześć i Warszawę). Archangielsk: Izd. Arhangel. Gupro-
sa, 5-ja Covet. Tipogr., [1920]. – litografia barwna 35 × 23 cm. Propaganda sowiecka 
z ofensywy sierpniowej 1920 r. U dołu monogram KK i VIII rzymska, uciekający 
pan gubiący szablę i podpis Polša. Ślad po złożeniu, stan dobry.  666. –
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244. DZIEŃ Milicjanta. [incipit:] Dnia 7 października 1945 poraz pierwszy w Odrodzo-
nej, Demokratycznej Polsce obchodzić będziemy uroczyście w Wyrzysku „Dzień 
Milicjanta” [...] Komenda Powiatowa M. O. powiatu wyrzyskiego Szymański ppor, 
Białek kpt. Nakło: Druk. pod Zarządem Państwowym, 1945. – arkusz 43 × 30 cm. 
W programie: Msza św., przemówienia przedstawicieli władz, defilada, wyścigi 
rowerowe, zabawa taneczna. Ślad złożenia, stan b. dobry.  60. –

245. OBYWATELE! [incipit:] W bieżącym miesiącu dnia 27 kwietnia, upływa druga 
rocznica od chwili przyjazdu Administracji Polskiej na teren powiatu Miastko. 
Chwila ta, zastanie nas pochłoniętych dźwiganiem z gruzów zniszczonego miasta 
[...] W obliczu odbywającej się konferencji pokojowej w Moskwie, obowiązkiem 
naszym jest zamanifestować w dniu 27 kwietnia, że ziemie, które objęliśmy w po-
siadanie są rdzennie polskie […] Miastko: Druk. Nr. 1 w Słupsku, 18. IV. 1947. – 
arkusz 86 × 61 cm. W programie uroczystości w sobotę 26. capstrzyk i ognisko, 
a w niedzielę nabożeństwo, zawody piłkarskie, akademia i zabawa. Ślady złożenia, 
drobne przetarcia, stan dobry.  60. –

243. [WOJNA polsko-bolszewicka] МАЯКОВСКИЙ Владимир (1893–1930): 1. Если 
белогвардейщину не добьем совсем, 2. белогвардейщина снова встанет 
на ноги.[…] MAJAKOWSKI Władimir: 1. Jeśli białogwardzistów nie dobije-
my wszystkich 2. białogwardziści podniosą się na nogi 3. Jeśli dobijemy panów 
i opuścimy ręce 4. Wrangel wyciągnie do robotnika rękę 5. Póki nie wzmocni się 
sztandar czerwony 6. karabin nie może być przez nas rzucony. [Moskwa]: Nar-
kompros ROSTA, [1920]. – druk 69,2 × 48,5 cm. Reedycja plakatu wykonana na 
przełomie lat 1950/60. Plakat propagandowy w formie komiksu autorstwa – tekst 
i rysunek – Majakowskiego. Wydawnictwo РОСТА № 149 [Rosyjskiej Agencji 
Telegraficznej]. Stan b. dobry.  1 200. –
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248. BIERUT Bolesław: Sześcioletni plan odbudowy Warszawy. Szatę graficzną, wy-
kresy, plany i perspektywy opracowano na podstawie materiałów i projektów Biura 
Urbanistycznego Warszawy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1951. – {6], 367 s., [1] k. 
portr. 15 k. planów kolor., 25 k. tabl. rozkł., fot., plany. 33,5 cm, opr. wyd. pł. ze zło-
conym tyt. na licu i grzbiecie. Na wyklejkach plany W-wy: 1. Warszawa z czasów 
króla Augusta III. 2. Warszawa z roku 1955. Propagandowy album z fotografiami 
odbudowanej W-wy, z zestawianymi fot. zrujnowanej W-wy. Niewielkie otarcia na 
górnej krawędzi grzbietu.  250. –

p r o p a g a n d a  s o c j a l i z m u

246. AMERYKAŃSKI plan ujarzmie-
nia Europy. Warszawa: Książka i Wie-
dza, 1950. – 324, [4] s., 20 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Jan Hollender. Tłumaczo-
ne z rosyjskiego. Na k. przedtyt. notatka 
kredką „Egz. próbny Biura Propagandy”. 
Okładka zakurzona. Na tylnej zapiski dłu-
gopisem. Wewnątrz czysty egz.  30. –

247. BEZYMIENSKI Aleksander: Gniewne rymy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950. 
– 65, [2] s., il. 17,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne. „Bo-
jownikom o pokój na całym świecie książkę tę poświęca autor”. Tłumaczyli z ros.: 
J. Brzechwa, S. R. Dobrowolski, J. Ficowski, L. Lewin, L. Pasternak, A. Sandauer, 
W. Słobodnik. Radziecka satyra antykapitalistyczna. Na tylnej okładce zapiski 
długopisem.  30. –
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252. JAK żyją i jak pracują w kołchozach 
Radzieckiej Ukrainy. Waszawa: Książ-
ka i Wiedza, 1950. – 137, [5] s., il., 20,5 
cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Okładka zaku-
rzona. Na tylnej okładce zapiski długo-
pisem.  30. –

253. JURYŚ Roman: Z wędrówek po kołchozach Ukrainy Radzieckiej. Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1949. – 79, [2] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Jerzy 
Cherka. Okładka zakurzona, niewielkie otarcia na krawędziach. Na tylnej okładce 
zapiski długopisem.  30. –

249. BRODZKI Stanisław: Titowszczyzna. Szturmowy oddział imperializmu. Warsza-
wa: Książka i Wiedza, 1950. – 131, [2] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Okładka reprodukowa-
na z czasopisma „Krokodyl” karykaturzystów Kukryniksy (Michaił Kuprijanow, 
Porfirijo Kryłow, Nikołaj Sokołow). Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Okładka zakurzona. Na tylnej okładce zapiski długopisem.  70. –

250. GARIN – MICHAJŁOWSKI M.: Przy-
powieści koreańskie. Warszawa; Książka 
i Wiedza, 1952. – 69, [2] s., ozdobniki, 20 cm, 
opr. karton wyd. Okładkę i ozdobniki proj. 
Jerzy Jaworowski. „W baśniach zebranych 
przez Garina, jak w czystym zwierciadle, 
odbijają się dążenia i marzenia, dola i oby-
czaje ludu bohaterskiej Korei”. Tłumaczyła 
z ros. Gabriela Pauszer-Klonowska. Grzbiet 
lekko spłowiały. Czysty egz.  30. –

251. GÓRECKI J.: Rzym a Polska walcząca. 
Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. – 90, [5] 
s., 20,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Watykan a sprawa 
polska na przestrzeni dziejów. BN sugeruje, 
że autorem jest Aleksander Kamiński, lecz 
poglądy i działalność twórcy „Kamieni na 
Szaniec” temu przeczą. Niewielki ubytek 
i podklejenie na grzbiecie. Na tylnej okładce 
zapiski długopisem.  30. –
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256. KOŁACZKOWSKA Helena: W przedszkolu. Rysunki Wandy Zawidzkiej. Warszawa: 
Nasza Księgarnia, 1951. – [12] s., il., 22 × 22 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Jedna z 24 ksią-
żeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym „Świat w obrazach” opracowany z inicjatywy 
i pod kierownictwem Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stan b. dobry.  30. –

257. KUREK Tadeusz: Woda dla Śląska. Budowa zapory wodnej w Goczałkowicach. 
Warszawa: Książka i Wiedza, 1951. – 58, [5] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. 
Jan Hollender. Wielkie Budowle Planu Sześcioletniego. Na wew. stronie okładki 
notatka „Nie ma wzmianek o Tito i Jugosławii”. Na k. tyt. pieczątka „Egzemplarz 
próbny”. Na tylnej okładce zapiski długopisem.  30. –

258. KWIATKOWSKI Eugeniusz: Wczoraj, dziś i jutro Polski na morzu. Warszawa: Spół-
dzielnia Wyd. „Wiedza”, 1946. – 31, [1] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Jan Słomczyń-
ski. Referat wygłoszony (przez inicjatora budowy portu w Gdyni), dn. 12 lipca 1946 r. na 
I Zjeździe Związku Gospodarczego Miast Morskich w Gdańsku. Okładka zakurzona, na 
krawędziach niewielkie otarcia. Na tylnej okładce zapiski długopisem.  40. –

254. KOBIETY Azji i Afryki. Dokumenty i sprawozdania. Warszawa: Książka i Wiedza, 
1951. – 149, [3] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. 
Okładka zakurzona. Na tylnej okładce zapiski długopisem.  50. –

255. KOŁ[Ł]ONTAJ Aleksandra: Wasylisa. 
Powieść. Przekład z rosyjskiego Marji 
Domosławskiej. Lwów: Sp. Wyd. „Lotos”, 
1928. – 205, [3] s., 18 cm, opr. pł. z zach oryg. 
okładką brosz. Prywatna pieczątka własno-
ściowa „Majatek Dawidów B. gmina i pocz-
ta Góry Mokre powiat Konecki”. Powieść 
rosyjskiej komunistki, pierwszą w świecie 
kobietą pełniącą funkcję ministra i ambasa-
dora. Uznawana za symbol zaangażowania 
kobiet po stronie bolszewików. Określana 
jako socjalistyczna feministka, propagowa-
ła nowy model kobiecości i wolnej miłości. 
Czysty egz.  90. –
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261. NA Straży Pokoju. Warszawa: Książka i Wiedza, 1952. – 218, [4] s., [1] k. portr. kolor., 
il., 23,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Tłumaczył z ros. 
St. Garztecki. Wystąpienia działaczy i przedstawicieli klasy robotniczej na II Wszech-
związkowej Konferencji Obrońców Pokoju. Okładka zakurzona i lekko zabrudzona, 
ze śladem zawilgocenia. Na tylnej okładce zapiski długopisem.  40. –

262. PASZA Angelina: Kobiety trakto-
rzystki na polach kołchozu. (Pasza 
Angelina o sobie i swojej pracy). War-
szawa; Książka i Wiedza, 1950. – 114, 
[1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Zdezak-
tualizowana pieczątka biblioteczna. 
Okładka zakurzona. Na tylnej okład-
ce zapiski długopisem. Blok poluzo-
wany, kilka kartek luzem.  30. –

259. MARIAŃSKA Aniela: Szlakiem delegacji chłopów polskich po Ukrainie. Warsza-
wa: Książka i Wiedza, 1950 (1951). – 62, [2] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizo-
wana pieczątka biblioteczna. Na wewnętrznej stronie okładki notatka „Wzmianek 
o Tito i Jugosławii nie ma”. Okładka zakurzona. Wewnątrz czysty egz.  30. –

260. MICHALSKA Marta: Hela będzie traktorzystką. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950. 
– 124, [3] s., il., 20 cm, brosz. wyd. Ilustrował Mieczysław Kościelniak. Opowiadanie 
dla młodzieży. Okładka zakurzona. Na tylnej zapiski długopisem.  70. –
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265. ROS Jerzy: Podróż po Polsce planu sześcioletniego. Warszawa: Książka i Wie-
dza, 1954. – 66, [2] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. 10 lat Polski Ludowej. Okładka lekko 
przykurzona.  30. –

266. SPEŁNIONE zobowiązania. W 5-tą rocznicę Manifestu Lipcowego PKWN. Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1949. – 52, [3] s., 21,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Stefan Bernaciński. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Na k. tyt. notatka ołówkiem „Wzmianek 
o Tito nie ma”. Okładka zakurzona. Na tylnej zapiski długopisem.  30. –

263. PIEROWSKA Olga, ZAMCZAŁOW Grigorij: Wyspa w stepie. [Odessa]: Wydaw-
nictwo Dziecięce przy K.C. L.K.Z.M.U. [Komitecie Centralnym Leninowskiego Ko-
munistycznego Związku Młodzieży Ukrainy], 1937. – 170, [1] s., il., 21 cm, opr. wyd. 
karton. Propagandowa historia powstawania eksperymentalnej, doświadczalnej 
zagrody dla dzikich zwierząt na stepach Ukrainy. Okładka zniszczona, zdobione 
wyklejki, jedna karta uszkodzona (urwana w połowie).  90. –

264. PIEŚNI i wiersze zebrał Władysław 
Broniewski, motywy muzyczne ze-
brała Franciszka Leszczyńska. Łódź: 
Łódzki Instytut Wydawniczy, 1947. 
– 39 s., nuty, il. 24 cm, brosz. wyd. 
Kilka il. sygnowanych J. M. Szancer. 
W zbiorze oprócz hymnu i roty znaj-
dziemy wiersze i pieśni rewolucyjne 
(np. Warszawianka, Czerwony sztan-
dar, Marsz Gwardii Ludowej). Okład-
ka z niewielkimi przebarwieniami. 
Wewnątrz czysty egz.  100. –
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267. SZELBURG-ZAREMBINA Ewa: Wesoła praca. [b.m.i.w., 1947]. – 24 s., il., 28 cm, 
brosz. wyd. Ilustrował Bogdan Bocianowski. Zdezaktualizowane pieczątki biblio-
teczne. Zatwierdzona przez Min. Oswiaty z 18.06. 1946 r. jako lektura klas I-III. 
Wierszyki propagandowe dla dzieci o zawodach Grzbiet na dole lekko naderwany, 
malutki ślad po zacieku od strony grzbietu. Środkowe karty luzem (przetarte przy 
zszywkach).  35. –

268. WARSZAWA. [Album]. War-
szawa: Spółdzielczy Instytut 
Wydawniczy „Kraj”, 1950. – 102, 
[1] s., fot., 28 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. J. M. Szancer. 
Propagandowy album fotografii 
odbudowanej Warszawy, dla po-
równania fot. ruin pozostałych 
po II wojnie światowej. Blok lek-
ko poluzowany.  100. –
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272. WOROSZYLSKI Wiktor: Weekend mi-
ster Smitha. Satyry i fraszki. Warszawa: 
Książka i Wiedza, 1949. – 53, [2] s., 20 cm, 
brosz. wyd. Okładkę proj. Jerzy Cherka. 
Zdezaktualizowana pieczątka bibliotecz-
na. Utwory z okresu fascynacji komuni-
zmem. Stan b. dobry. Na tylnej okładce 
zapiski długopisem.  30. –

273. WÓJCIK Roman, ZYGAŁA Elżbieta: 
Widzieliśmy na własne oczy. Warszawa: 
Spółdzielnia Wyd. „Współpraca”, 1949. – 
31, [1] s., il., 20,5 cm, brosz. wyd. Zdezak-
tualizowana pieczątka biblioteczna. „Egz. 
próbny”. Okładka zakurzona. Na tylnej 
zapiski długopisem.  30. –

269. WIERNIK Bronisław: Wall Stre-
et napada na Koreę. Warszawa: Książ-
ka i Wiedza, 1950. – 38, [2] s., mapka. 
20 cm, brosz. wyd. Historia i początek 
wojny w Korei. Na tylnej okładce zapiski 
długopisem.  30. –

270. WODECKI Wiesław: Jak Maria 
Dudek zebrała 824 kwintale buraków 
cukrowych z hektara. Warszawa: Książ-
ka i Wiedza, 1953. – 31, [1] s., 21 cm, brosz. 
wyd. Zdezaktualizowana pieczątka bi-
blioteczna. Biblioteczka Ligi Kobiet. Do-
klejona krótka recenzja autora. Okładka 
zakurzona i lekko zabrudzona. Na tylnej 
zapiski długopisem.  30. –

271. WOROSZYLSKI Wiktor: Śmierci nie ma! Poezje 1945–1948. Warszawa: Książka 
i Wiedza, 1959. – 55, [1] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Okładkę proj. Stefan Bernaciński. 
Zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna. Jeden z pierwszych tomików czołowej 
postaci tzw. „pryszczatych” czyli młodych literatów wyznających doktrynę socre-
alizmu. Na tylnej okładce zapiski długopisem.  30. –
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275. BIAŁOWIEŻA. Polen. [Warszawa]: Wyd. 
Ministerstwa Komunikacji, [1935]. – [12] s., 
fot., plan. 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Krótki przewodnik po Białowieskim Parku 
Narodowym w jęz. niem., z fotografiami Jana 
J. Karpińskiego. Na tylnej okładce plan parku. 
Stan b. dobry.  50. –

r e g i o n a l i a

274. ALBUM starej Warszawy i jej okolic. 
[b. m. i w., ca 1915]. – [1] k. spisu treści, [34] k. 
tabl. (z 35), 36 × 30 cm, opr. wyd. pł. zdob. i złoc., 
teka. Z tyłu okładki ślepotłoczony adres intro-
ligatora: Переплетная фабрика М. Дулеманъ 
Гороховая 49 SPB (Perepletnaâ fabrika M. Du-
leman Gorohovaâ 49 SPB [Sankt Petersburg]). 
W albumie naklejane reprodukcje fotografii 
objektów architektury Warszawy, Mokotowa, 
Nieborowa, Pałac w Ursinowie, Arkadya, Nato-
lin, Puławy, Wilanów. Zawiera 67 il. przeważ-
nie po dwie na karcie, bywają pojedyncze i po-
trójne. Brak ostatniej 1 k. tabl. z 2 il. z Jabłonny. 
W albumie rzadko spotykany spis treści. Teka 
z drobnymi przetarciami na krawędziach, tablice 
w stanie idealnym.  800. –
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T. 1–2. Warszawa: Wyd. J. M. Bazewicza, 1901/1902. – 398 s.; 374 s., 21 × 30 cm, 
współopr. psk. z epoki. Spis alfabetyczny: miast, osad, wsi, folwarków... znajdu-
jących się w 10 guberniach Królestwa Polskiego... ze wskazaniem parafii, sądów, 
poczty, stacyi drogi żelaznej... Wydawnictwo ukazywało się w zeszytach, droższa 
wersja prenumeraty obejmowała płócienną, zdobioną okładkę oraz mapę ścienną 
Królestwa. Niniejszy egz. jest wersją tańszą bez reklam i kart tytułowych i mapy. 
Miejscami zagniecenia i podklejenia kart.  900. –

278. BOJER K.: Przewodnik po Kazimierzu. Opracował... Kazimierz n/Wisłą: Księ-
garnia W. Cholewiński, [1948]. – 19 s., il., 15 cm, brosz. wyd. Pierwszy popularny, 
powojenny przewodnik po Kazimierzu nad Wisłą wydany jeszcze przez prywatną 
księgarnię. Niewielkie zagięcia na okładce. Wewnątrz czysty egz.  40. –

279. [CZĘSTOCHOWA]. Mapa powiatu częstochowskiego 1:100.000. Częstochowa: 
Wyd. W. Nagłowski i S-ka, [1937]. – mapa kolor. (53 × 73,5 cm). 19 × 13,5 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka). Szczegółowa, kolorowa mapa woj. częstochowskiego. Przetar-
cia na zagięciach, naddarty i podklejony dolny narożnik bez uszczerbku dla mapy. 
Okładka pozaginana na krawędziach lekko podbrudzona.  90. –

276. [BIAŁOWIEŻA]. Bialowies in Deutscher Ver-
waltung. Herausgegeben von der Militärforstverwal-
tung Bialowies. Z. 2. (z 5-ciu). Berlin: Paul Parey, 1917. 
– [2], 57–118 s., [1] k. map, il., szkice, 28 cm, brosz. wyd. 
W treści: 1. Warunki leśne w Puszczy Białowieskiej; 
2. Leśne spacery entomologiczne po Puszczy Biało-
wieskiej. Wyniki badań naukowych prowadzonych 
na terenie puszczy w czasie I wojny światowej w la-
tach 1916–17, przez niemieckich naukowców. Okładka 
podbrudzona, zagięcia na narożnikach, grzbiet nad-
pęknięty. Wewnątrz czysty egz.  120. –

277. BOBIŃSKI Antoni, BAZEWICZ Michał Jó-
zef: Przewodnik po Królestwie Polskiem na pod-
stawie najnowszych źródeł opracowany przez... 
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281. [GDAŃSK]. LUBEN Friedrich Adolf: Das sehenswerte Danzig. Gdańsk: Danziger 
Verlags-Messelschaft, 1927. – 31, [1] s., fot., [1] k. plan kolor., rozkł. (17 × 9 cm). 17 cm, 
brosz. wyd. Freie Stadt Danzig II. Opis najciekawszych zabytków Gdańska. Stan b. 
dobry.  50. –

280. [CZĘSTOCHOWA]. Plan miasta Częstochowy z informatorem. Skala 1:20 000. Czę-
stochowa: Wyd. W. Nagłowski i S-ka, [1946]. – 32 s., reklamy, plan kolor. (54 × 58 cm). 
20 × 12,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). „Plan wzorowany na poprzednich wyda-
niach, bez winietek kościołów i pomników na obrzeżach mapy”. W informatorze spis 
ulic i liczne reklamy firm lokalnych. Okładka podklejona, pokruszona na krawędziach 
z ubytkami. Plan poprzecierany na zagięciach, na krawędzi ubytek po odklejeniu od 
okładki, bez uszczerbku dla planu.  50. –
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„Podręcznik niniejszy dostali członkowie Towarzystwa Ludoznawczego w miejsce 
drugiego zeszytu Ludu R. VII rok 1901”. Zachowana oryginalna okładka brosz. Jedna 
k. uzupełnona wg oryginału. Na końcu brak blankietów zgłoszeniowych. Strona 83. 
porysowana kopiowym ołówkiem, bez uszczerbku dla tekstu.  60. –

284. [HUCULSZCZYZNA.] Huzulenland. Polen. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Ko-
munikacji, [1935]. – [16] s., fot., mapka, 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki 
przewodnik po Huculszczyźnie, położenie, historia i tradycja regionu w jęz. nie-
mieckim. Na tylnej okładce mapka. Stan b. dobry.  50. –

285. [INDIE] BAEDEKER Karl: Indien. 
Handbuch für Reisende von... Leipzig: Verlag 
von K. Baedeker, 1914. – LXXIV, 358 s., [22] 
mapy (2 uzupełnione wg oryginału), [33] plany, 
rys. 16 cm, opr. wyd. pł. Przewodnik po Indiach, 
Cejlonie, Birmie, Singapurze, Bangkoku i Javie. 
Okładka podniszczona, otarcia i załamania. 

282. GDYNIA. Polen. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Komunikacji, [1935]. – [16] s., 
16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki przewodnik po mieście i porcie w jęz. 
niemieckim. Fot. wykonali Ernest Raulin i Henryk Poddębski. Na tylnej okładce 
plan Gdyni. Grzbiet podklejony, uszkodzony narożnik przedniej okładki.  30. –

283. GOMME George L.: Folklor. Podręcznik dla zajmujących się ludoznawstwem. Uło-
żył... Przetłómaczył z angielskiego Wojciech Szukiewicz. Opatrzył przedmową i wydał 
Dr. St. Eljasz-Radzikowski. Kraków: Wydawnictwo Tow. Ludoznawczego we Lwowie, 
1901. – [8], X, [4], 183 s., ozdobniki 19 cm opr. współcz. karton oklejony papierem. 
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287. KALENDARZYK polityczno-historyczny miasta stoł. Warszawy na rok 1917. 
Wydawnictwa rok drugi. Warszawa: Magistrat m. Stołecznego Warszawy, 1917. – [4], 
644, [2] s., il., [12] k. tabl., 12 × 8,5 cm, brosz. wyd. Obejmuje obszerny informator 
miejski, zawierający nazwiska członków licznych instytucji świeckich i wyznanio-
wych, działalność społeczna i socjalna, opis wydarzeń politycznych w Warszawie 
w 1915 i 1916 r. W dziale literackim zamieszczono m.in. obchody 125 rocznicy Kon-
stytucji 3 Maja, dzieje pomników warszawskich, oraz historię powstania Wielkiej 
Warszawy, spis miejscowości przyłaczonych w 1916 r. do m. stoł. W-wy. Zagięcia 
narożników, grzbiet lekko nadpęknięty, niewielki ubytek tylnej okł.  120. –

Krawędź grzbietu lekko nadpęknieta. Wewnątrz czysty egz. Ogólna mapa re-
gionu i mapa Cejlonu uzupełnione wg oryginału, pozostałe oryginalne w stanie 
b. dobrym.  500. –

286. INFORMATOR branżowy wojewódz-
twa pomorskiego. Vademecum spółdzielcy, 
kupca, rzemieślnika i przemysłowca. Toruń: 
nakł. Spół. Wyd. „Wiedza”, 1948. – 384, [4] s., 
[26] s. reklam. 21 cm, brosz. wyd. Zdezaktu-
alizowana pieczątka biblioteczna. Wykaz 52 
miast woj. pomorskiego wg liczebności miesz-
kańców, opatrzony krótką historią gospodar-
czą i aktualnymi informacjami. Jedna k. re-
klam uszkodzona. Na tylnej okładce zapiski 
długopisem. 100. –
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289. KOLBERG Oskar: Pieśni ludu polskiego zebrał 
i wydał... Serya I. Warszawa: nakł. wydawcy, 1857. 
– XI, [1], 448, [30] s., nuty, 10 k. tabl. (litografie kol.), 
22,5 cm, opr. współcz. karton oklejony papierem. Cz. 
1. Dumy i pieśni. Cz. 2. Tańce. Polskie tańce, ma-
zury, kujawiaki (obertasy), walce. Na końcu tabela 
miast i osad o których mowa w zbiorze, objaśnienia 
do rycin oraz słowniczek „niektórych wyrazów”. 
Wewnątrz liczne rdzawe przebarwienia, jedna karta 
z niewielkimi uszkodzeniami i zabrudzeniami. Na 
kilkunastu kartach końcowych (w tym na tablicach) 
niewielki ślad po zacieku.  250. –

290. KOLBERG Oskar: Przemyskie. Zarys etnograficzny. Kosztem Muzeum im. Dzie-
duszyckich we Lwowie z pośmiertnych materyałów wydał Dr. I. Kopernicki. Z por-
tretem autora i 4. rycinami. Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1891. – 
XX, 243, [1] k. portret. [4] k. tabl., 23 cm, opr. współcz. karton oklejony papierem. 
Zwyczaje. Obrzędy. Pieśni i tańce. Bajki. Wierzenia. Zabobony. Gusła. Czary i leki. 
Czysty egz.  100. –

288. KOLBERG Oskar: Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Przedstawił ... Serya I. Sandomier-
skie. Z rycinami i drzeworytami wedle rys. W. Gersona. Warszawa: Druk. Jana 
Jaworskiego, 1865. – 283, [5] s., [2] k. tabl. (litografie kolor.), il., nuty (drzeworyty), 23 
cm, brosz. wyd. Zarys monograficzny dotyczący etnografii, obrzędów, wesel, pieśni 
chłopskich i dworskich oraz tańców w Sandomierskim. Przyozdobiony dwiema 
barwnymi litografiami Maurycego Fajansa przedstawiającymi stroje ludowe z oko-
lic Iłży i Szydłowca oraz Dzikowa koło Tarnobrzega. Liczne ilustracje w drzeworycie 
w tekście oraz nuty. Egz. nieprzycięty i częściowo nierozcięty.  150. –
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294. KRÓLESTWO Serbów, Chorwatów i Słowenców. Jugosławja kraina słońca i błę-
kitnego Adrjatyku, uzdrowisk alpejskich i nowoczesnych kąpielisk, ustronnych 
lasów i pomników starej kultury i historji. Beograd [Belgrad]: Wyd. Biura Podróży 
i Ruchu Turyst. Putnik, [po 1918 przed 1929]. – [1] k. złożona, il., mapy, 20 × 10 cm 
(40 × 61 cm) bez oprawy. Turystyczny folder reklamowy opisujący uroki Jugosławii 
oraz najważniejsze informacje dla turystów. Czysty egz.  50. –

295. LEPECKI Mieczysław B. (1897–1969): 
Opis stanu Espirito Santo. Ze specjalnym 
uwzględnieniem terenów, na których odby-
wa się kolonizacja Polska. Warszawa: nakł. 
Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1931. – 101, [2] s., 
[8] s. fot., mapki, tabele. 24 cm, brosz. wyd. 
Relacja z podróży naukowo-turystycznej do 
Brazylii. Okładka lekko przykurzona. Egz. 
nierozcięty.  90. –

291. KOLBERG Oskar: Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni z brulionów pośmiernych przy 
współudziale St. Fischera i F. Szopskiego wydał Józef Tretiak. Kraków: nakł. Akademii 
Umiejętności, 1907. – XI, [1], 450 s., nuty, 24 cm, brosz. wyd. Pieśni na różne okazje. 
Skazki ludu ruskiego zebrane na Wołyniu w 1835 r. Egz. nierozcięty.  100. –

292. KRAJOZNAWSTWO Turystyka. W świecie książek. 1. Materiał bibliograficzny 
zebrał Tadeusz Wilczyński. Kraków: Koło Krakowskie Związku Księgarzy Polskich, 
1938. – 87, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Bibliografia wydawnictw o tema-
tyce krajoznawczo-turystycznej. Zawiera skrócone opisy ułożone wg województw, 
wykaz czasopism, Komunikaty Towarzystw Turystycznych, liczne reklamy. Prze-
tarcia na grzbiecie, niewielkie plamki na okładce, wewnątrz czysty egz.  50. –

293. KRAKÓW. Polen. [Warszawa]: Wyd. Mini-
sterstwa Komunikacji, [1935]. – [20] s., fot., 
plan. 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krót-
ki przewodnik po Krakowie i okolicach w jęz. 
niemiecki. Na tylnej okładce plan centrum 
miasta. Stan b. dobry.  40. –
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298. [LUBLIN] Plan Wielkiego M. Lublina. Opracowany przez Biuro Regulacji Ma-
gistratu M. Lublina. Lublin: nakł. Polskiego T-wa Krajoznawczego, 1931. – 8 s., 
[1] mapa kolor., rozkład. (58 × 48 cm). 16,5 × 10,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Zawiera skorowidz ulic, instytucji, kościołów, szkół itp. Okładka i s. tekstu lekko 
pozaginane na narożnikach. Plan w stanie b. dobrym.  90. –

296. LEPECKI Mieczysław B.: Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenji i Azerbaj-
dżanu. Warszawa: Bibljoteka Polska, [1935], – 197, [3] s., [20] s.il., 23 cm, brosz. wyd. 
Okładkę proj. Tadeusz Piotrowski. Relacja z podróży po Kaukazie w latach 30-tych 
XX w., przyroda, zabytki, kultura dawna i sowiecka. Okładka lekko pokruszona 
na zagięciach, tylna okładka naderwana, podklejona. Na pierwszych i ostatnich 
kartach ślady zawilgocenia. 60. –

297. LUBACZEWSKI Tadeusz (1895–1959): Jugosławja. Przewodnik z 90 ilustracjami. 
Opracował... Warszawa: nakład własny, 1935, – 134, [22] s., fot., [1] k. mapka luz., 
reklamy. 22 × 12,5 cm, brosz. wyd. Przewodnik opracowany przez polskiego dyplo-
matę, zawiera informacje historyczne, geograficzne i turystyczne. Liczne reklamy 
i ogłoszenia. Czysty egz.  120. –
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301. ŁOPALEWSKI Tadeusz: Czarownice 
litewskie. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 
[1933]. – 62, [2] s., 15,5 × 12 cm, brosz. wyd. 
Bibljoteczka Historyczno-Geograficzna nr 
226. Cykl Świat dziwów. Procesy czarownic 
na Litwie. Okładka lekko pognieciona, tylna 
zabrudzona. Wewnątrz czysty egz.  30. –

302. MAKARCZYK Janusz: Liberja. Li-
beryjczyk. Liberyjka. Warszawa: Główna 
Księgarnia Wojskowa, 1936. – 112 s., [16] k. 
tabl., 24 cm, opr. pł. Oprac. graf. Atelier 
Girs-Barcz. Zdezaktualizowana pieczątka 
biblioteczna. Relacja z wyprawy do Liberii, 
przedstawiciela Ligi Morskiej i Kolonialnej. 
Okładka podniszczona, blok poluzowany. 
Wewnątrz czysty egz.  80. –

299. LWÓW. Polen. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Komunikacji, [1935]. – [16] s., fot., 
plan. 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki przewodnik po zabytkach Lwowa 
w jęz. niemieckim. Na tylnej okładce plan centrum miasta. Stan b. dobry.  50. –

300. [LWÓW] L’vov. Spravočnik. Lwów: Vil’na Ukraina, 1949. – 199, [1] s., il., 20,7 cm, 
opr. wyd. pł. Bogato ilustrowany przewodnik po sowieckim Lwowie. Dość niski 
nakład 3000 egz. Stan b. dobry.  200. –
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Schlesische Volkszeitung in Breslau, 1900. – 30 s., il., 20 cm, brosz. wyd. Wysoko-
górskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce. Stan b. dobry. 50. –

305. ORŁOWICZ Mieczysław: Illustrated railway guide. [Cz. II.] Poland north-so-
uthern part. Warszawa: Ministerstwo Komunikacji, 1932. – 232, [8] s., fot. [2] mapki 
rozkład. (luzem w kieszonce). 22 cm, brosz. wyd. Na okładce wykorzystany plakat 
S. Norblina. Przewodnik w ang. wersji językowej. Bogato ilustrowany przewodnik 

303. NAŁKOWSKA Anna (1862–1942): Gieografja szkolna (elementarna) według Kirchhof-
fa, Langebecka, Nałkowskiego, Pahdego, Richtera, Schradera, Supana i innych. napisa-
ła... Część III. Europa. Warszawa: nakł. i druk. M. Arcta, 1907. – 194 s., il., 19,5 cm, opr. 
wyd. ppł. Podręcznik geografii z rozdziałem o nizinie polskiej. Okładka przykurzona 
z drobnymi plamkami. Wewnątrz notatki ołówkiem na marginesach.  60. –

304. NENTWIG Heinrich (1855–1926): Das Königliche Meteorologische Observato-
rium auf der Schneekoppe. Zur Eröffnung am 5. Juli 1900. Warmbrunn [Cieplice]: 
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wych (m.in. Warszawa, Kraków, Kielce, Radom, Częstochowa, Koluszki, Tarnów, 
Cieszyn, Zakopane, Śląsk, Tatry i Pieniny). Fotografie m.in.: Z. Marcinkowskiego, 
J. Kriegera, J. Jaroszyńskiego. Okładka podniszczona, uszkodzona i pokruszona na 
krawędziach. Wewnątrz czysty egz.  120. –

307. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany przewodnik kolejowy. [Cz. II.] Polska. 
Część północno-zachodnia. Warszawa: Ministerstwo Komunikacji, 1930. – [8], 231, 
[17] s., fot., [2] mapki rozkład. (luzem w kieszonce), reklamy. 22 cm, brosz. wyd. 

po Polsce centralnej i zachodniej wzdłuż linii kolejowych (m.in. Warszawa, Łódź, 
Poznań, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Gdynia). W dodatku Wolne Miasto Gdańsk 
i okolice. Niewielkie zagiecia na krawędziach okładki.  180. –

306. ORŁOWICZ Mieczysław: Ilustrowany przewodnik kolejowy. [Cz. I.] Polska. Część 
południowo-zachodnia. Warszawa: Ministerstwo Komunikacji, 1926. – [16], 157, [27] 
s., fot., [1] mapka rozkład. (luzem w kieszonce), reklamy. 22 cm, brosz. wyd. Bogato 
ilustrowany przewodnik po Polsce centralnej i południowej wzdłuż linii kolejo-
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309. PIENINY. Polen. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Komunikacji, [1935]. – [8] s., fot. 
mapka. 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki przewodnik po regionie w jęz. 
niemieckim. Na ostatniej stronie mapa turystyczna Pienin. Stan b. dobry.  40. –

310. PISKORSKI Czesław: Szczecin i Dolne Przyodrze. Przewodnik. Warszawa: Spół-
dzielnia Wyd.-Oświatowa „Czytelnik”, 1948. – 126, [8] s., il., [5] k. planów rozkł., 17 
cm, brosz. wyd. Biblioteczka Krajoznawcza T. 1. Historia, zabytki, trasy wyciecz-
kowe. Okładka lekko zakurzona. Blok poluzowany.  30. –

Opr. graf. i okładka E. Bartłomiejczyka. Bogato ilustrowany przewodnik po Polsce 
centralnej i zachodniej wzdłuż linii kolejowych (m.in. Warszawa, Łódź, Poznań, 
Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Gdynia) z uwzględnieniem wybrzeża morskiego 
i kolei lokalnych oraz nadmorskich. W dodatku Wolne Miasto Gdańsk i okolice. 
Fotografie m.in. Jana Bułhaka i Henryka Poddębskiego. Ogólna mapa kolejowa 
Rzeczypospolitej oraz mapa kolejowa części północno-zach. Pokruszenia na kra-
wędziach okładki.  180. –

308. ORŁOWICZ Mieczysław: Literatura tury-
styczna Polski. Szkic bibljograficzny. War-
szawa: nakł. Ministerstwa Komunikacji 
i Polskiego Biura Podrózy „Orbis”, 1937. – 
22, [1] s., 22 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Pieczątka własnościowa Dra Franciszka 
Uhorczaka (1902–1981), zasłużonego geo-
grafa i kartografa. Bibliografia wydaw-
nictw o tematyce turystycznej (przewodni-
ki, mapy), obejmuje również przewodniki 
po Polsce w jęz. obcych. Okładka lekko 
zakurzona, grzbiet przetarty. Wewnątrz 
czysty egz.  50. –
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312. PRONIEWSKI Grzegorz: Pobrzeże Wisły 
w najbliższej okolicy Płocka pod względem ar-
cheologicznym. Odbitka z „Przeglądu Arche-
ologicznego” R. II-III. z. 3–4. Poznań: Druk. 
W. Tomaszewskiego, [1914]. – 15 s., mapka, il., 
rys., 31 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Zna-
leziska archeologiczne m. in. w Ciechomicach, 
Radziwiu, Borowiczkach, Winiarach i samym 
Płocku. Czysty egz.  50. –

311. PODRÓŻNIK Polski. Przewodnik po Europie z 23 planami miast. Warszawa: Wyd. 
Eugeniusza Starczewskiego, 1903. – XXVII, 476 s., [23] plany. 16 cm, opr. wyd. pł. 
Wzorowany na popularnym Baedekerze, przewodnik, zawiera szczegółowe infor-
macje wraz z planami miast (m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Lwowa, Kijowa, 
Wilna, Poznania, Berlina, Pragi, Paryża, Londynu, Moskwy, Petersburga, Odessy). 
Okładka podbrudzona, wytarta na krawędziach, tylna pozaginana. Wyklejki za-
brudzone. Wewnątrz narożniki częściowo zagięte.  250. –
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314. PRZEWODNIK po Palestynie. Jerozolima: Geographica, 1942. – [4], 68 s., il., 
mapki, plany, 16 cm, brosz. wyd. Na k. tyt. ołówkiem: Własność Siostry Karo-
li Uniechowskiej Palestyna 1943 r. Karola Radogost Uniechowska herbu Ostoja 
(1904–1955) – ochotniczka Pomocniczej Służby Kobiet, podczas II wojny światowej 
pielęgniarka w szpitalach od ZSSR poprzez Irak, Palestynę po Monte Cassino, już 
jako lekarz. Siostra rysownika Antoniego Uniechowskiego. Drobne zagniecenia 
krawędzi okładki, stan b. dobry.  150. –

313. PRZEMYŚL. [Album widoków]. Kraków: Wyd. Salonu Ma-
larzy Polskich, [ok. 1915, przed 1918]. – [10] k. pocztówek 
w sepii, leporello. 9,5 × 14,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). 
Podpisy na pocztówkach w jęz. polskim i niemieckim. Stan 
b. dobry.  200. –
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317. SKARBEK-PERETIATKOWICZ Hanna (1892–1955): Indie wczoraj i dziś. Prze-
szłość i teraźniejszość, kraj i ludzie półwyspu hindostańskiego. Książka dla mło-
dzieży. Warszawa: Instytut Wyd. „Biblioteka Polska”, 1938. – 212 s., il., 23 cm, brosz. 
wyd. Opr. graf. Stanisława Brzęczkowskiego. Prywatny podpis własnościowy. Opis 
podróży i pobytu w Indiach, historia, zwyczaje i kultura Hindusów. Okładka lekko 
poprzecierana na krawędziach, grzbiet lekko nadpęknięty i podklejony. Wewnątrz 
miejscami lekko zagięte narożniki.  60. –

315. REYCHMAN Jan: Przewodnik po Podha-
lu, Spiszu, Orawie i Północnej Słowacji. War-
szawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1937. – 
XVI, 258 s., [7] k. map (luzem w kieszonce), 17 
cm, brosz. wyd. Zawiera szczegółowy opis tras 
turystycznych, zabytków, wraz z wskazówkami 
informacyjnymi co do bazy noclegowej, wyży-
wienia, komunikacji itp. Na licu okładki plama. 
Wewnątrz czysty egz.  150. –

316. SAWICKI Ludomir (1884–1928): Terminologja 
regjonalna ziem polskich, uchwalona i polecona 
przez Zjazd Geograficzny, zorganizowany stara-
niem Tow. Naucz. Szk. Wyż. w Krakowie 1922. Kra-
ków: nakł. Księgarni Geograficznej „Orbis”, 1922. 
– 16 s., [1] k. map, 19 cm, brosz. wyd. Prywatna pie-
czątka własnościowa. Polskie Słownictwo Geogra-
ficzne. Nr I. Czysty egz.  30. –
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320. [STANISŁAWÓW]. Pod Twoją obronę! czyli godzinki o najświętszej Marji Pannie 
Łaskawej w obrazie stanisławowskim cudami słynącej. Wyd. 5. Stanisławów: Komitet 
Odbudowy Kościoła Najświętszej Marji Panny Łaskawej, 1930. – 128 s., il., 12 × 8,5 cm, 
brosz. wyd. Książeczka jako cegiełka na odnowę kościoła w Stanisławowie, zawiera 
historię kościoła, Godzinki, oraz „inne modlitwy najczęściej występujące w nabożeń-
stwach w tutejszym kościele”, zebrał. Ks. Franciszek Komusiewicz. Okładka zabrudzona 
z zagięciami. Wewnątrz czysty egz.  30. –

321. STERNKLAR Leon: Artystyczno-informacyjny przewodnik po Włoszech połu-
dniowych i Sycylii wraz z Wyspami Liparyjskiemi, Maltą i Tunisem. Lwów: Księ-
garnia Polska B. Połanieckiego, 1907. – [4], 551, XL s., [4] mapy, [6] planów, [1] plan 

318. SKOLSZCZYZNA i powiat doliniański. Uzdrowiska i letniska. Stanisławów: Wo-
jewódzki Związek Międzykomunalny „Karpaty Wschodnie”, [1939]. – [12] s., fot. 
21 × 20 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Informator turystyczny wydany pod protek-
toratem Ligi Popierania Turystyki i Polskich Koleji Państwowych propagujący uroki 
regionu. Zawiera opis ważniejszych miejscowości i wsi huculskich pod względem 
krajoznawczo-turystycznym. Liczne fotografie m.in. autorstwa Henryka Poddęb-
skiego. Na wewnętrznej stronie okładki mapka. Niewielkie zagięcia narożników, 
na grzbiecie naddarcie.  50. –

319. SMOLEŃSKI Jerzy (1881–1940): Słow-
nictwo geograficzno-fizyczne, uchwalone 
i polecone przez Zjazd Geografów Polskich, 
zorganizowany staraniem Tow. Naucz. 
Szkół Wyższych w Krakowie 1922 roku. Ze-
stawił i objaśnił... Kraków: nakł. Księgarni 
Geograficznej „Orbis”, 1925. – 114, [2] s., 19 
cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka wła-
snościowa. Polskie Słownictwo Geograficz-
ne. Nr II. „Słowniczek niniejszy, obejmuje 
wyrażenia z zakresu geografii fizycznej (bez 
biogeografii) oraz nauk pomocniczych...” 
Czysty egz. Krawędź grzbietu lekko pod-
klejona.  50. –
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324. [WARSZAWA, Krakowskie Przedmieście] Le foubourg de Cracovie. Krakovskoe 
Predmest’e. Moskwa: Fototipiă M. M. Panova, 1891. – światłodruk 19,2 × 26,3 cm na 
arkuszu 26,2 × 35,3 cm. Widok Krakowskiego Przedmieścia z Kościołem św. Anny 
i w perspektywie Placem Zamkowym. Stan b. dobry.  250. –

325. WARSZAWA. Die Pontonbrücke bei Warschau. Most pontonowy. Berlin: Verlag 
Vertriebsgesellschaft deutscher Buchhändler, [ca 1917]. – pocztówka 8,4 × 13,7 cm, 
światłodruk. Widokówka pokazująca przeprawę wojsk mostem pontonowym pod 
Warszawą. Stan b. dobry.  120. –

Muzeum w Neapolu, reklamy, 15,5 cm, opr. wyd. pł. Fascynujący i szczegółowy prze-
wodnik z opisem tras wycieczkowych, historii i zabytków. Wzbogacony mapami 
i planami miast. Plan Palermo uzupełniony wg oryginału. Grzbiet poprzecierany 
na krawędziach, otarcia na krawędziach okładki. Blok lekko poluzowany, kilka 
mapek luzem. Brak jednej wyklejki.  150. –

322. SUKERTOWA Emilja: Zamek w Ojcowie. Przyczynek do dziejów zamku i rodów 
starościeńskich w Ojcowie. [acc:] DOBROWOLSKI-Nałęcz Marceli: Wskazówki 
przy zbieraniu wiadomości o dziełach sztuki i kultury. Warszawa: Sgł. Gebethner 
i Wolff; Zakł. Graf. M. S. 1922; 1919. – 84, III, [1] s., [4] k. tabl., ozdobniki; 68, [2] s., 
19 cm, współopr. współcz. karton oklejony papierem. Historia zamku w Ojcowie. 
Drugi tytuł to poradnik opracowywania i katalogowania zabytkowych obiektów: 
architektury i budownictwa, bibliotek i archiwów, malarstwa, rysunku i grafiki, 
rzeźby, wyrobów przemysłu artystycznego, wykopalisk. Czysty egz.  60. –

323. [TATRY] Die Tatra. Polen. [War-
szawa]: Wyd. Ministerstwa Komunika-
cji, [1935]. – [10] s., fot. mapka. 16 cm, 
brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki 
przewodnik po szlakach tatrzańskich 
z fot. m. in. Tadeusza i Stefana Zwo-
lińskich w jęz. niemieckim. Na tylnej 
okładce mapa komunikacyjna okolic 
Zakopanego. Stan b. dobry.  50. –
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328. [WARSZAWA] AKAËMOV’ N. F.: Putevoditel’ 
po Varšave. Warszawa: Policejskaă Tipografiă, 
1912. – 160 s., [7] planów teatrów, [16] k. tabl., 16,5 
cm, brosz. wyd. Bogato ilustrowany przewodnik 
po Warszawie, z całostronicowymi ilustracjami 
i planami teatrów miejskich w ramach paginacji. 
Drobne otarcia. Stan b. dobry.  300. –

326. WARSZAWA. Nowo-Sienna 9, róg 
Zgoda przy Marszałkowskiej. Księgar-
nia i Skład Nut Muzycznych Gebeth-
nera i Wolffa. Warszawa: Wydawnictwo 
Tygodnika Ilustrowanego, [przed 1915]. – 
pocztówka 13,8 × 9 cm, światłodruk. Stan 
b. dobry.  80. –

327. WARSZAWA. Ogólny widok. Berlin: 
Jacob & Aaronson, [1901]. – Karta pocz-
towa podwójna 8,2 × 28 cm. Panorama 
od strony Pragi. Znaczki, stemple, obieg 
z grudnia 1901 r. Stan b. dobry.  200. –
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Opolskiego. Na wyklejkach mapki regionu rys. przez Tadeusza Bocheńskiego. 
Na licu okładki złocony tytuł z symbolem rodła, na grzbiecie tytuł złocony oraz 
liczne drobne, rdzawe plamki. Obwoluta w b. dobrym stanie. Wewnątrz czysty 
ładny egz.  200. –

329. [WARSZAWA] Warschau. Polen. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Komunikacji, 
[1935]. – [20] s., fot. plan. 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki przewodnik 
po zabytkach Warszawy w jęz. niemieckim. Fot. wykonali Tadeusz Przypkowski 
i Henryk Poddębski. Na tylnej okładce plan centrum miasta Stan b. dobry.  50. –

330. WASYLEWSKI Stanisław: Na Śląsku Opolskim. Z 354 ilustracjami. Katowice: 
Wyd. Instytutu Śląskiego, 1937. – XIV, [2], 286 s., fot., il., mapki. 27 cm, opr. wyd. 
pł. z obwolutą. Obwolutę, fotomontaż oraz układ graf. wykonał Józef Ratzko. 
Pamiętnik Instytutu Śląskiego T. III. Bogato ilustrowana monografia Śląska 
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333. WITANOWSKI Michał Rawita: Przewodnik po dawnem opactwie cystersów 
w Sulejowie skreślił... członek – korespondent P.T.Kr. Piotrków Trybunalski: Oddz. 
Piotrkowski P.T.K., 1910. – XVI s., [1] k.tabl., 21 cm, brosz. wyd. Historia klasztoru 
Cystersów. Okładki lekko spłowiałe na krawędziach, ubytki na narożnikach. We-
wnątrz czysty egz.  40. –

331. WILNO. Polen. [Warszawa]: Wyd. Ministerstwa Komunikacji, [1935]. – [16] s., fot. 
plan. 16 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Krótki przewodnik po Wilne z fot. J. Buł-
haka w jęz. niemieckim Stan b. dobry.  50. –

332. [WILNO.] Panorama m. Wilna. Wy-
konał W. Derwinis. [Wilno]: S. Krassow-
ski, [przed 1939]. – leporello (po rozłoże-
niu: 122 cm). 9,5 × 16 cm, brosz. wyd. (tytuł 
okładka). Graficzna panorama Wilna z za-
znaczonymi najważniejszymi obiektami. 
Na odwrocie reklamy firm oraz rozkład 
jazdy autobusowej komunikacji zamiej-
skiej. Stan b. dobry.  300. –
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337. CHMIEL Adam: Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 roku napisał ... 
Poprzedza Historja „Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa” przez Hen-
ryka Pachońskiego. Kraków: nakł. [Związku Uczestników Oswobodzenia Krako-
wa], 1929. – XXI, 87 s., [5] k. tabl. portr., il., 27 cm, brosz. wyd. Dedykacja Henryka 
Pachońskiego (1878–1957), krakowskiego działacza niepodległościowego, prezesa 
Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa. Główni bohaterowie akcji wy-
zwolenia Krakowa spod władzy autro-węgierskiej. Początek niepodległej Polski. 
Okładka zabrudzona, krawędzie naddarte. Pierwsza składka poluzowana. We-
wnątrz czysty egz. 90. –

w o j s k o

334. BARBAR Otto (1881–1963): O żołnierzu bułgarskim. 
Warszawa: nakł. Związku Słowiańskiego, 1937. – 41 s., 
17 cm, brosz. wyd. Biblioteka Słowiańska Seria I nr. 5. 
Osobiste relacje z wojen bałkańskich w latach 1912–1918, 
autora polskiego pochodzenia, propagatora polskości 
w Bułgarii. Okładka lekko zakurzona.  50. –

335. BIULETYN Okregu Stołecznego Związku Legioni-
stów. R. II. nr 9 (15). Wrzesień 1938. Warszawa: Zarząd 
Okręgu Stołecznego Związku Legionistów Polskich, 
1938. – 27, [1] s., 30 cm, bez opr. (tytuł okładka). Zdez-
aktualizowana pieczątka biblioteczna. Nr. miesięcz-
nika ukazującego się od 1937 r., którego red. był Józef 

Relidzyński (1886–1964), legionista, poeta i pisarz. Na 
s.1-szej Rota Śląska, parafraza Roty M. Konopnickiej. 
W numerze Związek opowiada się za powrotem Za-
olzia do Macierzy, na końcu komunikat: „Śląsk Za-
olzański wraca do Polski!”.  50. –

336. BORKIEWICZ Adam (1882–1958): Rycerze pod-
ziemni. Warszawa: Komitet Budowy Pomnika Po-
ległych Peowiaków, 1933. – 23 s., 16,5 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka). Krótka historia P.O.W. 
Czysty egz. 35. –



218 219

340. DYWIZYJNY Kurs Podchorążych Rezerwy 8 Dywizji Piechoty przy 32 P. P. 
w Modlinie. Wrzesień 1933 – marzec 1934. Modlin: Zakł. Graf. Koziańskich w War-
szawie, [1934]. – 39, [1] s., il., 31 cm. opr. wyd. karton oklejony srebrną folią i ślepo 
tłoczony. Red. J. Jazienicki, A. K. Ivànka, Wł. S. Lewandowski; okł. i fotomontaże 
Wł. S. Lewandowski; rys. i karykatury J. Kalbarczyk et al.. Okładkę wykonano 
w Szkole Przemysłu Graficznego im. Marsz. J. Piłsudskiego w Warszawie. Drobne 
otarcia i podklejenia dolnej krawędzi. Blok w stanie znakomitym.  250. –

338. DONIMIRSKI Kazimierz: Kuźnictwo. Wyd. 2. Ge-
neva: Pomoc Jeńcom YMCA, 1945. – 55, II s., rys. 23 
cm, brosz. wyd. Biblioteka Żołnierska. Podręczni-
ki dla Dokształcających Szkół Zawodowych. Nr. 3. 
Podręcznik przeznaczony dla ślusarzy-mechaników. 
Czysty egz. 35. –

339. DYPLOM Sportowy na Głównych Zawodach Narciarskich Kolejowego Przysposo-
bienia Wojskowego w dniach 12 i 13 lutego 1938 r. w Zakopanem. In blanco, z pieczątką 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego i podpisem prezesa zarządu Władysława 
Starzaka (1895–1941) oraz podpisem kierownika zawodów kpt. J. Barana. Warszawa: 
Druk. Dom Prasy, ark. 31 × 46 cm. Dyplom projektował Tadeusz Trepkowski (1914–
1954), zaliczany do pierwszego pokolenia polskiej szkoły plakatu, zdobywcy Grand 
Prix na Międzynarodowej Wystawie Plakatu w Paryżu w 1937 r. Zagięty w połowie, 
na krawędziach rozdarcia (podklejone), załamania narożnika. 300. –
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344. GAJEWSKI Franciszek: Pamiętniki Franciszka z Błociszewa… Pułkownika wojsk 
polskich (1802–1831). Do druku przysposobione przez prof. dra Stanisława Karwow-
skiego. T. 1–2. Poznań: Zdzisław Rzepecki i Ska, [1913]. – [8], 407 s., [4] k. portr.; [4], 206 
s., [4] k. portr., 24 cm, opr. ppł. z epoki, ze złoconym tyt. na grzbiecie. Pamiętniki ad-
iutanta Napoleona od początku służby w wojsku saskim aż do kampanii 1812 r. W t. 2. 
opisuje przebieg powstania listopadowego w W. Księstwie Poznańskim. Grzbiety 
lekko odbarwione, ze śladami zawilgocenia. Wewnątrz czysty egz.  300. –

341. DZIENNIK Woiewództwa Kaliskiego. 
Dodatek 2gi do Nro. 8. Kalisz: [b. wyd.], 1826. 
– 158–164 s. 22 cm, bez. opr. Zasady poboru 
do wojska w 1826 r. Drobne zagniecenia, stan 
dobry.  50. –

342. DZIENNIK Woiewództwa Kaliskiego. 
Dodatek IIIcii do Nro. 8. Kalisz: [b. wyd.], 
1826. – 165–172 s. 22 cm, bez. opr. Zasady po-
boru do wojska w 1826 r. Drobne zagniecenia, 
stan dobry.  50. –

343. DZIENNIK Woiewództwa Kaliskiego. 
Dodatek 4ty do Nro. 8. Kalisz: [b. wyd.], 1826. 
– 173–180 s. 22 cm, bez opr. Zasady poboru 
do wojska w 1826 r. Drobne zagniecenia, stan 
dobry.  50. –
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348. INLENDER Adolf Władysław (1853–1920): Wielka Wojna 1914 – 1915. Z licznemi illu-
stracyami i ze szczególnem uwzględnieniem walk na ziemiach polskich, oraz dokładną 
historyą działalności Legionów Polskich. T.1–2. Wiedeń: M.Perles, 1915–1916. – 160 s., il.; 
160 s., [1] k. portr., il., 25 cm, współopr. pł., Kalendarium I wojny światowej pisanej na 
bieżąco „dzień po dniu” z uwzględniem działań wojennych na terenie Polski i Legionów 
Polskich. (Więcej się nie ukazało). Okładka poprzecierana na krawędziach i grzbiecie, 
z niewielkim ubytkiem i plamkami. Wewnątrz czysty egz.  300. –

345. GĄSIEWICZ Stefan (1895–1969): Znaki topograficzne map i znaki taktycz-
ne. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1930. – 95 s., rys., szkice, 20 cm, 
brosz. wyd. Prywatna pieczątka własnościowa. Znaki topograficzne map: polskich 
1:25000, 1:100000; niemieckich 1:25 000, 1:100000; b. ros. zach. 1:100000; austr-
jackich 1:75000; rosyjskich 1:84000. Grzbiet i blok od wewnętrznej strony okładki 
podklejony. Czysty egz.  50. –

346. GĄSIOROWSKI Janusz (1889–1949): Bibliografia psychologii wojskowej. Warsza-
wa: Wyd. Sekcji Psychologicznej Tow. Wiedzy Wojskowej, 1938. – XXVI, [2], 779, 
[3] s., wykresy, errata. 24 cm, opr. pł. Obejmuje 6382 opisy bibliograficzne (książek, 
czasopism, artykułów) podejmujących temat rozwoju psychologii wojskowej. Obej-
muje wydawnictwa od poł. XIX w do r.1933 w różnych językach, zawiera krótkie 
adnotacje i odnośniki. Po za spisem alfabetycznym, 
spis rzeczowy i statystyczny, spis autorów polskich 
oraz indeks czasopism. Przedmowa również w jęz. 
franc. Druk dwuszpaltowy, co kilkadziesiąt stron 
czyste karty (w paginacji) na notatki. 120. –

347. GRABOWSKI Ziemowit: Zadania taktyczne w za-
kresie szwadronu. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1933. – [12], 320 s., rys., 3 plany, 18 oleatów, 
20,5 cm, opr. pł. ze złoconym tyt. na grzbiecie. Pod-
stawowe działania bojowe szwadronu (teoria, zada-
nia, omówienie rozwiązań). Otarcia na krawędziach 
oprawy, górna krawędź grzbietu uszkodzona. Nie-
wielki ślad po zacieku. Wewnątrz czysty egz. Plany 
i oleaty w kieszonce.  150. –
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351. KUKIEL Marian: Wojna 1812 roku. T.1–2. Kraków: PAU, 1937. – XVIII, 444 s., 
6 map (w tym 1 w paginacji); V, 563 s., 13 map, 24 cm, brosz. wyd. Fundamentalna 
praca oparta na tekstach źródłowych, materiałach, dokumentach i pamiętnikach 
dot. kampanii napoleońskiej na Rosję. Pokruszenia na krawędziach okładek. Egz. 
nierozcięty i nieprzycięty.  250. –

352. LEGIONISTA Polski. Kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na rok. 
1916. Kraków: nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., [1916]. – XLVIII. 197, 
[27] s., [16] s. fot., rys., winiety, reklamy. 21,5 cm, brosz. wyd. Okładka i winiety 
do kalendarium Jana Bukowskiego, rys. Juliusza Pola, winiety w tekście Zofii 
Plewińskiej. Kalendarium na rok 1916, N.K.N. i jego współpracownicy (1914–1915), 
działania N.K.N., szkice historyczne, wiersze, wspomnienia ozdobione rysunkami 
i winietami. Egz. naprawiany (grzbiet podklejony płótnem, tylna okładka doro-
biona). Przednia okładka podbrudzona z zagiętymi narożnikami, dolna krawędź 
okładki i kilka pierwszych kart ze śladem zawilgocenia. Wewnątrz miejscami 
małe rdzawe plamki.  90. –

349. KORZON Tadeusz: Dzieje wojen i wojskowości 
w Polsce. Wyd. 2 przejrzane i uzup. przez autora. T. 1–3. 
Lwów – Warszawa – Kraków: Zakł. Narod. im. Ossoliń-
skich, 1923. – 388 s. rys.; 522 s., [2] k. tabl. rozkł., rys.; 465 
s., [1] s., rys.., 24 cm, współopr. psk. z epoki, ze złoconym 
tyt. na grzbiecie. T. 1 – 2. Epoka przedrozbiorowa. T. 3. Do-
kończenie epoki przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa 
(do powst. listopadowego). Rozdział o broni i uzbrojeniu 
oraz epokę porozbiorową opracował Bronisław Gemba-
rzewski. W t. 1. brak mapy. Okładka z otarciami na krawę-
dziach i grzbiecie. Ostatnie strony ze śladem po zacieku, 
wewnątrz miejscami drobne, rdzawe plamki. Blok lekko 
poluzowany.  500. –

350. KSIĘGA Pamiątkowa Pomorskiej Ligi Obrony Powietrznej Państwa. 8 październik 
1923 r. – 29 marzec 1925 r. Toruń: Wydawnictwo P.L.O.P.P., 1925. – [6], 139, [31 s., fot., il., 
portr., liczne reklamy. 23 cm, brosz. wyd. Cz. 1. Działalność, cele i rozwój L.L.O.P.P. Cz. 2. 
Sprawozdanie kasowe za czas 8. X. 1923 do 29. III. 1925 r. Cz. 3. Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej. Grzbiet lekko poprzecierany, wewnątrz czysty egz.  80. –
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wickiej, powstańca śląskiego, ppor. 4. pułku uła-
nów Zaniemańskich. Miłośnika folkloru i trady-
cji, kompozytora muzyki do utworów poetyckich, 
m.in. do słów por. Chludzińskiego „Nie masz pana 
nad ułana”. Dołączona fotografia z żoną i synem 
ca 1920 r. Kilka oznaczeń w tekście, poza tym stan 
b. dobry.  150. –

353. LEPECKI Mieczysław B. (1897–1969): Z marszałkiem Piłsudskim na Maderze. 
Warszawa: Główna Ksiegarnia Wojskowa, 1931. – [6], 135 s., [1] k. tabl., liczne fot. 
w tekście. 20 cm, opr. ppł., Na k. tyt. zdezaktualizowana pieczątka biblioteczna 
„Państwowe Gimnazjum Kupieckie im. J. Piłsudskiego w Tarnowie”. Historie zwią-
zane z pobytem Marszałka na wyspie, opis wyspy oraz sytuacja polityczna regionu 
przedstawiona przez podróżnika i adiutanta J. Piłsudskiego. Czysty egz.  60. –

354. LEWAKOWSKI Jerzy: Terenoznawstwo i kartografja woj-
skowa. Warszawa-Kraków: nakl. księgarni J. Czarneckiego, 
[1920]. – VIII, 170, [2] s., [4] k. tabl. rozkł. luz., il., rys., plany, 
szkice, 23,5 cm, brosz. wyd. Podręcznik napisany przez na-
uczyciela Korpusu Kadetów w Krakowie, „przystosowany 
do potrzeb samokształcenia oficerów, do użytku na kursach 
oficerskich i szkołach wojskowych.” Brak dodatków: „Klu-
cze znaków do map...” oraz „Skorowidz polowy”. Okładka 
podniszczona, spłowiała z plamkami i uszkodzona. Grzbiet 
z ubytkami. Wewnątrz czysty egz.  70. –

355. LISSOWSKI Leon (1869–1931): Pieśń dworu. Odbit-
ka z Księgi pamiątkowej 4 Szw. 4 Pułku Ułanów Zanie-
meńskich. Włocławek: [b. wyd.] (Neuman & Tomaszew-
ski Zakłady Graficzne), [1929]. – 23 s., portret, 23,5 × 22 cm, 
opr. wyd. karton. Dedykacja autora. Fragmenty wspo-
mnień wachmistrza Leona Karola Lissowskiego, rolnika, 
kawalerzysty i społecznika, ochotnika w wojnie bolsze-
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357. MERWIN Bertold (1879–1946): Legiony w boju. T. 1–2. T.1: 1914 II Brygada w Kar-
patach. T.2: 1915 II Brygada na Bukowinie i pograniczu Besarabii. Kraków: Centr. 
Biuro Wyd. N.K.N., 1915 (na okł. 1916). – 141 s., [24] s. il; 111 s., [16] s. il., [4] k. portr., 
19 cm, współopr. pł. współczesne z zach. oryginal. okł. brosz. Czysty egz.  120. –

358. MOCHNACKI Maurycy (1803–1834): Noc 29 listopada r. 1830. Warszawa: Spółka 
Wyd. „Odrodzenie”, 1915. – 56 s., 17 × 11 cm, brosz. wyd. Okł. sygn. Z. Konopacka. 
Wolna Bibljoteka Polska. 2. Przedruk rozdziału 1. ksiegi 2. z „Powstania Narodu 
Polskiego w r. 1830 i 1831”. Okładka lekko podbrudzona, grzbiet podklejony.  30. –

359. MORCINEK Gustaw: Maszerować!… Warszawa: nakł. Gebethner i Wolff, 1938. 
– 111, [2] s., [16] s. fot., 18,5 cm. brosz. wyd. Okładkę proj. Antoni Wojwód. Powieść 
dla młodzieży o przejęciu Zaolzia przez Wojsko Polskie. Niewielkie zagięcia na 
krawędziach okładki. Czysty egz.  200. –356. [L.O.P.P.] [inc.:] Wódz Naczelny, gen. Śmigły Rydz dokonując w dniu 9-go maja 

r.b. chrztu 13 samolotów, ufundowanych przez L.O.P.P. wyraził nadzieję, że w roku 
przyszłym Społeczeństwo, zorganizowane w Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwga-
zowej ufunduje dla celów szkolenia w pilotażu […] co najmniej 100 samolotów. […] 
Na apel ten odezwały się wszystkie Okręgi Ligi / Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie Wileńskiego Okręgu Kolejowego […] Prezes Zarządu […] inż. Wacław Głazek. 
Warszawa: Druk „Nowoczesnej Spółki Wydawniczej”, [1936]. – Plakat propagan-
dowy form. 54 × 74,5 cm, autorstwa Jerzego Radlicza (1901–1938) (niesygnowany). 
Fotomontaż złożony ze zdjęć z Międzynarodowych Zawodów Samolotów Tury-
stycznych Challenge 1934, różnych rodzajów samolotów, okolicznościowych medali, 
Prezydenta Ignacego Mościckiego, gen. Śmigłego-Rydza, generalicji i młodzieży 
modelarskiej, u dołu budynek Szkoły Lotniczej L.O.P.P. na lotnisku w Aleksan-
drowicach. Plakat opisany w innym wariancie tekstowym i zreprodukowany w nr. 
16/1936 dwutygodnika „Lot Polski”, gdzie podano nazwisko autora kompozycji. 
Ślady złożenia, podklejone niewielkie naddarcia. Stan dobry. 5 600. –
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360. ORLĘTOM w 16 rocznicę Straż Mogił Polskich Bohaterów. Przewodnik po 
cmentarzu Obrońców Lwowa. Lwów: nakł. Tow. Straży Mogił Polskich Bohaterów 
we Lwowie, 1934. – 52 s., [1] k. rozkł. planu cmentarza (68 × 48 cm), il., 24,5 cm, 
brosz. wyd. (tytuł okładka). Plan cmentarza oraz lista poległych z nr miejsc po-
chówku. Wśród autorów tekstów m. in.: Emilia Szczerbańska, Kornel Makuszyń-
ski, Jan Rogowski. Okładka podniszczona, z ubytkami i podklejeniami, wewnątrz 
drobne zabrudzenia, ślady po zacieku i uszkodzone narożniki, plan podklejony 
na zagięciach.  100. –

361. PIŁSUDSKI Józef, MILES [właśc. Tadeusz KU-
TRZEBA]: Naczelni wodzowie. Warszawa: nakl. 
Miesięcznika „Droga”, 1924. – 113, [1] s., 17,5 cm, 
brosz. wyd. U źródeł niemocy Rzeczypospolitej. 
Zagięcia na krawędziach okładki, grzbiet lekko 
podklejony. 60. –

362. POLSKA Lotnicza. Praca zbiorowa pod 
protektoratem Ligi Obrony Powietrznej i Prze-
ciwgazowej. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1937. – [8], 285, [4] s., [11] port., il., 
fot., mapy, rys., 32 cm, opr. wyd. ppł. Oprac. 
graf. Anatol Girs i Bolesław Barcz. Bogato 
ilustrowany album o potędze i sile polskiego 
lotnictwa w II RP. Stan b. dobry.  450. –
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365. PRĄDZYŃSKI Ignacy (1792–1850): Pamiętnik hi-
storyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej 
w roku 1831 napisany przez ... generała kwatermi-
strza byłych Wojsk Polskich. Przekład z francuskie-
go. Wyd. 2. Petersburg: nakł. Księgarni K. Grendy-
szyńskiego, 1898. – IV, 292 s., 21 cm, opr. pł. z epoki. 
Prywatna pieczątka własnościowa. Pamiętnik napi-
sany na żądanie cara Mikołaja w zamian za uwol-
nienie z zesłania po upadku powstania listopado-
wego. Zawiera materiały o ruchach strategicznych 
obu walczących armii (mógł korzystać z materiałów 
rosyjskich). Okładka lekko przybrudzona i poprze-
cierana na krawędziach, narożnikach i grzbiecie. 
Wewnątrz czysty egz.  100. –

366. PYREK Gracjan Piotr Paweł jr: 
Hołd Marszałkowi Józefowi Piłsudskie-
mu. Warszawa: Sgł. autora, 1935. – [10] s., 
11 × 15 cm, brosz. wyd. Wiersz żałobny. 
Miejscami lekko wytarte złocenia na licu 
okładki. Czysty egz.  35. –

367. REJESTR Nr. 1. Warszawa, [Polska 
Organizacja Wojskowa], 7 marca 1917. – 
7 s., 23 × 15,5 cm, bez opr., egz. nierozcię-
ty. Wydano 9 numerów w 1917 r. Stan b. 
dobry.  35. –

363. POWSTANIE Listopadowe [PASKIEWICZ Iwan (1782–1856)]: Pribavlenie k Rus-
skomu Invalidu. (На штурм Варшавы) Прибавление к Русском инвалиду. 1831 
год. Sanktpeterburg: V Vojennoj Tipografii Glavnago Štaba, 1831. – 96 s., tabele, 
[5] rozkład. planów, 21 cm, opr. pł. Szczegółowy raport gen. Paskiewicza dla Mi-
kołaja I, opisujący szturm Warszawy we wrześniu 1831 r. Stan b. dobry.  900. –

364. [POWSTANIE Listopa-
dowe] TOL Karol Fiodorowicz 
(1777–1842): Kratkij žurnal 
prebyvaniâ moego v dejstvuûŝej 
armii v minuvšuû pol’skuû 
vojnu ko vremeni pribytiâ fe-
l’dmaršala grafa Paskeviča-
Èrivanskogo k onoj, do ot’ez-
da moego v Sankt-Peterburg. 
ТОЛЬ К. Ф.: Краткий журнал 
пребывания моего в действу-
ющей армии в минувшую 
польскую войну ко времени 
прибытия фельдмаршала 
графа Паскевича-Эриван-

ского к оной, до отъезда моего в Санкт-Петербург. Moskwa: Izd. Imp. Obščestva 
Istorii i Drevnostej Possijskih’ pri Moskovskom Universitete, 1867. – [2], II, III, 75, [2] s., 
28,5 cm, brosz. wyd. Generał-adiutant hrabia Karol Fiodorowicz Tol podczas kampanii 
polskiej 1830–1831 r. był szefem Sztabu Generalnego armii czynnej pod dowództwem 
feldmarszałka I.I. Dibicza. Po śmierci Diebitcza Tol został tymczasowym dowódcą wojsk 
rosyjskich w Polsce. Egz. częściowo nierozcięty, stan b. dobry.  360. –



234 235

Czerwonej, m.in. działania pod Warszawą, polska artyleria na rosyjskim froncie, 
o taktyce Polaków, operacja Wołkowyska, inne dokumenty. Grzbiet nadpęknięty, 
poza tym stan b. dobry.  600. –

370. РЕВОЛЮЦИЯ и Война. Военно-научный журнал. Сборник 9 и 10. REVOLUCIĂ 
i Vojna. Voenno-naučnyj žurnal. Sb. 9 i 10. [Smoleńsk]: Izdanie upravleniă voenno-
-učebhyh zavedenij zapadnogo fronta. Izdatel’skij Otdel, 1921. – 196 s., il., szkice, [1] k. 
tabl. rozkład. 25 cm, brosz. wyd. Przegląd wojennej działalności Armii Czerwonej, 
m. in. Drobne nadkruszenia grzbietu, poza tym stan b. dobry.  600. –

371. UNIWERSAŁ na pospolitą obronę. Józef 
Lubisz Radzimiński Woiewoda Gnieźnieński 
pierwszey Senator Polski Kawaler Orderow Pol-
skich do Obywateli Woiewództw Wielkopolskich 
nad lewym brzegiem Wisły położonych. Bracia 
i Współobywatele! W dniach chlubnych Narodu 
naszego ; kiedy szabla Polska roznosiła postrach 
i popłoch […]. wzywam Was na ten Popis i po-
spolitą obronę, dawnych Woiewodów powagą, 
z przypomnieniem kary, która nieposłusznego 
czekała. [Poznań: b. wyd., 1806]. – [3] s., 35 × 
23 cm. bez opr. Uniwersał pospolitego ruszenia 
w związku z Przybyciem Napoleona Wielkiego 
do Wielkopolski. Ślad składania i drobne prze-
tarcia, stan dobry.  600. –

368. РЕВОЛЮЦИЯ и Война. Военно-научный журнал. Сборник 3. REVOLUCIĂ 
i Vojna. Voenno-naučnyj žurnal. Sb. 3. [Smoleńsk]: Izdanie upravleniă voenno-uče-
bhyh zavedenij zapadnogo fronta. Izdatel’skij Otdel, 1920. – 174 s., szkice, [4] k. tabl. 
rozkład., 25 cm, brosz. wyd. Przegląd wojennej działalności Armii Czerwonej, m.in. 
działania pod Warszawą, walka z Bułak-Bałachowiczem, Tuchaczewski o Rewolucji 
z zewnątrz, inne dokumenty. Ślady zacieku, okładka podniszczona.  600. –

369. РЕВОЛЮЦИЯ и Война. Военно-научный журнал. Сборник 4 и 5. REVOLUCIĂ 
i Vojna. Voenno-naučnyj žurnal. Sb. 4 i 5. [Smoleńsk]: Izdanie upravleniă voen-
no-učebhyh zavedenij zapadnogo fronta. Izdatel’skij Otdel, 1921. – 214 s., szkice. 
[2] k. tabl. rozkład., 25 cm, brosz. wyd. Przegląd wojennej działalności Armii 
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h i s t o r i a

373. [ATLAS WOJEN] KAUSLER Franz Georg Friedrich von (1794–1848): Atlas Des 
Plus Memorables Batailles, Combats Et Sieges Des Temps Anciens, Du Moyen 
Age Et De L’Age Moderne, en 200 feuilles … Atlas der merkwürdigsten Schlachten, 
Treffen und Belagerungen der alten, mittlern und neuern Zeit in 200 Blättern. Carls-

372. WYBÓR poezji legjonowej. Wyboru dokonał i za-
opatrzył w objaśnienia Adam Galiński [właśc. Ludwik 
Stolarzewicz]. Łódź: Wyd. Drukarni Państwowej, [ca 
1938]. – 23, [1] s., 17 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Utworów 
Literatury Polskiej Ucznia 7-klasy Szkoły Powszechnej. 
Nr. 9. W tomiku utwory m. in.: Kostki Biernackiego, Ta-
deusza Biernackiego, Józefa Mączki, Jerzego Żuławskiego. 
Czysty, ładny egz.  30. –

Morcinek… poz. 359
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m.in. Warszawa i Ostrołęka w powstaniu listopadowym, Pułtusk w 1806 r., Wro-
cław, Kostrzyń, Legnica. Większość to bitwy historii nowożytnej. Otarcia oprawy, 
drobne zawilgocenia dolnego marginesu ostatnich kart. Stan dobry.  8 400. –

374. BERKMAN Aleksander: Powstanie 
kronsztackie. Paryż: Wyd. „Nowa Epoka”, 
1925. – 38, [1] s. mapka, 22 cm, opr. ppł. 
Geneza, przebieg i skutki antybolszewic-
kiego powstania podczas rosyjskiej wojny 
domowej w 1921 r., wznieconego przez ma-
rynarzy z Kronsztadu, opisane przez ro-
syjskiego pisarza i działacza anarchistycz-
nego. Otarcia na krawędziach okładki. 
Wewnątrz czysty egz.  90. –

ruhe et Fribourg: B. Herder, 1831. – k. tyt., [18] k., 200 k. map, 51 × 62 cm, opr. płsk. 
z epoki z szyldem na licu. Pieczątka owalna: Departement van Oorlog Bibliotheek. 
Atlas najgłośniejszych bitew, walk i oblężeń od starożytności, przez średniowiecze 
do współczesności (1831). 200 map, często po kilka dotyczących tego samego wy-
darzenia z przesunięciem czasowym, dyslokacją wojsk, kierunków uderzenia. Itp., 
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378. CZAPSKI Edward (1819–1888): Pamiętniki Sybiraka. Z przedmową Stanisława Vin-
cenza. Rękopis opracowała, zaopatrzyła w przypisy i indeksy Maria Czapska. Londyn: B. 
Świderski, 1964. – 371 s., 5 k. tabl., 21,5 cm, opr. wyd. brosz. z obw. Wspomnienia zesłańca 
na Sybir powstańca styczniowego, patrzącego krytycznie na wydarzenia, w których 
uczestniczył. Obwoluta lekko przykurzona, blok w stanie idealnym. 90. –

379. CZERWIŃSKI Paweł (1895–1962): Zakon Maltański i stosunki jego z Polską na prze-
strzeni dziejów. Szkic historyczny. Londyn: Polski Ośrodek Naukowy, [1964]. – 203, [1] s., 
[13] k.tabl., 21 cm, brosz. wyd. Historia Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników 
św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Okładka lekko przykurzona.  80. –

375. BOURGUIN Maurycy: Systemy socyalistyczne 
a rozwój ekonomiczny. Przekład z wydania drugiego 
Wacława Wróblewskiego i Maryana Aleksandrowi-
cza. Lwów: nakł. Wydawnictwa Polskiego, [po 1905]. 
– [4], V, 501, [1], XVII s., 23,5 cm, opr. pł. W treści: 
Teorye. Systemy społeczeństwa socyalistycznego; 
Fakta. Rozwój ekonomiczny. Krawędź grzbietu pęk-
nieta i podklejona. Wewnątrz czysty egz.  90. –

376. COLE George Douglas H. (1889–1959): Istotny sens 
marksizmu. Z upoważnienia autora przełożył Dr. 
Antoni Pański. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1935. – 
291, [5] s., 24 cm, brosz. wyd. Praca angielskiego hi-
storyka, ekonomisty i teoretyka socjalizmu. Grzbiet 
nadpęknięty, podklejony, zagięcia na krawędziach. 
Wewnątrz czysty egz.  50. –

377. CZAPSKA Maria (1894–1981): Ludwika Śniadecka. 
Warszawa: Biblioteka Polska, 1938. – 280 s., il., ozdob-
niki, 24 cm, brosz. wyd. Stanisława Brzęczkowskiego 
(1897–1955) Dedykacja autorki dla prof. Marcelego 
Handelsmana dat. 2.VI.1938. Bogato ilustrowana 
biografia Ludwiki Śniadeckiej (1802–1866), córki Ję-
drzeja, młodzieńczej miłości Juliusza Słowackiego, 
muzułmańskiej żony Michała Czajkowskiego Sady-
ka-paszy, aktywnej działaczki polonijnej w Turcji. 
Grzbiet podklejony, blok poluzowany, zagięcia na-
rożników. Wewnątrz czysty egz.  120. –
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i druk. S. Lewentala, 1883. – [4] s., 5–32 w dwułamowym układzie, [6] k. tabl., 38 
cm, opr. ppł. z epoki. Barwna opowieść uczestnika wyprawy wiedeńskiej. Wyda-
nie z okazji 200 rocznicy odsieczy wiedeńskiej z całostronicowymi drzeworytami 
sztorcowymi wg J. Kossaka. Okładka podniszczona, blok poluzowany. Wewnątrz 
czysty egz.  250. –

380. DRZEWIECKI Piotr (1865–1943): Zaniedbane źródła 
dobrobytu w Polsce. Wyd. 2. Wydane z zasiłku fundu-
szu im. prof. Zygmunta Straszewicza. Warszawa: Wyd. 
„Ligi Pracy”, 1937/38. – 45, [2] s., 20,5 cm, brosz. wyd. 
Wydawnictwo „Ligi Pracy” nr 70., organizacji działają-
cej w latach 1919–1939, której celem było propagowanie 
wydajnej, dobrze zorganizowanej pracy. Ślady rdzy po 
zszywkach. Blok luzem. Czysty egz.  30. –

381. DYAKOWSKI Mikołaj: Dyaryusz wiedeńskiej okazyi r. 1683. Opisał ... pokojowiec 
króla Jana III. Z sześciu illustracyami Juliusza Kossaka rytowanemi w Zakładzie 
Drzeworytniczym „Kłosów” przez Edwarda Gorazdowskiego. Warszawa: nakł. 
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385. GŁADYSZEWICZ Mateusz: Żywot błogosławionego Prandoty z Białaczowa bisku-
pa krakowskiego napisał... Kraków: [nakł. i wyd. Ferdynand Kojsiewicz], 1845. – 269, 
[1] s., [1] k. tabl. w litografii, 21 cm, opr. psk. z epoki, Podpisy własnościowe z epoki. 
Cz.1. Życie i zasługi B. Prandoty. Cz. 2. Zeznania cudów czyli łask i dobrodziejstw 
boskich... poświadczajacych w łacińskim języku X. Macieja z Milejowa. Cz. 3. Dowody 
z oryginalnych dyplomów i z innych akt Kapituły katedr. krak. wypisane. Okładka 
lekko poprzecierana i odbarwiona na krawędziach. Na grzbiecie tyt. złocony. Blok 
poluzowany. Wewnątrz, głównie na pierwszych kartach, zaplamienia, rdzawe zabar-
wienie papieru. Litografia zagięta na narożniku i z plamą na odwrocie.  150. –

386. GOSZCZYŃSKI Seweryn: Noc Belwederska. 
Cz. 1–2. Paryż: Księgarnia Luxemburska, [1969]. 
– 47, [1], 8; 68 s., 12 cm, współopr. ppł. z zach. 
oryginalną okł. brosz. Na wyklejce exlibris Jaro-
sława Dolińskiego (1881–1971) bibliofila i numi-
zmatyka. Biblioteka Ludowa Polska. Opowieść 
o wybuchu powstania listopadowego na podst. 
własnych wspomnień i innych uczestników.  

382. FIEDLER Arkady (1894–1985): Dziękuję ci, ka-
pitanie! Wyd. 2. Montreal: Imprimerie Saint-Joseph, 
1945. – 172 s., 21 cm, brosz. wyd. z obwolutą. Zbiór 
barwnych opowieści o przygodach i waleczności pol-
skich marynarzy, pełniących morską służbę w siłach 
aliantów. Obwoluta przetarta na krawędziach, miej-
scami podklejona, na grzbiecie niewielki ubytek. We-
wnątrz czysty egz.  50. –

383. GARCZYŃSKI Tadeusz (1893–1968): Państwo na 
przełomie. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1937. – 178, [1] s., 19 
cm, opr. pł. „W książce autor przypomina zasady dawnego 
ustroju, wskazuje na ich załamanie się i analizuje powody. 
Jednocześnie stwierdza kształtowanie się nowego ustro-
ju, wskazuje błędy i niebezpieczeństwa z nim związane”. 
W blok książki wklejone skrzydełka z obwoluty. Na grzbie-
cie tytuł złocony. Czysty egz.  50. –

384. GIERYŃSKI Jan: Taki jest Hitler. Warszawa: 
Wyd. Tygodnika „Przekrój”, 1939. – 174, [2] s., 20,5 
cm, brosz. wyd. Streszczenie i analiza książki „Mein 
Kampf”. Okładka podniszczona, podklejona (nieprofe-
sjonalnie), z ubytkami narożników. Na kilku ostatnich 
kartach, na marginesie plama z atramentu.  60. –
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389. INSURREKCJE. Materjały i opracowania do dziejów powstań oraz ruchów spo-
łeczno-narodowych w Polsce. Pod redakcją Adama Szelągowskiego. Z. 1. Warszawa: 
[b. wyd.] 1929. – 96 s., 22,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Czasopismo naukowo-
-historyczne, którego ukazało się tylko 3 zeszyty. W tym numerze m. in.: Padlew-
ski Zygmunt: Spowiedź przed straceniem. Listy i Notatki; „Młoda Polska” Ode-
zwa Komitetu Tymczasowego MP, Tajnej Organizacji z maja 1834 r.; Raport Policji 
Narodowej o Zygmuncie Kaczkowskim; Słowianofilizm i rewolucjonizm rosyjski. 
Grzbiet podklejony. Czysty egz.  60. –

390. INSURREKCJE. Materjały i opracowania do dziejów powstań oraz ruchów spo-
łeczno-narodowych w Polsce. Pod redakcją Adama Szelągowskiego. Z. 2. Warsza-
wa: [b. wyd.] 1929. – 97–200 s., 22,5 cm, brosz. wyd. (tytuł okładka). Czasopismo 
naukowo-historyczne, którego ukazało się tylko 3 zeszyty. W tym numerze m. in.: 
Mazurkiewicz Wincenty: Radykalizm londyńsko-
-rosyjski wobec sprawy polskiej (1863); Segur de: 
Około Marg. Wielopolskiego. Szelagowski Adam: 
Pozytywizm warszawski a socyalizm popowstanio-
wy. Grzbiet podklejony. Czysty egz.  60. –

391. JEZIERSKA Wirginia (1795–1869): Z życia dworów 
i zamków na Kresach 1828–1844. Z autografu fr. 
przetł. i wyd. Leon Białkowski. Poznań: druk. Dzien-
nika Poznańskiego, 1924. – 104, [5] s., portret, 21,5 cm, 
brosz. wyd. Relacje osobiste cudzoziemki, która we 
wczesnej młodości przybyła do Polski. Żony Lewal-
da Jezierskiego herbu Rogala, osiadłych na Litwie, 
a zajmującej się wychowywaniem w „wybitniejszych 
dworach” wołyńskich. Okładka nadkruszona, pod-
klejona, blok czysty. stan dobry.  75. –

Po części 1. znajduje się list otwarty wydawnictwa (Józefa Rusteyko i Bronisława 
Zaleskiego), do autorów z prośbą o wydanie u nich swych książek oraz pomocy 
w pozyskaniu odbiorców tychże. Zawiera również wykaz 55 tomików „dotąd wy-
danych”. Na grzbiecie tutuł złocony. Niewielkie zabrudzenia okładki. Wewnątrz 
czysty egz.  90. –

387. HORRABIN James Francis: Geograficzne postawy historji. Marksistowskie ujęcie 
historji cywilizacji z 21 mapkami w tekscie. Warszawa: L. Liszczyński, 1934. – 80 
s., mapki. 19,5 cm, brosz. wyd. Bezpłatny dodatek do „Nowego Pisma” nr 3. Egz. 
nierozcięty.  35. –

388. HUPKA Jan: Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta. Niwiska: nakł 
autora, 1936. – 464 s., 23 cm, opr. ppł. z naklejonym szyldzikiem na grzbiecie. Pa-
miętniki konserwatywnego polityka galicyjskiego z Naczelnego Komietetu Na-
rodowego obejmujące lata 1914–1920. Okładka lekko przetarta na krawędziach. 
Wewnątrz zażółcony papier.  180. –
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394. KORMANOWA Żanna (1900–1988): Ma-
teriały do bibliografii polskiego ruchu ro-
botniczego (1918–1939). T. 1. Druki zwarte. 
Opracowała... Warszawa; PWN, 1960. – 580, 
[1] s., 25 cm, opr. pł. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka. Kontynuacja bibliografii druków 
socjalistycznych na ziemiach polskich 1866–
1918. Okładka lekko przykurzona.  30. –

395. KRAUSHAR Aleksander: Miscellanea historyczne. XXXIII. Spisek koronacyjny 
z roku 1829 w świetle prawdy historycznej. Kraków: nakł. autora, 1909. – 64 s., 
23  cm, brosz. wyd. Odbitka z „Przegladu Polskiego”. Okładka zabrudzona, grzbiet 
z ubytkami. Blok poluzowany. Wewnątrz miejscami niewielkie zabrudzenia. Egz. 
nie rozcięty.  60. –

396. KUĆ-STANISZEWSKA Anna: Wspomnienia z okupacji niemieckiej 1915–1918. 
Na podstawie urzędowych dokumentów. Warszawa: [b. wyd.] 1939. – 202, [6] s., 19,5 
cm, brosz. wyd. Siedlce w czasie I wojny światowej we wspomnieniach sekretarza 
magistratu m. Siedlec poparte aktami archiwum miejskiego. Niewielkie zagięcia 
narożników okładki.  60. –

392. KNOTHE Bronisław: Tadeusz Kościuszko. Człowiek i czyny. Łódź: Sgł. w Ksie-
garni L. Fiszera, 1917. – 56 s., [1] k. portret, 22 cm, opr. ppł. z zach. oryginalnymi 
okładkami brosz. Prywatna pieczątka własnościowa. Książka nauczyciela, spo-
łecznika i polityka opublikowana z okacji 100 rocznicy śmierci T. Kościuszki. Na 
okładce brosz. ślepo tłoczony orzeł. Na k. tyt. ucięty górny margines, wewnątrz 
czysty egz.  40. –

393. KORMANOWA Żanna (1900–1988): Mater-
jały do bibljografji druków socjalistycznych na 
ziemiach polskich 1866–1918. Warszawa: Insty-
tut Gospodarstwa Społecznego, 1935. – XVIII, 374, 
[1] s., 24 cm, opr. pł. Bibliografia obejmuje książ-
ki, czasopisma i broszury socjalistyczne legalnie 
i nielegalnie wydane od lat 70-tych XIX w. do 
1918 r. wraz z wykazem nazwisk i pseudonimów. 
Pierwsze karty lekko zabrudzone i zagniecione, 
pozostałe czyste.  90. –
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400. MAKOWSKI Wacław (1880–1942): Państwo społeczne. Warszawa: [b.w.], 1936. – 
135, [1] s., 19 cm, brosz. wyd. Biblioteka Drogi T. 8. Szkice autora kodeksu i prawa 
karnego, ministra sprawiedliwości i Marszałka Sejmu w II RP. Blok książki pod-
klejony, na k. przedtyt. podpis kredką, wewnątrz miejscami podkreślenia kredką 
i ołówkiem.  50. –

401. MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław: Kaliskie loże wolnomularskie. Kalisz: 
Towarzystwo Przyjaciół Książki, 1928. – 42, [7] s., [11] k. tabl., 23 cm, brosz. wyd. 
„W pracy niniejszej o lożach kaliskich opieram się na nieopracowanych dotychczas 
materjałach archiwalnych.” Okładka przykurzona, ubytek fragmentu narożnika. 
Wewnątrz na krawędzi ślad po zacieku. 100. –

397. LENCKI Włodzimierz: Czechosłowacja jest przygotowana. Warszawa: Instytut 
Wyd. „Renaissance”, [1938]. – 141, [3] s., 20,5 cm, brosz. wyd. Biblioteka Społeczno-
-Polityczna. Sytuacja i nastroje tuż przed wkroczeniem Niemców do Czechosłowa-
cji. Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki. Egz. nierozcięty.  75. –

398. LIPKE Leonard (1867–1927): Nowe kierunki społeczne i ideały przyszłości. Kra-
ków: nakł. autora, 1904. – [6], 292, [1] s., 21 cm, opr. ppł. Na k. tytułowej pieczątka 
herbowa „Z biblioteki Michała Karskiego” z herbem Jastrzębiec. Problemy społecz-
ne w Europie i rozwój demokracji opartej na zasadach chrześcijańskich. Okładka 
poprzecierana. Wewnątrz czysty egz.  90. –

399. LUTOSŁAWSKI Wincenty (1863–1954): Praca Narodowa. Program polityki polskiej. 
Warszawa: nakł. Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, 1922. – XVI, 
264 s., 21 cm, brosz. wyd. „Po wygnaniu zaborców kraj został opanowany przez ciem-
nych i chciwych demagogów, którzy rozsiedli się w Sejmie naszym i sięgnęli nawet po 
najwyższe urzędy dla napełnienia własnych kieszeni.” W treści m.in.: Przemysł i handel 
narodowy, Nauka i sztuka narodowa; Wychowanie narodowe; Ustrój państwa narodo-
wego. Okładka podniszczona i przebarwiona. Część składek luzem.  80. –
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404. MENGER Antoni (1841–1906): Polityka ludowa. 
Autoryzowany przekład Oswalda Einfelda. Stani-
sławów: nakł. Księgarni A. Staudacher i Sp. 1908. – 
VII, [1], 97, [2] s., 21 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane 
pieczątki biblioteczne. Ostatnia praca austriackiego 
prof. i socjalisty, napisana w 1903 r. z późniejszymi 
poprawkami, odnaleziona i wydana już po śmier-
ci autora. „ Masy ludowe powinny dążyć nie tylko 
do zdobycia wolności lecz i potęgi.” Pierwsze karty 
lekko pogniecione. Pozostałe czyste.  40. –

405. MICKIEWICZOWA Iza: Bibjografja prac dru-
kowanych w wydawnictwach Polskiego Towa-
rzystwa Heraldycznego (1908–1933). Warszawa: 
Polskie Tow. Heraldyczne, 1933. – 14 s., 27 cm, 
brosz. wyd. Nadbitka z: Miesięcznik Heraldyczny, 
R. 12, Nr. 12. Grzbiet podklejony.  50. –

406. [MŁYNARSKI Zygmunt] pseud. Wincenty BA-
NAŚ (1904–1963): Z dziejów demokracji w Polsce. 
Lud Polski. Dembowski. Ściegienny. Warszawa: 
Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury im. Stefa-
na Żeromskiego, 1938. – 166, [2] s., 20,5 cm, brosz. 
wyd. Książka historyka, publicysty i działacza ko-
munistycznego, członka KPP poświęcona „nur-
tom plebejskim i rewolucyjno-demokratycznym 
w dziejach polskich walk narodowowyzwoleń-
czych”. Okładka spłowiała, pokruszona na kra-
wędziach, grzbiet podklejony z ubytkami. Egz. 
nieprzycięty.  50. –

402. MARBACH Oswald [Gotthard] (1810–1890): Agenda J.: Ritual und Material für 
Aufnahme – Unterricht – Tafel – Trauer – und Festlogen im Lehrlingsgrade. 
Wyd. 6. Leipzig: Bruno Zechel, 1923. – 148 s., 22,5 cm, opr. ppł. Ex libris Wielkiej 
Loży Narodowej wykonany przez Edwarda Okunia. Kolejne wydanie pracy człon-
ka lipskiej loży masońskiej „Balduin zur Linde”, ze wstępem Eugena W. Schmidta. 
Zachowane okładki brosz., stan b. dobry.  150. –

403. MEHNERT Klaus: Moralność i kultura w Rosji Sow. Autoryzowany przekład 
z niemieckiego Heleny Weissowej. Warszawa: Wydawnictwo Nowoczesne, 1934. – 
207, [1] s., 19 cm, opr. karton, Zbiór reportaży niemieckiego politologa, dziennikarza 
i korespondenta, stanowiące kontynuację książki pt. „Młodzież w Rosji Sowieckiej”. 
Obwoluta dorobiona wg oryginału z oryginalnymi skrzydełkami. Wewnątrz kilka 
składek poluzowanych, miejscami podkreślenia kredką.  50. –
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408. MORAWSKI Adam: Ze skarbnicy wie-
dzy i prawdy oraz sprostowanie błędnie 
podanych faktów historycznych i wy-
jaśnienie najdonioślejszych kwestyj na-
ukowych, filozoficznych, społecznych itp. 
zaczerpnął i opracował... Kraków: nakł. 
autora, 1882. – [4], II, 688, [1] s., 22,5 cm, 
opr. psk. z epoki, Artykuły „wyjaśniające 
wiele kwestyi, na podstawie najlepszych 
źródeł”. Wśród poruszanych zagad-
nień m.in.: Nauka we wszechświecie; 
Spirytyzm i magnetyzm; Kobieta pa-
pieżem; Masonerya i jej cel; Człowiek 
i jego przeznaczenie; O nieśmietelności 
duszy. Grzbiet przetarty z niewielkimi 
uszkodzeniami, otatrcia narożników. 
Wewnątrz miejscami podkreślenia oraz 
niewielkie rdzawe plamki.  150. –

409. NARUSZEWICZ Adam (1733–1796): Historya narodu polskiego. T. 1. cz. 1–2. 
Warszawa: Towarzystwo Królewskie Warszawskie Przyiaciół Nauk, 1824. – [18], 
XXVI, 294 s., 4 k. map rozkład. ; [13], 296–848, XXXXIV, [4] s., [1] k. map rozkład, 

407. MONOGRAFIA opactwa cystersów we wsi Mogile oprac. i pamięci ubiegłych w r. 
1864 pięciuset lat istnienia Akademii Krakowskiej poświęcona przez Towarzystwo 
Naukowe Krakowskie. Dzieło w 2ch częściach z 8 drzeworytami i 1 tablicą auto-
grafowaną. Kraków: Druk. C.K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1867. – VIII, [2], 

167, [1]; XIX, [1], 251 s., [1] k. tabl. rozkł., 
il., 27,5 cm, bez oprawy. Pieczątki wła-
snościowe: „Stefan B.T. Radliński” i „Bi-
blioteka Popielów w Kurozwękach”. Ma-
teriały do monografii Mogiły i opactwa 
cystersów pióra wybitnych historyków 
(m.in. Józefa Szujskiego, Władysława 
Łuszczkiewicza i Konstantego Hoszow-
skiego) z pocztem opatów mogilskich 
pochodzących ze znanych szlacheckich 
rodów. Najcenniejszą częścią dzieła sta-
nowi edycja 193 mogilskich dyplomów 
histor. z lat 1220–1732 ( w jęz. łac.) zin-
deksowanych pod względem osobowym 
i geograficznym. Blok poluzowany, kilka 
kartek luzem. Zagięte narożniki. Miej-
scami podkreślenia w tekście i dopiski 
uzupełniające.  300. –



256 257

411. ORKAN Władyslaw: Drogą czwartaków i inne wspomnienia wojenne. Warszawa: 
nakł. Gebethner i Wolff, 1936. – 202, [3] s., 19 cm, opr. ppł. Tom z dzieł zbiorowych 
pod red. Stanisława Pigonia. Drogą czwartaków od Ostrowca na Litwę (1915) – pa-
miętnik z życia 4-go Pułku Legionów, z drobnymi poprawkami, oraz z przywró-
conymi zdaniami wykreślonymi przez cenzurę w wyd. 1-szym z 1916 r. Ponadto 
w tomie: Inter arma. Wspomnienia wojenne; Rzeczy przygodne (obwieszczenia, 
odezwy, list do żony); Dodatek (artykuły o treści polit.); Posłowie; Wykaz nazwisk. 
Czysty egz.  50. –

412. OSSENDOWSKI Antoni Ferdynand: 
Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. (Kon-
no przez Azję Centralną). Warszawa: 
nakł. Gebethner i Wolff, [1923]. – 348 s., 
[1] k. mapa rozkł., il., portret., 19 cm, opr. 
ppł. Prywatna pieczątka własnościowa 

23 cm, brosz. wyd. Z rękopisma Biblioteki Puławskiej i Józefa Sierakowskiego. Obej-
muje początki historii do okresu książąt w IX-X w. Tom ten w XVIII w. nie ukazał się 
z powodu interwencji posła rosyjskiego. Egz. nierozcięte. Stan b. dobry.  600. –

410. NIEDZIELSKI Kazimierz (1860–1917): Pod Smoleńskiem i Moskwą temu lat trzy-
sta. Kartka z dziejów. 1609–1612. Napisał... Warszawa: [b.w.] 1911. – 190, [1] s., 21 
cm, opr. wyd. pł. Czasy Zygmunta III Wazy, Stanisław Żółkiewski i wojna z Rosją. 
Grzbiet przetarty z niewielkim ubytkiem na górnej krawędzi. Na licu tłoczenia 
z secesyjnym motywemi. Na wyklejce rdzawe plamki.  120. –
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414. PERETIATKOWICZ Antoni: Współczesna encyklopedja polityczna. Cz. 1. (A.-G.) 
Pojęcia zasadnicze. Państwa współczesne. Import. Eksport. Waluta. Partje. Prasa. 
Politycy współcześni. Cz. 2. (H – Z). Podręczny informator dla czytelników gazet. 
Uzupełnienia części pierwszej. Poznań-Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1926. 
– [4], 526, 11 s., portr. 16,5 cm, opr. pł. Okładka podniszczona. Blok poluzowany. 
Wewnątrz czysty egz.  60. –

415. [PIŁSUDSKI Józef]. Józef Piłsudski 
w szóstą rocznicę wymarszu pierwszych 
zastępów legionowych, Byli Strzelcy. 
Lwów: nakł. Biuro Propagandy D.O.G., 
1920. – 16 s., [2] portrty w paginacji, 20 
cm, bez oprawy (tytuł okładka). Józef Pił-
sudski jego życie i czyny. Broszurka przy-
gotowana przez byłych strzelców legiono-
wych. Zagięcia i niewielkie uszkodzenia 
na narożnikach.  30. –

„Z ksiegozbioru T. Mystkowskich w Kaliszu”. Pierwsze polskie wydanie książki, która 
przyniosła sławę autorowi. Opisuje w niej ucieczkę z Rosji przed bolszewikami do 
Mongolii. Miejscami drobne zażółcenia i rdzawe plamki.  60. –

413. PAMIĘTNIKI polskie. Wydawane 
przez Xawerego Bronikowskiego. T. 1. ( 
z 4-ch). Paryż: Druk. Lacour i Cie, 1844. – 
[2], 288, [1] s., 20 cm, opr. współcz. karton 
oklejony papierem. Pamiętniki zebrane 
przez polskiego działacza emigracyjnego 
i wydawcę. W tomie 1-szym (fragmenty): 
Pamiętniki Narcyza Olizara; Pamiętniki 
Andrzeja Przyałgowskiego; Pamiętniki 
byłego dowódcy brygady Michała Jac-
kowskiego; Powstanie powiatu oszmiań-
skiego. Pamiętnik Józefa Zienkiewicza; 
Pamiętniki F. S.; Niektóre szczegóły życia 
pułkownika Władysława Podczaskiego; 
Józef Reitzenheim. Wewnątrz miejscami 
drobne, rdzawe plamki.  100. –
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417. POLITYKA Gospodarcza III Rzeszy. Cz 1. 
CARO Leopold: Przewrót gospodarczy w III 
Rzeszy. ŻABKO-POTOPOWICZ Antoni: 
Rolnictwo w III Rzeszy. Lwów: Polskie Tow. 
Ekonomiczne, 1938. – 150, [1] s., 23,5 cm, brosz. 
wyd. Biblioteka Polskiego Tow. Ekonomicz-
nego we Lwowie T. IX. Okładka lekko za-
gnieciona, grzbiet nieznacznie podklejony. 
Wewnątrz czysty egz.  90. –

418. POLSKA w pamiętnikach Wielkiej Wojny 1914–1918 zebrał i objaśnił Michał 
Sokolnicki. Warszawa: Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”, 1925. – XII, 678 s., 22,5 
cm, opr. pł. z epoki z zach. oryginalnymi okł. brosz. Wybór z pamiętników m.in.: 
Hindenburga, Ludendorffa, Buriana, Cesarzowej rosyjskiej Aleksandry Teodo-
równy, dotyczący spraw Polski. Liczne dokumenty opatrzone przypisami. Na 
grzbiecie tytuł złocony, Otarcia na krawędziach okładki, ozdobne wyklejki. We-
wnątrz czysty egz.  120. –

416. POLACY w Turkiestanie w okresie wojny światowej. Praca zbiorowa. Warszawa: 
nakł. Grona B. Turkiestańczyków-Polaków, 1931. – VIII, 312 s., [28 fot. na 23 k.], [1] k. 
mapa rozkł., liczne rys. w tekście. 23 cm, brosz. wyd. Działalność polskich orga-
nizacji wojskowych w Turkiestanie, materiały, dokumenty, wspomnienia, utwory 
literackie. Na końcu spis Polaków zamordowanych w okresie rewolucji. Egz. ze śla-
dami zawilgocenia, miejscami ślady po zacieku, blok lekko poluzowany. Częściowo 
obcięta k. przedtyt.  360. –
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420. [POWSTANIE Styczniowe]. Pamiątki z 1863 roku. Lwów: nakł. i druk. W. Maniecki, 
1869. – 112 s., 21,5 cm, brosz. wyd. Podpis i prywatna pieczątka własnościowa. Poematy 
historyczne nieznanego autora: Dwa Izraele; Rossianie; Pierwsze chwile powstania. 
Okładka zabrudzona, wewnątrz liczne, drobne, rdzawe plamki.  90. –

421. ROCZNIK Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 
kwietnia 1937. Warszawa; Koło Rodziny Urzędniczej przy Min. Spraw. Zagr. 1937. 
– 268 s., 25 cm, opr. wyd. pł. ze złoconym tyt. na licu. W treści: Obsada personalna 
Urzędów Centralnych Min. Spraw Zagr.; Urzędy zagraniczne; Imienne wykazy 
alfabetyczne; Przedstawicielstwa i Urzędy Konsularne państw Obcych w Polsce. 
Dopisane ręcznie oraz doklejone maszynopisy z uzupełnieniami i uaktualnieniami. 
Okładka lekko zaplamiona i poprzecierana na krawędziach.  90. –

419. POWSTANIE Listopadowe [PASKIEWICZ Iwan (1782–1856)]: Достопамятные 
черты из жизни генерала фельдмаршала, князя Варшавского, графа Ивана Фе-
доровича Паскевича Эриванского, и храбрых его сподвижников, заключаю-
щие в себе все военные события трех достопамятных кампаний: Персидской, 
Турецкой и Польской, прославивших оружие русское. Dostopamjatnye čerty iz 
żizni generala feldmaršala, knjazja Varšavskogo, grafa Ivana F. Paskeviča Erivan-
skogo, i hrabryh ego spodviżnikov [...] Cz. 5–6. Moskwa: Tip. N. Stepanova, 1833. 
– 233, III s.; 203, II s., 1 k.tabl. rozkład. 22 × 27 cm, 17,5 cm, współopr. płsk. z epoki, 

grzbiet ślepotłoczony z szyldem. 
Dwa ostatnie tomy historii gene-
rała Paskiewicza dotyczące woj-
ny polsko-rosyjskiej 1831, po któ-
rej został księciem warszawskim 
i namiestnikiem Królestwa Pol-
skiego. Opisy stłumienia powsta-
nia listopadowego, przebieg bitew. 
Rycina na końcu ukazuje zdobycie 
Warszawy przez armię rosyjską. 
Oprawa poobcierana, blok czysty. 
Wielka rzadkość.  2 800. –
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422. RYDZ-ŚMIGŁY Edward (1886–1941): Do strzelców. Artykuły, listy i przemó-
wienia z lat 1920–1935. Warszawa: Centralny Instytut Wyd. Związku Strzelec-
kiego, 1936. – 30, [2] s., [1] k. portr. 21 cm, brosz. wyd. Okładka i układ graf. 
Z.[ygmunt] Glinicki (1898–1940) grafik i ilustrator zamordowany przez NKWD. 
Stan bardzo dobry.  60. –

423. SĘKOWSKI Józef Julian (1800–1858): Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy 
do historyi polskiey służących. Z dodatkiem objaśnień potrzebnych i krytycznych 
uwag. T. 1–2. Litografie autorstwa W. Smokowskiego. Warszawa: nakładem Zawadz-
kiego i Węckiego, 1824–1825. – [8], IX, 244, [4] s., [1] k. tabl. litogr.; [2], XVI, 308, [3] 

s., [1] k. tabl. litogr.(z 2), 21 cm, opr. płsk. 
z epoki. Autor orientalista, autor fanta-
zyjnych powieści pisanych pod pseud. 
„Baron Brambeus”. Tu m.in..: Woyna 
Warneńska; Wtargnienie Turków do Ga-
licyi w 1498; Wojna Chocimska; Wypra-
wa Turków pod Wiedeń i dalsze woyny 
z tym narodem. W Dodatku: Poselstwo 
Muhammed-Agi do Polski w r. 1758; List 
Miurad-chana do Stefana Batorego 1578. 
Oprawy podniszczone, grzbiety pęknię-
te, doklejone do bloku, wnętrze czyste 
z drobnymi rdzawymi plamkami. Wy-
darta (zach. resztka) wielka rozkładana 
tablica z listem, dorobiona wg oryginału. 
Wielka rzadkość. 900. –
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425. STRATY kultury polskiej 1939–1944. T. 1–2. 
Praca zbiorowa pod redakcją Adama Ordęgi [Jan 
Hulewicz (1907–1980)] i Tymona Terleckiego (1905–
2000). Glasgow: Książnica Polska, 1945. – 570 s.; 
560 s., 21 cm, opr. wyd. pł. ze złoc. tyt. na grzbie-
cie i licu. Dzieło prezentujące wstępnie tragiczny 
bilans zagłady przedstawicieli kultury polskiej 
dokonany w latach 1939–1945 przez niemieckich 
nazistów. Obejmuje następujące biogramy zamor-
dowanych przez okupantów niemieckich artystów 
scenicznych, dziennikarzy, literatów, pisarzy, pla-
styków, luminarzy kultury i uczonych (Bednarski 
Stanisław, Berent Wacław, Bernacki Ludwik, Bir-
kenmajer Józef, Bluth Rafał, Brummer Wiktor, 
Chłapowski Mieczysław, Chrzanowski Ignacy, 
Cierniak Jędrzej, Cieszyński Nikodem, Cywiński 
Stanisław, Czapiński Kazimierz, Czaplińska Zo-
fia, D’Abancourt Helena, Dembiński Bronisław, 
Dmochowski Aleksander, Dubanowicz Edward, 
Dyakowski Bohdan, Estreicher Stanisław, Felicjan 
Kowarski, Gembarzewski Bronisław, Gliwic Hi-
polit, Heydel Adam, Klich Edward, Kochanowski 
Jan Karol, Kołaczkowski Stefan, Koniński Karol 
Ludwik, Kopeć Stefan, Kostanecki Kazimierz, Ko-
tarbińska Lucyna, Kotula Rudolf, Krzywicki Lu-
dwik, Leszczyński Roman, Lorentowicz Jan, Luto-
stański Karol, Łempicki Zygmunt, Morawski Józef, 
Napierski Stefan, Noskowski Witold, Nowaczyń-
ski Adolf, Nowak Jan, Ortwin Ostap, Orzechowski 
Kazimierz, Pagaczewski Julian, Pankiewicz Józef, 
Piasecki Stanisław, Piłat Stanisław, Piotrowski Zyg-
munt, Prądzyński Józef, Pruszkowski Tadeusz, 
Puszet Ludwik, Rabowski Ferdynand, Rogowski 
Stanisław, Rostworowski Michał, Ruffer Józef, 
Rybarski Roman, Schayer Stanisław, Seydenman 
Dorota, Siedlecki Franciszek, Siedlecki Michał, Sie-
mieński Józef:, Smoleński Jerzy, Sobeski Michał, 
Sołtan Władysław, Sosnowski Oskar, Stanisławski 
Stanisław, Swierczyński Rudolf, Takliński Włady-
sław, Tichy Karol, Tretiak Andrzej, Trzebiński Jó-
zef, Wacław Wąsowicz, Waligóra Bolesław Andrzej, 
Windakiewicz Stanisław, Witkiewicz (Witkacy) 
Stanisław Ignacy, Wittig Edward, Wysocka Stani-
sława, Zagórska Aniela, Zakrzewski Kazimierz). 
Wśród autorów biogramów występują: Adamus 
Jan, Baliński Ignacy, Bogusławski Antoni, Brzeski 

424. SPRAWOZDANIE z działalności Wydziału 
Wykonawczego Naczelnego Komitetu Uczczenia 
Pamięci Marszałka Piłsudskiego za okres od dnia 6 
czerwca 1935 r. do dnia 1 października 1937 r. [War-
szawa: Drukarnia Państwowa, 1937]. – 53 s., 30 cm, 
brosz. wyd. Sprawozdanie ogólne Wydziału Wyko-
nawczego; Sprawozdania finansowe poszczególnych 
sekcji; Uchwały dot. Grobowca na Rossie, Kopca na 
Sowińcu, Zułowa, Pomnika w Warszawie, Fundacji 
Stypendialnej. Okładka zakurzona, pokruszna na 
krawędziach, Uszkodzenie i przecięcie dolnej części 
przedniej okładki przechodzące przez całą grubość 
książki, bez uszczerbku dla tekstu.  80. –
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428. VETULANI Adam (1901–1976): Polskie wpły-
wy polityczne w Prusiech Książęcych. Rozpra-
wa z pracy zbiorowej: „Dzieje Prus Wschodnich”. 
Gdynia: Instytut Bałtycki, 1939, – [6], 186 s., 24 cm, 
brosz. wyd. Okładka z niewielkimi ubytkami na 
krawędziach, czysty egz. 90. –

429. WAGA Teodor: Historya książąt i królów pol-
skich krótko zebrana, dla lepszego użytku znacznie 
przerobiona i pomnożona. Wilno: Józef Zawadz-
ki, 1824. – 381, [1] s., 18 cm, opr. pł. Z przedmo-
wą Joachima Lelewela. Opowieści od Ziemowita 
do Augusta III. Na pierwszych 20-tu kartach ślad 
po zacieku. Na k. tyt. plama z tuszu i nieczytelna 
pieczątka własnościowa. Wewnątrz drobne prze-
barwienia papieru i rdzawe plamki.  200. –

430. [WASILEWSKI Leon] L. W.: O wschodnią grani-
cę Państwa Polskiego. Warszawa; nakł. „Notatek 
Politycznych”, 1917. – 16 s., 22 cm, brosz. wyd. (tytuł 
okładka). I. Podział Galicji. II. O granicę polsko-
-rosyjską.  40. –

Tadeusz, Charldewicz Walerian, Ciołkosz Adam, Danilewiczowa Maria, Dmochow-
ski Zbigniew, Estreicher Karol, Folkierski Władysław, Goldschlag Franciszek, Gotlib 
Henryk, Grabowski Zbigniew, Grubiński Wacław, Halecki Oskar, Heinsdorf Helena, 
Herling-Grudziński Gustaw, Hołub-Pacewiczowa Zofia, Jastrzębowski Wojciech, Ja-
worski Władysław, Kossowski Adam, Kot Stanisław, Kridl Manfred, Kunst Arnold, 
Lechoń Jan, Mars Maria, Młodożeniec Stanisław, Nagórski Zygmunt, Nowakowski 
Zygmunt, Patkaniowska-Corbridge Maria, Podgórski Józef, Potworowski Tadeusz, 
Pragier Adam, Ramułt Mirosław, Rogalski Tadeusz, Rostowski Jakub, Rudnicki Jó-
zef, Siennicki Stefan, Skalińska Maria, Skąpski Adam, Stroński Stanisław, Topolski 
Feliks, Wandycz Damian, Weintraub Wiktor;, Winiewicz Józef, Zahorska Stefania, 
Zbyszewski Karol, Zieliński Stanisław, Zweig Ferdynand. Niewielkie zaplamienie 
krawędzi opr. tomu 1. Poza tym stan bardzo dobry.  240. –

426. TAUBE Karol, SOCHA Michał: Frontem do morza. Warszawa: nakł. Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, 1934. – 31, [1] s., 16,5 cm, brosz. wyd. Okł. sygn. Agar. Broszura infor-
macyjna dla młodzieży o organizowaniu Koła Szkolnego Ligi Morskiej i Kolonial-
nej. W treści historia i korzyści wynikające z dostępu do morza oraz o konieczności 
budowy silnej floty wojennej. Niewielkie zabrudzenia okładki i zagięty narożnik. 
Wewnątrz czysty egz.  60. –

427. TYSZKIEWICZ Michał (1857–1930): Idea demokratyczna i jej krytycy w Rzeczy-
pospolitej. Uwagi i notatki zebrał ... Kraków: nakł. autora, 1904. – [4], 180, [1] s., 
23,5 cm, opr. pł. ze złoconym tyt. na grzbiecie. Ocena demokracji szlacheckiej na 
podstawie źródeł i materiałów historycznych. Egz. z zaznaczonymi ingerencjami 
cenzury. Okładka zabrudzona z przebarwieniami. Wewnątrz czysty egz., miejscami 
tylko niewielkie rdzawe plamki.  150. –
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432. WOJTECKI Aleksander: Sprawa Europy Środ-
kowej. Warszawa: Sgł. Gebethner i Wolff, 1939. 
– 117, [3] s., 2 mapki, 22,5 cm, brosz. wyd. Zagad-
nienia historyczne i geopolityczne w Europie 
Środkowej po I wojnie światowej z uwzględnie-
niem sprawy spornych granic, równowagi euro-
pejskiej, stosunków prawno-politycznych, histo-
ryczno-kulturalnych i gospodarczych. Drobne 
nadkruszenia okł. Stan b. dobry.  50. –

433. WÓJCICKI Kazimierz Władysław: Biblioteka starożytna pisarzy polskich 
zebrał… T. 1 (z 6-ciu). Wyd. 2 znacznie powiększone. Warszawa: nakł. S. Orgelbran-
da Księgarza i Typografa, 1854. – 360, [1] s., facs., nuty. 20 cm, opr. psk. z epoki, Na 
k. tyt. podpis własnościowy z epoki. Wybór „znakomitych dawnych pisarzy dzieła”, 
zawiera dokumenty, listy, pamiętniki i utwory z XV – XVII w. W tomie tym m. in.: 
Merkuryusz nowy 1662 r. o wygranej bitwie hetmana Sobieskiego; Prawa i Artykuły 

431. WEINFELD Ignacy, SZTURM de SZTREM ED., PIEKAŁKIEWICZ J.: Szkolny 
atlas statystyczny Polski. Warszawa-Bydgoszcz: Instytut Wyd. „Bibljoteka Polska”, 
1925. – 59 s., wykresy, mapki kolor. 26,5 cm, brosz. wyd. Rys. wykonał Kazimierz 
Kochański. Niewielkie zagięcia na krawędziach okładki.  60. –
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435. ZDANIE Sprawy Centralizacyi Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. (od 
25 grudnia 1838 do 28 stycznia 1840 r.) Poitiers: [b. wyd.], 1840. – 8 s., 21,7 cm, bez opr. 
Na emigracji po Powstaniu Listopadowym. Członkowie Centralizacyi: W. Heltman, 
T. Malinowski, W. Darasz, J. Alcyato i J. Śliwicki. Stan b. dobry.  60. –

436. [ŻENCZYKOWSKI Tadeusz (1907–1997)] krypt. T.K.: Wystąpienia masowe w pro-
pagandzie. Kurs propagandy. Warszawa: [Biuro Informacji i Propagandy KG AK 
Rój], 1944. – 17, [2] s., 16 cm, opr. ppł. Zdezaktualizowane pieczątki biblioteczne 
m.in „Centr. Ośr. Szkol. Part. PZPR Biblioteka”. Druk konspiracyjny (opis na podst. 
bibliografii Wł. Chojnackiego, poz. 1696). Wydano na prawach rękopisu. Niewielki 
ślad zawilgocenia od strony grzbietu. Zbrązowienia po zszywkach.  50. –

Ormian Lwowskich z 1601 r.; Nowiny z Inflant;. Nowiny pewne z Rokus. Okładka 
poprzecierana, grzbiet z niewielkimi ubytkami na krawędziach. Blok poluzowany. 
Wewnątrz miejscami ślady po zacieku oraz drobne rdzawe plamki. 120. –

434. WÓJCICKI Kazimierz Władysław: Biblioteka starożytna pisarzy polskich 
zebrał… T. 4 ( z 6-ciu). Wyd. 2 znacznie powiększone. Warszawa: nakł. S. Orgel-
branda Księgarza i Typografa, 1854. – 435, [1] s., 20 cm, opr. psk. z epoki, W tomie 
niniejszym: Kronika Pruska M. Muriniusa; Wołoskie dzieje; Prawo bartne; Żywot 
Jozefa, dramat M. Reja. Okładka poprzecierana, grzbiet z niewielkimi ubytkami 
na krawędziach, podklejony. Blok poluzowany. Górny margines k. tyt. obcięty. 
Wewnątrz miejscami ślady po zacieku oraz drobne rdzawe plamki.  120. –

Małachowski-Łempicki… poz. 401
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440. VRIES de HEEKELINGEN Herman: Izrael. Jego przeszłość i przyszłość. Prze-
kład autoryzowany J. M. Czerniewskiej z przedmową Ludomiła Czerniewskiego. 
Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, [1937]. – XX, 249, [2] s., 20 cm, brosz. wyd. 
Prywatny podpis własnościowy. „Dzieje sprawy żydowskiej w Europie zachodniej, 
charakteryzuje dusze i kulturę Żydów...”. W przedmowie krótki rys dziejów spra-
wy żydowskiej w Polsce, pominiętej przez autora. Niewielkie zagięcia i załamania 
okładki. Czysty egz.  90. –

j u d a i c a

437. GRUSZECKI Wiktor: Tajemnice obrzędów talmu-
dycznych. Warszawa: Sgł. i własność autora, 1903. – 48 
s., 18 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka własnościowa 
„Z księgozbioru Jana Steckiego”. W treści: O życiu rabi-
na brzesko-litewskiego i o przyjęciu przez niego Świętej 
Wiary Chrześcijańskiej; Opis świąt żydowskich wg Sta-
rego Testamentu; Opis świąt narzuconych żydom przez 
Talmudystów...; O wielkim procesie lwowskim żydów 
potępiających Talmud. Grzbiet podklejony. Pokruszenia 
na krawędziach.  90. –

438. JESKE-CHOIŃSKI Teodor (1854–1920): Syonizm 
w oświetleniu antysemity. Warszawa: nakładem autora, 
1904. – [4], 84 s., 18 cm, brosz. wyd. Prywatna pieczątka 
własnościowa „Z księgozbioru Jana Steckiego”. Grzbiet 
podklejony. Wewnątrz podkreślenia.  50. –

439. KLECZYŃSKI Józef (1841–1900), KLUCZYCKI 
Franciszek (1821–1904): Liczba głów żydowskich w Ko-
ronie z taryf roku 1765. Wydali … Kraków: Akademia 
Umiejętności, 1898. – 22 s., tabele, 27 cm, brosz. wyd. 
Osobna odb. z Archiwum Komisyi Historycznej, t. 8. 
Stan b. dobry.  60. –
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442. ARCT-GOLCZEWSKA Marja: Botanika na przechadzce. 16 tablic kolorowych 208 
rysunków roślin z tekstem objaśniającym. Część II. Wyd. II. Warszawa: M. Arct, 
[1914]. – 30 s., XVI k. tabl. kol. litografowanych, 21 cm, brosz. wyd. Podręczny atlas 
roślin. Grzbiet podklejony, blok czysty. Stan dobry.  150. –

p o r a d n i k i

441. ARCT-GOLCZEWSKA Marja: Botanika na przechadzce. 16 tablic kolorowych 212 
rysunków roślin z tekstem objaśniającym. Część I. Wyd. III. Warszawa: M. Arct, 
[1929]. – 26 s., XVI k. tabl. kol. litografowanych, 21 cm, brosz. wyd. Podręczny atlas 
roślin. Tytuł okładka. Stan b. dobry.  150. –
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warzyw i owoców (np. produkcja jabłecznika i wina). Błąd zecerski w paginacji t. 1 od. 
s. 257. Okładka poprzecierana na krawędziach, drobne zaplamienia. Na grzbiecie tytuł 
złocony. Wewnątrz miejscami podkreślenia i niewielkie rdzawe plamki.  300. –

446. [KAMASUTRA]. Kāmasūtram Vātsyāyany. Indyjska ars amatoria wraz z kompletnym 
komentarzem (Jayamańgalā) Yaśodhary. Oryginał w sanskrycie. Lwów: Wydawnictwo 
„Kultura i Sztuka”, 1922. – s. VII, [1], 334, [1] s., 25,5 cm, opr. skóra z epoki. Na k. przedtyt. 
dedykacja z 1968 r. Pierwszy polski przekład (część tekstu w jęz. łac.). Traktat filozo-
ficzny Vātsyāyany, starożytnego indyjskiego filozofia, uznany za poradnik seksualny. 
Niewielkie, otarcia i zagięcia narożników. Na grzbiecie tytuł złocony. Wyklejki lekko 
zabrudzone. Pierwsza i ostatnia składka poluzowana.  500. –

443. BIELIŃSKA Halina, KRÜGER Maria: Nie wyrzucaj pieniędzy za okno. Poradnik 
dla pani domu. Kraków: Gebethner i Wolff, 1940. – 90, [1] s., rys. 19,5 cm, brosz. 
wyd. Poradnik oszczędnego prowadzenia domu np. segregacja i sprzedaż odpadów 
domowych, czy „zużytkowanie” znoszonej odzieży. Okładka podbrudzona z plamą 
na licu. Wewnątrz czysty egz.  50. –

444. GARBARSTWO. Warszawa: Wyd. 
Polskie Sp. z o.o., 1941. – 90 s., rys. 18,5 
cm, brosz. wyd. Biblioteka Techniczna-
-Fiszera. Wyd. 3. Okładka podbrudzona. 
Wewnątrz czysty egz.  30. –

445. JANKOWSKI Edmund: Ogród 
przy dworze wiejskim przez... Wydanie 
drugie poprawione i dopełnine. T. 1–2. 
Warszawa: nakł. autora, 1900. – [8], 250 
(właść 270) s., il., rys.; [2], 499 s., il., rys., 
[4] k. tabl. (w tym 3 uzupełnine wg ory-
ginału). 23, 5 cm, współopr. psk. z epoki. 
T. 1. Ogród użytkowy (warzywny i owo-
cowy). T. 2. Ogród ozdobny (spacerowy 
i kwiatowy). Całość wzbogacają setki ry-
cin, opisów roślin i sposobów upraw oraz 
rozdział o przechowywaniu i przerabianiu 



280 281

450. POLAK Józef: Domowy poradnik leczniczy. Lecznictwo-pielęgniarstwo-ratownic-
two. Z licznemi ilustracjami i dokładnym skorowidzem. Wyd. 4. zupełnie przejrza-
ne. Lwów-Warszawa: Wydawnictwo Książek Pożytecznych, [1929]. – IV, 157, [2] s., 
[1] k. tabl. rozkł., il., errata. 18 cm, opr. ppł. wyd. Okładka podniszczona z małym 
ubytkiem okleiny na licu. Blok poluzowany i podklejony.  70. –

451. POLSKA kuchnia. „Gotować... 
lecz co?”. Skawina-Inowrocław: Hen-
ryka Francka Synowie S.A., [1925]. – 
108 s., 17 cm, opr. wyd. karton. Książ-
ka kucharska przeznaczona dla „ludzi 
żyjących szybkim tempem dzisiejsze-
go dnia, wystawieni na silne wstrząsy 
nerwowe...”. Proporcje potraw poda-
ne są dla 5 osób. Okładka lekko za-
brudzona i przetarta na krawędziach 
grzbietu. Wewnątrz strony ze śladem 
po zacieku.  40. –

447. KNEIPP Sebastian (1821–1897): Bartek gor-
liwy hodowca bydła. Na podstawie długolet-
niego doświadczenia napisał … Z 2 niemiec-
kiego wydania za upoważnieniem przełożył 
Bolesław Skirmunt. Warszawa: Sgł. Gebeth-
ner i Wolff, 1894. – 146, II s., 19,5 cm, brosz. 
wyd. Poradnik w formie pogadanek i rozmów 
dot. chowu cieląt i bydła mlecznego. Egz. nie-
rozcięty. Stan b. dobry.  100. –

448. MARKIEWICZ Wł.: Tresura psa. (Wychowanie, pielęgnacja, leczenie). Lwów: 
Księgarnia Centralna, 1939. – 85, [2] s., rys., 17,5 cm, brosz. wyd. Zdezaktualizowana 
pieczątka biblioteczna. Okładka lekko podbrudzona, grzbiet podklejony z ubytka-
mi. Wewnątrz czysty egz.  30. –

449. PISZCZKIEWICZ Józef: Rzeźnik polski. Zwięzły praktyczny podręcznik dla 
uczniów rzeźnickich. Kraków: nakł. autora, Cech Rzeźników i Wędliniarzy na 
„Kotłowm” i Izba Rzemieślnicza, [1936]. – 80, [3] s., 16,5 cm, brosz. wyd. W treści 
m. in.: ubój, rozbiór mięsa, kalkulator cenowy. Czysty egz. Errata luzem.  60. –
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455. ZAKRZEWSKI Stanisław Zenon: 
Druh-wiatr. Żeglarstwo śródlądowe. 
Warszawa: Bolesław Matuszewski, 1946. 
– 167, [3] s., il. 23 cm, brosz. wyd. Okładkę 
proj. Z. Kosmowski, ilustracje i rys. Wł. Si-
wierski. Podręcznik żeglowania. Okładka 
lekko pozaginana na krawędziach, drobne 
plamki i ślad po zacieku na tylnej okładce. 
Wewnątrz czysty egz.  30. –

452. PORTIUS Karl J. S.: Przewodnik gry szachowej. 
Wyd. 3. Warszawa: nakł. Gebethner i Wolff, 1901. 
– XI, [1], 279 s., rys., 18,5 cm, opr. psk. z epoki. 
Na k. przedtyt. podpis własnościowy i pieczątka 
księgarni. Ćwiczenia, przykładowe rozwiązania 
zadań i rozgrywki z rysunkami. Tłumaczenie 
z niemieckiego. Na końcu dołożone karty z na-
klejonymi, wyciętymi z gazet rozgrywkami sza-
chowymi. Okładka lekko poprzecierana na krawę-
dziach, na grzbiecie szyldzik ze złoconym tytułem, 
Wewnątrz podklejenia, pierwsza składka luzem, 
ostatnia karta z ubykami.  150. –

453. SPISS Ludwik (1889–1949): Wyrób win w domu. 
(Krótkie przepisy). Wyd. 14. Kraków: Ludwik 
Spiss i E. Wasung Sp. z o.o. 1932. – [2], 22, [4] s., 15 
cm, brosz. wyd. (tyt.okładka). Czysty egz.  50. –

454. SZYMAŃSKI Adam: Jak siać, aby i praca ludzka, 
i ziarno nie szły na marne? Ważne wiadomości 
o siewie dla użytku i najmniejszych, i najwięk-
szych gospodarstw napisał... Z wieloma rysunka-
mi i z wiadomością o siewnikach wędrownych. 
Poznań: nakł. autora, 1894. – 62 s., il., 21,5 cm, 
brosz. wyd. Na krawędziach zabrudzenia, niektóre 
składki nierozcięte.  50. –
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459. BRUN Krzysztof, HERYNG Tadeusz, KOWAL-
SKI Jerzy: Poradnik motocyklisty. Warszawa: 
Wyd. Komunikacyjne, 1958. – 464 s., [4] k. tabl. 
rozkł., il., rys., wykresy, tabele, 17 cm, opr. wyd. pł. 
„Książka zawiera podstawy teoretyczne działania 
silnika i podwozia oraz teorię ruchu pojazdu jed-
nośladowego, opisy techniczne i charakterystyki 
motocykli...”. Okładka podniszczona, otarcia i na-
derwania grzbietu, wewnątrz czysty egz.  50. –

460. FUCHS Karol, SOBOTA Marian: Przepisy poli-
cyjne o ruchu samochodowym. Egzamin kierowcy 
w pytaniach i odpowiedziach z 20 rysunkami w tek-
ście oraz nowe przepisy o autobusach opracowali... 
Wyd. 4. uzupełnione i poprawione. Warszawa: 
Druk. Artystyczna, 1930. – 74, [14] s. il., liczne re-
klamy firm związanych z motoryzacją, 17 cm, brosz. 
wyd. Okładka zabrudzona, blok poluzowany, we-
wnątrz miejscami drobne plamki.  50. –

461. LEŚNIAK Witold: Ilustrowana mikroencyklo-
pedia samochodowa. Warszawa: Wyd. Komuni-
kacyjne, 1959. – 176 s., il., schematy, rys., 20,5 cm, 
brosz. wyd. „Książka objaśnia znaczenie lub treść 
techniczną ok. 400 wybranych pojęć lub nazw 
handlowych, używanych jako imiona własne do 
określania systemów, konstrukcji, wykonania lub 
działania zespołów i mechanizmów samochodo-
wych...” Okładka zakurzona i lekko zabrudzona. 
Wewnątrz czysty egz.  30. –

m o t o r y z a c j a

456. AUTO przewodnik techniczno handlowo tu-
rystyczny na 1931 rok. Warszawa: A. Matwiejew, 
[1931]. – 312 s., rys. plany , mapy, liczne reklamy 
firm związanych z motoryzacją, 17 cm, opr. wyd. pł. 
z tłoczoną mapą Polski. „Niezbędne wiadomości 
dla wlaścicieli samochodów jak i kupców”. W treści 
m. in.: Zasady i przepisy ruchu drogowego; Organi-
zacje kupieckie z branży samochodowej; Dane tech. 
pojazdów; Dział turystyczny z planami miast, z wy-
kazem stacji benzynowych i warsztatów naprawy; 
31 mapek samochodowych z mapą orjentacyjną na 
wyklejce. Okładka zabrudzona. Blok poluzowany. 
Wewnątrz czysty egz. 90. –

457. BEZ SZOFERA. Podręcznik samochodowy. War-
szawa: Automobilklub Polski, [1939]. – 157 s., il., rys., 
17 cm, brosz. wyd. Podstawowe wiadomości z bu-
dowy i obsługi „przeciętnego nowoczesnego samo-
chodu, które są niezbędne dla każdego automobili-
sty pragnącego samodzielnie posługiwać się swym 
wozem”. Okładka przykurzona, na krawędziach 
grzbietu przetarcia. Wewnątrz czysty egz.  75. –

458. BOSCH Informator motoryzacyjny. Tłumaczenie 
13 wydania „Bosch-kraftfahrtechnisches Taschen-
buch”. Warszawa: Wyd. Komunikacyjne, 1958. – 
413, [5], 68 s., il., rys., tabele, wykresy, 16,5 cm, opr. 
wyd. pł. Prywatny podpis własnościowy. „Infor-
mator zawiera podstawowe materiały źródłowe 
z dziedziny motoryzacji i spokrewnionych gałęzi 
wiedzy..., potrzebne konstruktorowi, technologowi 
i użytkownikowi samochodu.” Na licu i grzbiecie 
tytuł złocony. Na tylnej wyklejce zapiski długopi-
sem. Wewnątrz czysty egz.  35. –
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tabl., 21 cm, opr. wyd. pł. Pieczątki: Panzer Abwehr. Abtlg. 23 Potsdam [Sekcja obrony 
pancernej 23]. Bogato ilustrowany, obejmujący najnowsze osiągnięcia motoryzacji, 
podręcznik dla kierowców i mechaników. Otarcia oprawy, blok czysty. 150. –

462. MAGNET Z. Popławski Warszawa. Smarownica błyskawiczna 2000 zastrzyków 
daje raz napełniona. Skład fabryczny Złota 5. Warszawa: [Druk. M. Czajkowski], 
[193?] [2] s., il., 28 × 20 cm, bez opr. Ulotka reklamowa proj. L. Włodarczyka. Nie-
wielkie przebarwienia narożników i zagniecenia.  50. –

463. [PODRĘCZNIK dla kierowców] D. 611. Handbuch für Kraftfahrer. Bearbeitet nach 
dem Neuesten Stande des Kraftfahrzeug = und Motorenbaues. Siebente, völlig neu-
bearbeitete Auflage. Berlin: E. S. Mittler & Sohn, 1936. – VII, 292, [2] s., 372 il., 11 kol. s. 
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467. ŚWIAT motocykli i skuterów. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwa Komuni-
kacyjne, 1957. – 109, [2] s., il., 9,5 × 14,5 cm, brosz. wyd. Krótkie opisy współczesnych 
motorowerów, motocykli, skuterów. Czysty egz.  30. –

468. ŚWIAT samochodów. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne, 
1957. – 115 s., il., 10 × 14 cm, brosz. wyd. Krótkie opisy najnowszych samochodów 
osobowych. Czysty egz.  30. –

469. ŚWIAT samochodów. Seria II. Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwa Komunika-
cyjne, 1958. – 127 s., il., 10 × 14 cm, brosz. wyd. Krótkie opisy niektórych samochodów 
osobowych produkowanych seryjnie w Europie na początku 1957 r. Czysty egz.  30. –

464. PORĘBSKI Eugeniusz: Nowoczesne metody naprawy samochodów oraz silników 
używanych w pługach motorowych i traktorach. Warszawa: Instytut Szerzenia 
Praktycznej Wiedzy Przemysłowej, 1931. – XII, [2], 338, [6] s., il., rys., wykresy, 23 cm, 
opr. wyd. pł. Na licu i grzbiecie tytuł złocony. Niewielkie otarcia na krawędziach. 
Blok lekko poluzowany.  90. –

465. PROCHNAU Wacław (1904–1945): Akumulatory 
samochodowe. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, 
[1930]. – [8], 81 s., il., rys. 17 cm, brosz. wyd. Okładkę 
proj. Edmund John (1894–1989). Na k. tyt. prywatna pie-
czątka własnościowa. Bibljoteka Automobilisty T. 7. (na 
k. tyt. T. 8). Czysty, ładny egz.  50. –

466. ŚWIAT mikrosamochodów. Praca zbiorowa. War-
szawa: Wydawnictwa Komunikacyjne, 1959. – 115 s., il., 
10 × 13,5 cm, brosz. wyd. Krótkie opisy mikrosamocho-
dów dotychczas produkowanych. Czysty egz.  30. –
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473. [TUSZYŃSKI Adam]: Najstarsza w Polsce 
Szkoła Samochodowa Tuszyński Warszawa. 
Pytania egzaminacyjne i skrócone odpowiedzi. 
[Warszawa: b. w., po 1945]. – 48 s., 15 cm, brosz. 
wyd. (tytuł okładka). Pytania i skrócone odpo-
wiedzi programu egzaminacyjnego. Okładka 
lekko spłowiała.  30. –

474. VADE MECUM Żołnierza-Kierowcy. Cz. 1. 
Z atlasem rysunków. Katechizm kierowcy, wia-
domości ogólne, budowa i współdziałanie części 
pojazdów mechanicznych. Praca zbiorowa żoł-
nierzy I. Brygady Strzelców. Wyd. 2. [Edynburg]: 
Wyd. I. Brygady Strzelców, 1941. – [8], 249 s., 
tabele; 60 k. tabl., 14 cm, opr. wyd. pł. Okładka 
lekko podbrudzona. Wewnątrz podkreślenia 
ołówkiem.  50. –

475. VADE MECUM Żołnierza-Kierowcy. Cz. 2. 
Podręcznik dla kierowcy-mechanika. Uszko-
dzenia i niedomagania pojazdów mechanicznych. 
Metody rozpoznawania niedomagań i sposoby 
ich usuwania. Konserwacja i eksploatacja. Prze-
pisy ruchu drogowego. Opracowali: kpt. Br. Panc. 
Bolesław Szyndler i mjr. Br. Panc. Michał Wąso-
wicz. Wyd. 4. [Edynburg: b. w.] 1945. – XIII, 460 
s., 24 k. tabl., 14 cm, opr. wyd. pł. Na końcu atlas 
24 tabl. do cz. 2. Okładka lekko podbrudzona 
z niewielkimi otarciami na krawędziach grzbie-
tu. Wewnątrz czysty egz.  75. –

470. TECHNICZNY Kalendarz Samochodowy 1932. 
Warszawa: nakł. Koła Samochodowego przy Sto-
warzyszeniu Techników Polskich, 1932. – XXVI, 
655, XXVII-XLIX, [2] s., [3] k. tabel rozkł., [2] s. il., 
w tekście liczne il., rys. wykresy, tabele, reklamy. 
15,5 cm, opr. wyd. pł. Czysty egz.  50. –

471. TUSZYNSKI Adam: Egzamin kierowcy sa-
mochodu i motocykla. W pytaniach i odpo-
wiedziach. Wyd. 4. przerobione i rozszerzone. 
Kraków: Wiedza. Zawód. Kultura. 1948. – 220, 
[4] s., 17 cm, brosz. wyd. Szkoła kierowcy T. V. 
Niewielki ubytek na grzbiecie. Brak. k. przedtyt. 
Czysty egz.  30. –

472. TUSZYŃSKI Adam: Samochód nowoczesny. 
Podręcznik dla kierowców i właścicieli samo-
chodów. Przystępny wykład ustroju samochodu. 
Praktyczne rady i wskazówki. Wyd. 9. przerobio-
ne. Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, 1941. 
– [4], VII, [5], 301 s., il., rys., 17 cm, brosz. wyd. 
Prywatny podpis własnościowy. „...gruntownie 
przerobione i uzupełnione opisem udoskonaleń 
i nowości, cechujacych dzisiejszy samochód...” 
Okładka podbrudzona, z zagięciami na krawę-
dziach i plamkami. Na licu dwie dziury po dziur-
kaczu. K. przedtyt. i tyt. podbrudzona ze śladem 
po zapiskach. Wewnątrz czysty egz.  90. –



293

v a r i a

478. CEZAK Jakób Stefan: Geografia gospodarcza. Ogólne warunki życia gospodar-
czego. [Cz. 1. (brak informacjii o kolejnych)]. Warszawa: Tow. Wyd. „Rój”, 1926. – 72 
s., rys. tabele, mapki. 15 × 11 cm, brosz. wyd. Bibljoteka Handlowo-Ekonomiczna. 
Nr. 2. Ładny, czysty egz.  35. –

479. CHŁAPOWSKI Franciszek: 
Zbiory przyrodnicze Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk dla użytku zwiedza-
jacych je opisał... Wyd.2. powiększo-
ne. Poznań: nakł autora, 1913. – 84, 
V s. 19 cm, brosz. wyd. Zdezaktuali-
zowana pieczątka biblioteczna oraz 
podpis wraz z prywatną pieczatką 
własnościową. Z planem zbiorów 
przyrodniczych. Okładka spłowiała 
na krawędziach i grzbiecie, niewielkie 
zabrudzenia.  50. –

480. FABRE Jean Henri: Nasi sprzy-
mierzeńcy. Pogadanki o zwierzętach 
pożytecznych. Przetłumaczyły Z. Bo-
huszewiczówna i M. Górska. Z ilu-
stracjami. Lwów-Warszawa: Książni-
ca Atlas, 1925. – [4], 209, [2] s., [1] k. 

476. WALLMODEN Kazimierz, GNOIŃSKI Stanisław: Silniki samochodowe ich oliwie-
nie i chłodzenie. Cz. 1. „Podręcznika dla kierowców”. Warszawa: Główna Księgarnia 
Wojskowa, 1926. – [8], 140, [2] s., il., rys. 19,5 cm, brosz. wyd. Dedykacja autora, por. 
Wallmodena dla kpt. Kuleszy dat. 8/III. 26 r. Okładka podbrudzona z poprzecieranym 
grzbietem. Na krawędzi niewielki ślad po zacieku. Wewnątrz czysty egz.  50. –

477. WILCZYNSKI Henryk: 1000 rad dla automobilistów. Co robić jeśli nawet najlepszy 
silnik zgaśnie? Warszawa: Drukarnia Polska, 1935. – [12], 223 s., rys., il., reklamy. [1] k. tabl. 
rozkł. 17 cm, brosz. wyd. Schemat badania przyczyn zgaśnięcia silnika. Niedomagania 
silnika i przyrządów pomocniczych. Konserwacja samochodu. Okładka zabrudzona, 
poprzecierana na krawędziach. Wewnątrz czysty egz. Brak mapy sam. Europy.  70. –
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482. KALENDARZ PKO Pocztowej Kasy Oszczędności na rok 1933. Warszawa: [PKO], 
1933. – 63, [1] s. 10,5 cm, brosz. wyd. Kalendarium z imionami i świętami katolicki-
mi, wykaz świąt wyznania grecko-katolickiego, prawosławnego i mojżeszowego, 
najważniejsze inf. bankowe i pocztowe oraz wiad. o Polsce. Na końcu czyste kartki 
na adresy i notatki (częściowo zapisane ołówkiem). Na k. przedyt. cytat z wypowie-
dzi Prezydenta Ignacego Mościckiego. Okładka zabrudzona i złamana. Wewnątrz 
niewielkie zabrudzenia i zagięte narożniki.  30. –

483. KALENDARZ PKO Pocztowej Kasy Oszczędności na rok 1934. Warszawa: [PKO], 
1934. – 63, [1] s. 10,5 cm, brosz. wyd. Kalendarium z imionami i świętami katolicki-
mi, wykaz świąt wyznania grecko-katolickiego, prawosławnego i mojżeszowego, 
najważniejsze informacje bankowe i pocztowe oraz wiad. o Polsce. Na końcu czyste 
kartki na adresy i notatki. Na k. przedyt. cytat z wypowiedzi Prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Okładka lekko zagięta. Wewnątrz czysty egz.  35. –

portr., XV k. tabl., il., 20,5 cm, opr. wyd. ppł. Biblioteka „Iskier”. Opowieści uzna-
nego i cenionego francuskiego przyrodnika i badacza przyrody. Okładka lekko 
przykurzona. Wewnątrz czysty egz.  60. –

481. KALENDARZ ERO na rok 1938. „ ERO” Wytwórnia Fotochemiczna w Poznaniu 
Fabryka Błon, Płyt, Papierów i Chemikalii Fotofraficznych. Poznań: [Wytwórnia 
Fotochemiczna „Ero”], 1938. – 64 s., 11,5 cm, brosz. wyd. Kalendarium z imionami 
i świętami katolickimi, kalendarz żydowski, informacje pocztowe i wiad. o Polsce, 
informacje dot. fotogtafii: Instytucje naukowe, czasopisma, tabele naświetlań, po-
rady oraz opis produktów firmy. Okładka lekko pozaginana z drobnymi rdzawymi 
plamkami. Wewnątrz czysty egz.  40. –
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485. KUCHARZEWSKI Feliks (1849–1935): Piśmien-
nictwo techniczne polskie. T. 1. I. Architektu-
ra. II. Inżynierya z miernictwem. Sprostowania 
i uzupełnienia. Index. Warszawa: Sgł. Księgarnia 
E. Wendego i S-ki, 1911. – [4], 326 s., 22 cm, opr. 
pł. z epoki z zach. oryginalną okł. brosz. Odbitka 
z „Przeglądu Technicznego” R. 1908, 1910 i 1911. 
Przegląd literatury technicznej od czasów najdaw-
niejszych po pocz. XX w., przedstawiony przez 
inżyniera, historyka nauki i prof. Politechniki 
Warszawskiej. Niewielkie otarcia na grzbiecie. 
Wewnątrz miejscami podkreślenia i uwagi na 
marginesach ołówkiem.  90. –

486. MANN Ignacy: Rasy psów. Pochodzenie. Wzorce. Użytkowość. Słowem wstępnym 
poprzedził dr Zygmunt Markowski. Warszawa: Wyd. J. Przeworskiego, 1939. – X, 
304 s., il. 24 cm, brosz. wyd. Okładka i grzbiet miejscami podklejone. Zabrudzenia. 
Wewnątrz czysty egz.  90. –

484. [KALENDARZ]. W. L. Anczyc 
i Spółka w Krakowie, z powinszowa-
niem Nowego Roku 1936. Kraków: W. 
L. Anczyc i S-ka, 1936. – [25] s., rys., 
19 × 18,5 cm, brosz. wyd. z bibułką za-
bezpieczającą. Układ graf. Franciszka 
Seiferta, rys. Anny Seifert. Kalenda-
rium z imionami i ze świętami kato-
lickimi. Każdy miesiąc ozdobiony rys. 
przedstawiającymi znaki zodiaku. 
Czysty, b. ładny egz.  50. –
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489. MŁYNARSKI Feliks (1884–1972): Funkcjo-
nowanie złotej waluty. Memorjał złożony 
delegacji złota przy Komitecie Finansowym 
Ligi Narodów. Warszawa: nakł. Funduszu 
Naukowego Zrzeszenia Pracowników Ban-
ku Polskiego, 1932, – 121 s., 24 cm, brosz. 
wyd. Raport napisany na zlecenie Delegacji 
Złota, przez wybitnego ekonomistę, głów-
nego wykonawcę reformy pieniądza w 1924, 
wiceprezesa Banku Polskiego, na temat 
udoskonalenia i przyczyn załamania się 
systemu złotej waluty w okresie powojen-
nym. Okładka spłowiała na krawędziach. 
Grzbiet lekko podklejony z niewielkim 
ubytkiem przy dolnej krawędzi grzbietu 
po przejściu owada.  60. –

490. MODLITEWNIK dla kobiet z w. XVI. Ułomek z rękopisu Senatora Konstantego 
Małkowskiego wydał Stanisław Ptaszycki. Kraków: Akademia Umiejętności, 1909. 
– 80 s., ozdobniki., 19 cm, brosz. wyd. Zbiór renesansowych modlitw i rozmyślań, 

487. MANN Ignacy: Życie psa. Ho-
dowla. Pielęgnacja. Wychowanie. Le-
czenie. Słowem wstępnym poprzedził 
dr. Stanisław Runge prof. Uniwersytetu 
Poznańskiego. Warszawa: Wyd. J. Prze-
worskiego, 1938. – [8], 327 s., il. 24 cm, 
brosz. wyd. Okładka i grzbiet miejsca-
mi podklejone. Zabrudzenia. Wewnątrz 
czysty egz.  100. –

488. MISTRZA Marcina z Żórawicy 
inaczej Marcinem Królem z Przemyśla 
zwanego: Geometrya praktyczna, czyli 
Traktat sztuki mierniczej. Według rękopi-
sów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 
poraz pierwszy wydał tłómaczenie polskie 
i uwagi krytyczne dołączył Ludwik Bir-
kenmajer (1855–1929). Warszawa: Wydaw. 
Redakcyi Prac Matematyczno-Fizycz-
nych, 1895. – [4], IX, [1], 82 s., rys., 25 cm, 
brosz. wyd. Tekst równoległy polsko-ła-
ciński. Egz. nierozcięty. Niewielki ubytek 
na krawędzi okładki.  50. –
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492. PAŃSTWOWY Monopol Spirytusowy w Polsce 1924–1926. Warszawa: Dyrekcja 
Monopolu Spirytusowego, 1928. – XII, 133 s., tabele, wykresy, [17] k. tabl. luzem, 
28,5 cm, brosz. wyd. Rola w życiu gospodarczym Polski jaką odgrywa przemysł 
spirytusowy i korzyści płynące z upaństwowienia. Pokruszenia na krawędziach 
okładki, niewielki ubytek narożnika. Wewnątrz czysty egz.  200. –

głównie maryjnych. Okładka przykurzona, lekko pokruszona na krawędziach. 
Wewnątrz bogato zdobiona. Tekst na każdej stronie ozdobiony złoconą ramką. 
Zdobione inicjały, druk dwubarwny.  150. –

491. OCHOROWICZ Julian: Odczyty 
o magnetyzmie i hypnotyzmie. Miane 
w Warszawie w r. 1888 i 1889 na dochód 
Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków 
Rzemieślniczych. St. Petersburg: nakł. 
Księgarni Polskiej Br. Rymowicz, 1890. 
– 112 s., 20 cm, opr. ppł. z epoki. Z hi-
storyi magnetyzmu. Z historyi hypnoty-
zmu. O róznych stanach hypnotycznych, 
z uwzględnieniem zastosoawań leczni-
czych. Okładka poprzecierana, wewnątrz 
czysty egz.  60. –



302 303

495. SOKOŁOWSKI Jan: Ochrona ptaków. Z 39 rysunka-
mi autora i 2 fotografiami. Kraków: nakł. Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody, 1928. – 83 s., il., 22,5 cm, brosz. wyd. Pań-
stwowa Rada Ochrony Przyrody Nr. 16. O potrzebie i koniecz-
ności ochrony ptaków. Stan b. dobry.  35. –

496. STEFANOWSKI Bohdan: Laboratorjum Maszyn Politech-
niki Warszawskiej 1919–1924. Odbitka z „Przeglądu Techniczne-
go”. Warszawa: Druk. Techniczna Sp. Akc., 1924. – [2], 11 s., il., rys. 
34 cm, brosz. wyd. Artykuł, twórcy warszawskiej szkoły termody-
namiki, kierownika Katedry Termodynamiki Technicznej i Labo-
ratorjum Maszyn, który przedstawiała działaność laboratorium. 
Okładka spłowiała na krawędziach, lekko pozaginane narożniki, 
również wewnątrz, niewielki ślad po zacieku.  60. –

493. PRZEPISY Examinacyjne w Szkole Głów-
nej Warszawskiej. Rada Administracyjna po-
stanowieniem z d. 17/29 maja 1866 r. zatwier-
dziła. [Warszawa: b.w., 1866]. – 16 s., 20 cm, bez 
oprawy. Przepisy dotyczące egzaminów: wstęp-
nych, środkowych, ostatecznych oraz na stopień 
doktora, obowiązujace w Szkole Głównej War-
szawskiej. Czysty egz.  50. –

494. RODKIEWICZ Stanisław: Z przeszłości miast polskich. Warszawa: Zakłady Graficzne 
Wuzet, 1926. – 25 s., facs., 30 cm, brosz. wyd. „Ordynacja miasta dziedzicznego Łasku, 
Teofil Wojciech hrabia na Załuskach Załuski... 25 Oktobra 1790 r.” Statut miasta Łask 
(woj łódzkie). Okładka z drobnymi plamkami i przebarwieniami na krawędziach, brak 
dolnego narożnika przedniej okładki. Wewnątrz czysty egz.  90. –
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499. WASILEWSKI Antoni: W obozie harcerskim. Urządzenia, zwyczaje, pokazy. 
Lwów: Państwowe Wyd. Książek Szkolnych, 1938. – 149, [3] s., fot., rys., 18,5 cm, 
brosz. wyd. Okładkę proj. Wacław Siemiątkowski, w tekście rys. i część fot. autora. 
Wskazówki do urządzania i organizowania życia obozowego. Stan b. dobry, nie-
wielkie przebarwienia i zagięcia na krawędziach okładki.  60. –

500. WIŚNIOWSKI Tadeusz (1865–1933): Wiadomości z mineralogii dla klas niższych 
szkół średnich. Lwów: nakł. K.S. Jakubowskiego, 1903. – IV, 98 s., [1] k. tabl., il., rys., 
22 cm, opr. wyd. ppł., sygnowana „J. Tillinger introligator we Lwowie”. Dedykacja 

497. STEMLER Józef (1888–1966): Świat i ludzie. Cykl 
wykładów oświatowych z przeźroczami (brak 
przeźroczy). Jak żyją ludzie na świecie? Jacy lu-
dzie żyją na świecie? O ludziach dawnych i dzi-
siejszych; O tajemnicach ziemi; O wodach i mor-
skich dziwach; Przyjaciele ludzi na świecie; Jak 
podróżują ludzie po świecie? Jak rolnicy gospo-
darują. Warszawa: [Redakcja Ilustrownych Wy-
kładów Oświatowych], 1929–1930. – 40, 43, [1], 40, 
35, [1], 34, [1], 36, 34, 43, [1] k. 17 × 10 cm, współopr. 
brosz. wyd. Biblioteka Ilustrowanych Wykładów 
Óświatowych. Gotowe odczyty, przygotowane 
przez dyr. Polskiej Macierzy Szkolnej, przezna-
czone dla pracowników społeczno-oświatowych, 
prowadzących wykłady dla gospodarzy wiejskich 
„o przeciętnym poziomie umysłowym”. Przednia 
okładka zagnieciona i podklejona.  100. –

498. [TRZEBIŃSKI Stanisław (1861–1930).] Uroczyste posiedzenie Wileńskiego To-
warzystwa Lekarskiego ku czci ś.p. prof. d-ra Stanisława Trzebińskiego. Wilno: 
Tow. Wyd. „Pogoń”, 1930. – [2], 22 s. [1] k. portr. 24 cm, brosz. wyd. Odbitka z Pa-
miętnika Wileńsk. T-wa Lekarskiego R. VI z 4–5. Mowy o osiągnięciach i zasługach 
dr medycyny, prof. zwyczajnego historii i filozofii medycyny: A. Januszkiewicza, J. 
Szmurło, W. Jasińskiego, A. Safarewicza, A. Parczewskiego.   45. –
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502. WYPIS z protokułu Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego. Z Bożey łaski my Ale-
xander Iszy cesarz Wszech Rossyi król Polski etc. etc. etc. : zapatrzywszy się na ustawę 
konstytucyiną Królestwa Polskiego, w tem co się tycze reprezentacyi narodowey, po-
stanowiliśmy i stanowiemy ninieyszy statut organiczny [...]. Warszawa: [b. wyd., ok. 
1820]. – [28] s., 37 s., bez opr. Sejm Król. Polskiego, prawa i obowiązki obywatelskie, 
zgromadzenia gminne. Egz. lekko przykurzony z zewnątrz, stan b. dobry.  250. –

autora dla prof. Uniwersytetu Lwowskiego, Ignacego Zakrzewskiego (1860–1932). 
Bogato ilustrowany podręcznik. W dodatku, „Wskazówki dla zbierajacych minerały, 
skały, skamieniałości itp.” Blok lekko poluzowany. Czysty, ładny egz.  50. –

501. WIŚNIOWSKI Tadeusz (1865–1933): Zasady mineralogii i geologii dla klas wyższych 
szkół średnich. (Z rycinami i mapką geologiczną). Wyd.2. Lwów: nakł. K.S. Jakubow-
skiego, 1906. – [4], 163 s., [1] k. mapa kolor., rozkł. (23 × 45 cm). 24 cm, opr. wyd. pł. 
Bogato ilustrowany podręcznik. Przeglądowa mapa geologiczna Galicji, litografowa-
na, wykonana w Cesarsko-królewskim Wojskowym Zakładzie Graficznym. Okładka 
podbrudzona z niewielkimi przebarwieniami i zagięciami. Uszkodzony tylny narożnik. 
Blok poluzowany. Wewnątrz, miejscami notatki ołówkiem.  90. –
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WARUNKI KUPNA I SPRZEDAŻY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 10%. 

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

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

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

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

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

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

17. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji o aukcjach 
od Antykwariatu „Logos” (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie 
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie Antykwariatu 
„Logos”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

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

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