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HISTORIA, PAMIĘTNIKI
1. AKTA stanów Prus Królewskich. T. 1-8 (w 12 wol.): 1479-1526. Wyd. Karol Górski, Marian Biskup,
Irena Janosz-Biskupowa. Toruń 1955-1993, Tow. Naukowe. 24 cm, s. LXII, [2], 606, [1]; XXXII, [2], 502,
[1]; LIII, [1], 304; XLII, 305; XLI, [1], 234; XXIII,[1], 365; XXV, [1], 333; XII, [2], 358; X, [2], 308; XVII, [1], 339;
XX, [2], 428; XXI, [1], 468. Opr. niejednolita: ppł. (t. 1-4), pplast. (t. 5-7), plast. (t. 8). Towarzystwo
Naukowe w Toruniu: Fontes; t. 41, 43, 50, 54, 57, 59, 64-66, 68, 71, 77.
700 .–
Komplet pomnikowej edycji źródeł do dziejów Prus Królewskich - egz. z biblioteki współautora, Mariana
Biskupa (ekslibris z widokiem zamku w Malborku, odręczne podpisy). Naddarcie k. przedtyt. w t. 7, poza
tym stan bardzo dobry, szczegółowe indeksy osobowe, miejscowości i rzeczowe.

2. ANDRZEJOWSKI, Antoni - Ramoty Starego Detiuka o Wołyniu / wydał i przedmową opatrzył
Fr. Rawita Gawroński. T. 1-3. Wilno 1914, nakł. Tow. Udz. „Kurjer Litewski”. 21 cm, s. 269; 236; 234;
k. tabl. frontispisowych [3] z ilustr., ilustr. w każdym t.; razem opr. współcz.: pł. ze złoconym tyt.
na grzbiecie. Bibljoteka Pamiętników.
300 .–
Autor (1785-1868) był przyrodnikiem (uczył się w Wilnie m. in. u Jędrzeja Śniadeckiego i Stanisława Jundziłła)
i jej badaczem na Litwie i Ukrainie (Podolu i Wołyniu), zajmował się też geologią i paleontologią, pracował
w Krzemieńcu, był utalentowanym pamiętnikarzem w typie gawędziarza. Oferowane, obszerne pamiętniki
obejmują szeroką panoramę kresowych dziejów i losów od końca XVIII w. do lat 30 XIX w., indeks osobowy.
W t. 1 sklejone wew. marginesy kilku k. i ślady naddarcia, stan dobry. Prow.: Biblioteka Malinowskich: Wilno
(piecz.), podpis: Tadeusz Malinowski.

3. ASKENAZY, Szymon - Napoleon a Polska. [T.] 1, Upadek Polski a Francya. [T.] 2, Bonaparte a
Legiony. Warszawa; Kraków 1918, Towarzystwo Wydawnicze. 22 cm, s. 327, [2]; [2], 345, [2]; opr.
jednolita z epoki: ppł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.
150 .–
Wyd. 1. Wybitne dzieło historiografii napoleońskiej, w którym intensywne relacje franc.-pol. na przełomie
XVIII i XIX w. zostały ujęte z perspektywy naszych interesów, z nieskrywaną sympatią do Napoleona, który
w praktyce przywrócił polityce europejskiej kwestię naszego bytu państwowego. Do kompletu brak t. 3,
który ukazał się w 1919 r. Prow.: Zygmunt Wojciechowski (odręczny podpis) - wybitny historyk (1900-1955),
prof. UAM. Stan bardzo dobry, solidne opr. wykonane w Introligatorni Druk. Uniw. Pozn. w Collegium
Medicum (nalepka). BHP poz. 979.

4. BAON Podchorążych Rezerwy Piechoty numer 2. [Jednodniówka]. Tomaszów Lub.; Biedrusko:
rok 1929/30. B. wyd. 33 cm, s. 54, k. tabl. [11] z ilustr., winiety i ilustr. w tekście.
240 .–
Tyt. na okł. wokół litograficznej ilustr.: Jednodniówka B.P.R.P. Nr. 2, 1930. Na końcu: Spis imienny Baonu
Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Nieliczne drobne plamki po owadach
na licu okł., kilka drobnych! naddarć, poza tym stan bardzo dobry, staranna typografia, tekst na grubym
papierze, rozbudowane efektowne winiety, dokumentalne fotografie. Rzadkie! Zob. ilustr. s. 70.

5. BAUDOUIN de Courtenay, Jan Niecisław - W „Kwestji Żydowskiej”: odczyt wygłoszony w
Warszawie 7 lutego 1913 r. / J. Baudouin de Courtenay. Warszawa 1913, skł. gł. w księgarni G.
Centnerszwera i S-ki. 19 cm, s. 112, II, [1].
80 .–
Publikacja wybitnego językoznawcy, wolnomyśliciela i człowieka o wielu niezależnych poglądach (18451929), w której zdecydowanie opowiada się przeciwko jakimkolwiek formom antysemityzmu. Lekkie
spłowienia okł. wyd., poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

6. BEM, Józef - La Pologne dans ses anciennes limites, le duché de Moscou en 1473 et l’Empire
des Russies actuel: ouvrage historique et politique / par J. B. Gluchowski. Nouvelle edition. Paris
1837, Decourchant. 22 cm, s. [4], XVI, 527, k. tabl. rozkł. [3] z 2 mapami ręcznie kolor. i tabelą; opr.
z epoki: psk. ze złoceniami na grzbiecie.
600 .–
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Obszerna praca gen. Józefa Bema (1794-1850), wyd. pod pseudonimem J. B. Głuchowski, uzasadniająca
potrzebę odbudowy państwa polskiego jako konieczności dziejowej, przy czym główną przeszkodą w
jej realizacji była Rosja. Książka była przeznaczona dla europejskiego czytelnika, stąd też obok wykładów
historycznych i politologicznych, zawiera liczne materiały źródłowe i statystyczne oraz mapy Polski i Rosji.
M. in. obszerny imienny wykaz osób, którym skonfiskowano majątki i dobra za działalność patriotyczną
(s. 467-527). Otarcia okł., na nielicznych k. rdzawe plamki, stan więcej niż dobry, dekoracyjny grzbiet z
niewielkimi, złoconymi inicjałami H. N. na dole. Prow.: Biblioteka Edmunda Puzdrowskiego: romantyzm
polski (ekslibris Janusza Halickiego).

7. BINDER, Wilhelm Christian - Diplomatische Geschichte der polnischen Emigration / von
xxxr. Stuttgart 1842, Velag der J. F. Cast’schen Buchhandlung. 23 cm, s. VIII, 346.
150 .–
Z historii pol. emigracji polistopadowej oraz europejskiej dyplomacji wobec Polski w XIX w., bogata
faktografia, cytowane dokumenty, w tym w jęz. franc. Praca wyd. anonimowo, autor (1810-1876) był z
wykształcenia filologiem klasycznym, pracował jako nauczyciel, zajmował się publicystyką, więziony za
poglądy. Zachowana okł. wyd., stan dobry.

8. BIRKENMAJER, Ludwik Antoni - Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel: w 450-tą
rocznicę jego urodzin. Kraków 1923, Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, s. [4], 126. 70 .–
Autor (1855-1929) był fizykiem i astronomem, historykiem nauki, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stan bardzo dobry.

9. BISKUP, Marian - Rozmieszczenie własności ziemskiej województwa chełmińskiego i
malborskiego w drugiej połowie XVI w.: (mapa i materiały). Toruń, Łódź 1957, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 23 cm, s. 110, [1], k. tabl. [1] z mapą kolor. (61x49 cm, złożona, pod opaską).
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 60, z. 2.
70 .–
Egz. autora: Ex libris Mariana Biskupa (ekslibris z widokiem zamku w Malborku). M. in. szczegółowe wykazy: nazwa osady, właściciel, wielkość i rodzaj osady, źródło. Mapa verso podklejona taśmą w miejscach
złożenia, blok w stanie bardzo dobrym.

10. BURSZTA, Józef - Społeczeństwo i karczma: propinacja, karczma i sprawa alkoholizmu w społeczeństwie polskim w XIX wieku. Warszawa 1951, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. 25 cm, s.
262, [2], ilustr.
70 .–
Ikonografia z epoki. Nieznaczny ubytek dolnej części grzbietu, poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

11. CHŁAPOWSKI, Kazimierz - Wojna na Litwie w roku 1831 / A. Z. Kraków 1913, b. wyd. Skł. gł. w
Księgarni G. Gebethnera i Sp. 23 cm, s. [4], 124, k. tabl. [1] z mapami (41x31 cm).
120 .–
Powstanie listopadowe na Litwie. Autor (1832-1916) był wielkopolskim ziemianinem, działaczem gospodarczym i politykiem konserwatywnym, synem gen. Dezyderego Chłapowskiego - uczestnika wojny 1831 r. (w
tym na Litwie), który był niezwykle cennym źródłem wiedzy i informacji dot. opisanych wydarzeń. Skasowana piecz. biblioteczna, stan więcej niż dobry. Prow.: Ex libris Stanisława Kazimierza Sas Bandrowskiego.

12. CHURCHILL, Winston S. - Krok za krokiem. [Warszawa] 1939 [właśc.: 1943], Towarzystwo Wydawnicze Załoga. 19 cm, s. 76, [3].
90 .–
Wydawnictwo konspiracyjne, zawiera wybór 34 artykułów Churchilla opublikowanych w latach 19361939, w których ostrzegał Anglię i Europę przed grożącym niebezpieczeństwem ze strony hitlerowskich
Niemiec. Teksty wybrała i przygotowała do druku Maria Kann. Stan bardzo dobry. Chojnacki poz. 93. Prow.:
KC PZPR - Archiwum (piecz.).

13. CZAPLEWSKI, Paweł - Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich:
1454-1772. Toruń 1921, Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. XXIV, 232. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu R. 26-28 (1919-1921).
150 .–
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Wykazy z danymi biograficznymi w układzie alfabetycznym i terytorialnym. Lekkie zabrązowienie marginesów k., na okł. wyd. i kilku k. drobny ślad zacieku i plamki, stan dobry. BHP poz. 7254. Pączkowski poz. 2284.

14. DANGEL, Stanisław - Rok 1831 w Mińszczyźnie. Warszawa 1925, b. wyd. 25 cm, s. [4], 189, [3].
Wydawnictwa Instytutu dla Badania Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej; t. 2. 120 .–
Przebieg powstania listopadowego na ziemi mińskiej i jego konsekwencje, zwłaszcza konfiskaty mienia,
m. in. obszerny „Spis pochodzących z mińszczyzny uczestników rewolucji” (s. 117-164). Stan bardzo dobry.

15. DEKERT, Jan - Hola! [Warszawa 1831], b. druk. 21 cm, s. [2], 29; opr. współcz.: psk.

250 .–

Wyd. anonimowe, pod przedmową znajduje się kryptonim autora A. Z. Estr. XIX w. (t. 2, s. 142) autorstwo
przypisuje Janowi Dekertowi (1786-1861) lub Janowi Stanisławowi Przybylskiemu (1798-1840). Publicystyka
z okresu powstania listopadowego, tekst ukazał się jako reakcja na opublikowanie w „Nowej Polsce” (organie Towarzystwa Patriotycznego) wiersza Seweryna Goszczyńskiego „Modlitwa”, wg autora oferowanego
druku „bluźnierczego”. Stan bardzo dobry, grzbiet i narożniki ze skóry zamszowej. Gocel poz. 454 (pod
Dekert). Prow.: Juliusz W. Gomulicki. (2) Edmund Puzdrowski (odręczne adnotacje).

16. DIARIUSZ Sejmu Walnego Warszawskiego z roku 1556/7 / wyd. Stanisław Bodniak. Kórnik
1939, Biblioteka Kórnicka. 25 cm, s. [6], 169, [1].
100 .–
„Sejm koronny z roku 1556/7 [został] zwołany do Warszawy w dobie zatargu Polski z Inflantami i rosnącego
wrzenia w państwie” - z wstępu. Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

17. FIEDLER, Franciszek - Tło gospodarcze przewrotu majowego / M. Fiedler. Kraków 1927, Zygmunt Młynarski; skł. gł. w Spółdzielni Księgarskiej „Książka”. 23 cm, s. 48, tabele.
80 .–
Na okł.: Po konfiskacie nakład drugi. Właściwe nazwisko autora Efroim Truskier (1880-1956) - historyk ruchu
robotniczego pochodzenia żydowskiego, członek KPP, PPR, PZPR, dalej nie zdążył. „Przewrót majowy Piłsudskiego usunął parlamentarną formę dyktatury burżuazji w Polsce i zastąpił ją formą faszystowską” - z
treści. Stan więcej niż dobry.

18. FORST, Otto - Ahnen-Tafel seiner kaiserlichen und koeniglichen Hoheit, des durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich-Este / bearbeitet von ... Wien und
Leipzig 1910, Halm & Goldmann. 31 cm, s. [6], 24, [2], k. tabl. 33 (każda na 2 k.); opr. luksusowa z
epoki: marokin ciemnoczerwony ze złoceniami, górne obcięcie k. złocone i szlifowane, dublura
obwiedziona na 3 brzegach bogato wyzłoconym marokinem, wyklejki woskowane. 1 200 .–
Polonik! „Wyd. książęce” (Fürstenausgabe) na papierze czerpanym Van Geldern ukazało się w nakł. 25 egz.
numerowanych. Egz. bez nr-u. Ekskluzywnie wyd. księga genealogiczna przodków arcyksięcia Franciszka
Ferdynanda Habsburga (1863-1914), następcy tronu austro-węgierskiego, jego śmierć była bezpośrednią
przyczyną wybuchu I wojny światowej. Autor we wstępie dziękuje za pomoc w oprac. i materiały m. in.
Oskarowi Haleckiemu, Helenie Mycielskiej i Stanisławowi Kętrzyńskiemu, wykorzystał herbarze i prace
heraldyczne Okolskiego, Niesieckiego, Bonieckiego, Uruskiego, Żychlińskiego, Borkowskiego, Kosińskiego,
Kossakowskiego. Tabl. genealogiczne poprzedza register osób z odsyłaczami źródłowymi, w nim jak i na
tabl. liczne pol. nazwiska szlacheckie i arystokratyczne. Opr. z lekkimi zabrudzeniami i małym zaplamieniem na tylnej okł., w kilku miejscach nieznaczne otarcia opr., na przedniej wyklejce ślad po odklejeniu
ekslibrisu?, słabo widoczny ślad minimalnego przetarcia na k. przedtyt., poza tym stan więcej niż dobry.
Efektowny egz.! Zob. ilustr. s. 7.

19. GADON, Lubomir - Z życia Polaków we Francyi: rzut oka na 50-letnie koleje Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 1832-1882 / skreślił L. Gadon. Paryż 1883, Biblioteka Polska. 24
cm, s. 169.
150 .–
Lubomir Gadon (1831-1908) był uczestnikiem powstania styczniowego, na emigracji pełnił m. in. funkcję
dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu, dzięki dostępowi do materiału źródłowego oprac. bogatą faktograficznie monografię niezwykle ważnej instytucji pol. emigracji polistopadowej, m. in. obszerny, szczegółowy
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wykaz członków. Zakurzenia okł., poza tym stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Zob. ilustr. s.39.

20. GOLDMAN, Roman Tadeusz - Bój Warszawy: 1 Sierpień - 2 Październik 1944. B. m. [Kraków]
lipiec 1945, b. w. [Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj]. 15 cm, s. 19.
150 .–
Tyt. na okł. wliczonej do paginacji, wyd. anonimowe, autor: kpt Roman Tadeusz Goldman (1901-1958), pseud.
„Fiszer”, „Lenart” (KG AK - Oddział VI BiP). „Bój Warszawy był bitwą o Polskę, bitwą pozornie przegraną,
ale która odegra swą rolę w ostatecznym zwycięstwie” - ostatnie zdanie tekstu. Druk konspiracyjny dot.
powstania warszawskiego, wyd. już pod rządami komunistycznymi, nie odnotowany przez Władysława
Chojnackiego. Stan bardzo dobry.

21. GUMOWSKI, Marian - Bibliografia numizmatyki polskiej. Przygotował do druku i uzupełnił
Henryk Baranowski. Toruń 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Oddział w Poznaniu: na
zlecenie Polskiej Akademii Nauk. 23 cm, s. XVI, 213, [2]. Roczniki Towarzystwa Naukowego w
Toruniu; R. 72, z. 3.
100 .–
Blisko 4700 poz., szczegółowy indeks osobowy. Stan bardzo dobry.

22. GUMOWSKI, Marian - Pieczęcie i herby miast pomorskich. Toruń 1939, Towarzystwo Naukowe.
25 cm, s. [2], 190, [2], ilustr. Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 44.
150 .–
„Praca niniejsza jest rezultatem długoletnich badań nad pieczęciami i herbami miast i wsi polskich” - z
wstępu. Obejmuje Pomorze w szerokich granicach historycznych, należące w minionych wiekach do
Rzeczypospolitej. Stan bardzo dobry. Pączkowski poz. 2289.

23. GUMOWSKI, Marian; Pelczar Marian - Pieniądz gdański 1814-1939. Gdańsk 1960, Gdańskie
Towarzystwo Naukowe. 24 cm, s. 117, [1], ilustr. Biblioteka Gdańska. Seria Monograficzna; nr 7.		
60 .–
Numizmatyka gdańska w czasach panowania pruskiego i Wolnego Miasta Gdańska. Stan bardzo dobry.

24. HELD, Hans von - Geschichte der drei Belagerungen Colbergs im siebenjährigen Kriege /
von ...; hrsg. und Preussens Kriegern und Bürgern gewidmet von seinem Sohne. Berlin 1847, Alexander Duncker. 22 cm, s. XV, [1], 352, k. tabl. złoż. [2] z mapami (34x40 cm i 33x38 cm) - litografie
ręcznie kolor.; opr. z epoki: pł. bogato tłoczone na całej powierzchni, ze złoceniami na grzbiecie
i złoconym superekslibrisem herbowym na licu, obcięcie k. barwione motywem pawich oczek.
500 .–
Z dziejów Kołobrzegu w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763) - praca Hansa Heinricha Ludwiga von Helda
(1764-1842) - niem. urzędnika, publicysty i poety, wyd. po jego tragicznej śmierci przez syna Constantina.
Tekst dopełniają 2 duże mapy (plany) odnoszące się do bombardowania Kołobrzegu w 1758, 1760 i 1761
r. Drobne zabrudzenia opr. i lekkie spłowienie grzbietu, na kilku k. drobne rdzawe plamki, poza tym stan
bardzo dobry!

25. HORDYŃSKI, Józef - History of the late Polish revolution, and the events of the campaign /
by Joseph Horodynski. 4. edition. Boston 1833, b. wyd. 23 cm, s. XII, [1], 6-432, k. tabl. [18] z ilustr.
i planami (litografie); opr. współcz.: plastik ze złoconym tyt. na grzbiecie.
480 .–
Major Józef Hordyński (1790-1833) walczył w powstaniu listopadowym, był pierwszym jego uczestnikiem, który
dotarł do Stanów Zjednoczonych, swój wyjazd postrzegał jako misję i służbę ojczyźnie. Oprac. dla Amerykanów obszerną historię „ostatniej pol. rewolucji” 1830-1831, która w krótkim czasie doczekała się kilku wydań.
Praca zawiera przede wszystkim opis działań i kampanii militarnych, wzbogaconych stosownymi rycinami
z dyslokacją wojsk, schematami taktycznymi i in., całość ukazana na tle politycznym. Na początku dzieła
Hordyńskiego znajdują się portrety Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Miejscami nieliczne rdzawe
plamki na k., stan więcej niż dobry, efektowny portret T. Kościuszki. Nie było edycji w jęz. pol. Zob. ilustr. s. 39.

26. IKWINA - Testament. [Warszawa] 1944, Wydawnictwo W[schód?]. 17,5 cm, s. 20.
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19. Ludwik Gadon

25. Tadeusz Kościuszko

Wyd. konspiracyjne dot. mordów Ukraińców na Polakach, autor ukryty pod pseudonimem Ikwina,
ukazało się jako dodatek do pisma „Przez Walkę do Zwycięstwa” z dnia 20 marca 1944 r. „Zawiera opowiadania związane tematycznie ze stosunkami polsko-ukraińskimi” - Chojnacki poz. 228. Prow.: Zbiór inż.
Leopolda Kummanta (piecz.). Zachowana okł. wyd., stan bardzo dobry.

27. JABŁOŃSKI, Adolf - Dziesięć lat niewoli moskiewskiej / napisał Jasieńczyk; poprzedzone listem
B. Bolesławity do autora. Lipsk 1867, F. A. Brockhaus. 18 cm, s. X, 312; opr. wyd.: pł. z tłoczeniami i
złoceniami na grzbiecie. Biblioteka Pisarzy Polskich; t. 44.
100 .–
Autor (1824-1887) był działaczem patriotycznym, zesłańcem syberyjskim, studiował w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobył wiedzę w zakresie górnictwa naftowego, po powrocie do kraju pracował u Ignacego
Łukasiewicza. Opr. z otarciami i małymi plamkami, lekkie wybrzuszenie bloku, ślad zacieku na kilku k.,
rdzawe plamki, tylna wyklejka ze sfałdowaniami.

28. JEZIORAŃSKI, Antoni - Pogląd na sprawę polską / przez Antoniego znad Wisły. Lipsk 1867,
Księgarnia E. Ł. Kasprowicza. 22 cm, s. 19, k. tabl. złoż. [1] z mapą i objaśnieniami (litografia).		
150 .–
Gen. Antoni Jeziorański (1821-1882) był jednym z czołowych dowódców powstania styczniowego, pochodził
z żydowskiej rodziny frankistów. Publikacja o charakterze analityczno-programowym: „Moskwa jako naród
szczepu turańskiego, ma interes sprzeczny z oświatą i wolnością nam właściwą, tym samem sprzeczny
z interesem ludów i państw Europy” - z treści. Mapka: „Granice między Narodami Arja-Europejskiemi i
Turano-Moskiewskiemi”. Zachowana okł. wyd. uszk. na grzbiecie, stan dobry.

29. KACZKOWSKI, Józef - Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863. Warszawa 1918, skł. gł. w księgarniach Gebethnera i Wolffa. 25 cm, s. XIV,
[2], 388; opr. z epoki: ppł.
500 .–
„Cieniom bojowników wolności” - druk. dedykacja autora. Józef Kaczkowski (1876-1940) wykorzystał ma-
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teriały źródłowe, które znajdowały się w archiwach warszawskich, dostępne dla badacza po opuszczeniu
miasta przez Rosjan. Obok obszernej części opisowej praca zawiera liczne wykazy i zestawienia: osób
skazanych i zmuszonych do emigracji lub wydalonych bez prawa powrotu, skonfiskowanych kapitałów i
dóbr ziemskich, ich lokalizację, części składowe, nazwiska administratorów, „imię i nazwisko buntownika”,
„jakie nosili rangi i jakie przedsiębrali w rewolucji kroki”, etc. Opr. biblioteczna z otarciami krawędzi i lekkimi
przebarwieniami grzbietu, piecz. i nr inwentarzowy, blok w stanie więcej niż dobrym. Cenne i rzadkie oprac.

30. KENNAN, George - Syberya. Serya 2 / Jerzy Kennan; przełożył autor „Wspomnień więźnia”. (Wyd.
3). Lwów 1896, nakł. tłumacza. 19 cm, s. V, [1], 7-245, [2]; opr. wyd. sygn. M. Żenczykowski Lwów:
pł. z tłoczeniami i zdobieniami.
150 .–
George Kennan (1845-1924) był w Stanach Zjednoczonych pionierem badań dziejów Rosji, którą poznał z
autopsji, m. in. rok przebywał na Syberii. Jego rzetelne opisy państwa carów sprawiły, iż był persona non
grata w Rosji. Opr. Marcelego Żenczykowskiego (1848-1921) - artysty introligatora (zob. biogram w „Encyklopedii wiedzy o książce”). Niewielki ślad pęknięcia na dolnej krawędzi grzbietu, drobne zabrudzenia
(zakurzenia) okł., lekkie zbrązowienie marginesów k. Efektowny grzbiet i lico opr. z wizerunkiem katorżnika.

31. KIERSNOWSKI, Ryszard - Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej. Warszawa
1960, Państwowe Wydawawnictwo Naukowe. 24 cm, s. 535, [1]; opr. wyd.: pł.
120 .–
Fundamentalna praca wybitnego numizmatyka mediewisty (1925-2006), m. in. obszernie o monetach
obcych na ziemiach pol., jak i rodzimych. Stan bardzo dobry.

32. KISIELEWSKI, Stefan - Polityka i sztuka. Warszawa 1949, Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana.
21 cm, s. 284, [2]; opr.: ppł. ze złoceniami na grzbiecie.
90 .–
Wyd. 1. Publicystyka Stefana Kisielewskiego (1911-1991) - istotny głos po stronie wartości w sporach i
polemikach ideowych po 1945 r. Odręczna dedykacja na k. przedtyt., stan bardzo dobry, dekoracyjny
grzbiet, zachowane lico okł. wyd.

33. KONECZNY, Feliks - Polskie logos a ethos: roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. T. 1-2. Poznań; Warszawa 1921, Księgarnia św. Wojciecha. 23 cm, s. [2], 315; [4], 308; razem opr.: ppł.		
200 .–
Wyd. 1. Jedno z fundamentalnych dzieł Feliksa Konecznego (1862-1949), historyka, historiozofa i publicysty,
twórcy koncepcji cywilizacji. „Jest kraj w Europie, jakby wyznaczony na zbiór wszelkiej radości: to Polska.
Czyż istnieje bowiem na świecie naród, kochający bardziej wolność, umiejący cenić wyżej niepodległość” - z
wstępu. W t. 1 brak części przedniej wyklejki i k. przedtyt., miejscami podkreślenia tekstu ołówkiem. Opr.
sygn.: Zakład Introligatorski Aleksandra Narkiewicza, Wilno, ul. Młynowa 21 (nalepka na przedniej wyklejce).

34. KÖPPEN, Fedor von - Die Hohenzollern und das Reich: [3], Preussens Fall und Wiedererhebung
unter König Friedrich Wilhelm II. und Friedrich Wilhelm III. Mit 54 Bildern und 5 Karten. 2. Aufl.
Glogau ok. [1885], Verlag der Carl Flemming. 24 cm, s. VIII, 640, k. tabl. [15] z ilustr. (drzeworyty)
i mapami (w tym kolor.), ilustr. w tekście (drzeworyty); opr. wyd.; pł. bogato zdobione na licu i
grzbiecie.
200 .–
Tyt. i podtyt. na k. przedtyt.: „Die Hohenzollern und das Reich: von der Gründung des BrandenburgischPreussischen Staates bis zur Wiederherstellung des Deutschen Kaisertums”. Wyd. w Głogowie historia
Hohenzollernów jako dynastii panującej w Prusach, całość składa się z 4 t., oferowany t. 3 (oznaczenie
trzema gwiazdkami na grzbiecie) obejmuje okres 1786-1815. Ślady przetarć na krawędziach grzbietu,
brak ostatniej tabl., zabrudzenia s. 636, niewielkie zaplamienia na dwóch s., poza tym ładny, czysty egz.,
efektowna opr. Zob. ilustr. s. 7.

35. KORNATOWICZ, Jan - Generał Rymkiewicz. Poznań 1930, Księgarnia Uniwersytecka. 22 cm, s.
VII, [1], 88; opr. z epoki: ppł., zachowana okł. wyd. Życiorysy Zasłużonych Polaków wieku XVIII i
XIX.
60 .–
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38. Almanach emigracji

73. Wojna partyzancka

Biografia gen. Franciszka Rymkiewicza (1756-1799) - żołnierza insurekcji kościuszkowskiej i Legionów
Polskich we Włoszech. Stan bardzo dobry. Prow.: Biblioteka Turnów w Objezierzu (piecz.).

36. KOZICKI, Stanisław - Naród i wojsko / Miles. Warszawa 1943, Wydawnictwo D. I. [Departament
Informacji Delegatury Rządu na Kraj]. 17,5 cm, s. 21, [3].
90 .–
Wyd. konspiracyjne, autor ukryty pod pseudonimem Miles. „Szkic oparty na doświadczeniach historycznych o stosunkach między wojskiem a narodem” - Chojnacki poz. 353. Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

37. KRASZEWSKI, Józef Ignacy - Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799: studya do historyi
ducha i obyczaju. T. 1, 1772-1787. T. 2, 1788-1791. T. 3, 1791-1799. Warszawa 1902-1903, Gebethner
i Wolff. 24 cm, s. [4], XVI, 424, [1], k. tabl. zloż. [1] z mapą kolor., ilustr.; s. [4], 414, [1], ilustr.; s. [4],
563, [1], ilustr.; opr. z epoki: pł. z tłoczeniami i złoceniami na licach.
750 .–
Autorska wizja ostatnich lat Rzeczypospolitej szlacheckiej - pełnych dramatycznych wydarzeń, zdrad,
aktywności reformatorskiej środowisk patriotycznych, agresji zaborczych sąsiadów, wreszcie wojen w
obronie jej niepodległości. Obszerna przedmowa Szymona Askenazego z konkluzją, iż dzieło Kraszewskiego „przedstawia się jako wielki i ciekawy zbiór nadzwyczaj urozmaiconych i pouczających przyczynków,
nagromadzonych ręką niezmordowanego szperacza i ożywionych wrażliwym zmysłem psychologa i
artysty”. Obszerną ikonografię historyczną do tej edycji, liczącą ok. 300 ilustr., przygotował Aleksander
Kraushar. Opr. miejscami z przebarwieniami, drobnymi plamkami na grzbietach i górnych obcięciach k.
oraz wytarciami złoceń, wybrzuszenia bloków (głównie w t. 3), nieliczne! drobne plamki w t. 1 i zakreślenia
tekstu ołówkiem, poza tym bloki dobrze zachowane.

38. KROSNOWSKI, Adolf Tabasz - Almanach historique ou Souvenir de l’émigration polonaise
/ par Adolphe Krosnowski. Paris 1838, a la Librairie Polonaise. 14 cm, s. XX, 488, [1]; opr. z epoki:
pł. ze złoceniami na grzbiecie, obcięcie k. barwione (marmoryzowane).
700 .–
Adolf Tabasz Krosnowski (1794-1875) - lata życia za PSB, oficer wojsk pol., uczestnik powstania listopadowe-
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go, po jego upadku na emigracji, zajmował się działalnością literacką i wydawniczą, do jego największych
osiągnięć należy oferowany Almanach, którego zasadniczą część stanowi niezwykle obszerny wykaz emigrantów pol. z podanym stopniem wojskowym, adresem pobytu lub zamieszkania i in. danymi, osobno
wykaz zmarłych. Całość stanowi cenne źródło do dziejów emigracji polistopadowej. Ślad lekkiego zgięcia
części k., przestawiona k. ze spisem treści, poza tym stan bardzo dobry, błąd w paginacji (po s. 324). Prow.:
(1) Kajetan Morawski (1817-1880) - odręczny podpis na k. przedtyt. (2) Biblioteka Edmunda Puzdrowskiego:
romantyzm polski (ekslibris J. Halickiego). Zob. ilustr. s. 41.

39. KRUSZEWSKI, Ignacy Marceli - Pamiętniki z roku 1830-1831 ś. p. Generała Ignacego Skarbka-Kruszewskiego (herbu Habdank), byłego dowódzcy 5-go pułku ułanów polskich, podczas
emigracyi dowódzcy dywizyi lekkiej kawaleryi w wojsku Belgijskiem, wydanych przez córkę
Karolinę z Kruszewskich Grabiańską w Krakowie 1890. Wyd. 2 przez wnuka, Kazimierza SkarbkaKruszewskiego. Warszawa 1930, b. wyd. 22 cm, s. XVI, 205, [3], k. tabl. [8] z ilustr. (w tym kolor.) i
planami, ilustr. i plany na tabl. w paginacji.
80 .–
Gen. Ignacy Marceli Kruszewski (1799-1879). Stan dobry.

40. KU CZCI poległych lotników: księga pamiątkowa. Praca zbiorowa pod naczelną red. Marjana
Romeyki. Warszawa 1933, Wyd. Komitetu Budowy Pomnika Ku czci poległych lotników. Nakł. Lucjana Złotnickiego. 34 cm, s. [8], 420, k. tabl. [26] z ilustr. (w tym 10 kolor. oraz 4 oryg. drzeworyty
St. O. Chrostowskiego), liczne ilustr. w tekście, opr. wyd.: pł. z tłoczeniami i złoceniami, ozdobne
wyklejki.
500 .–
Projekt układu graficznego i opr. książki Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, autora również drzew. inicjałów,
opr. wykonał zakł. introligatorski Bolesława Zjawińskiego (sygn. suchym tłoczeniem na tylnej okł.). Dzieje
lotnictwa pol. w pionierskim okresie, historia poszczególnych eskadr, udział w wojnie z bolszewikami, rozwój
w Polsce niepodległej, lotnictwo cywilne, życiorysy poległych lotników. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 8.

41. LASOCKI, Zygmunt - Polacy w austrjackich obozach barakowych dla uchodźców i internowanych: (wspomnienia z czasów wojny światowej byłego posła do parlamentu austrjackiego).
Kraków 1929, nakł. autora. 24 cm, s. 311, [1], VII, [1], ilustr.
100 .–
Autor (1867-1948) był politykiem ludowym, bliskim współpracownikiem Wincentego Witosa, działaczem
społecznym i urzędnikiem. Okł. wyd. lekko uszk., małe naddarcia kilku k., stan dobry, indeks osobowy.

42. LATANOWICZ, Stanisław - Satyra i polemika prasowa z przed 100 laty. Poznań 1931, b. wyd.
23 cm, s. 127, [1], k. tabl. [9] z ilustr.
90 .–
Satyra i polemiki z okresu powstania listopadowego, najlepiej i na bieżąco oddające ówczesne nastroje
społeczne, materiał ilustr. również z epoki. Lekkie zakurzenia okł., poza tym stan bardzo dobry.

43. LELEWEL, Joachim - Études numismatiques et archéologiques. Vol. 1, Type gaulois ou celtique.
Bruxelles 1841, P.-J. Voglet. 25 cm, s. 468, [3], ilustr. (drzeworyty); opr. współcz.: psk. z szyldzikiem,
zwięzy wypukłe, zachowana okł. wyd.
300 .–
Obszerna, szczegółowa rozprawa numizmatyczno-archeologiczna poświęcona mennictwu wieków średnich w Europie zach., nazwanym przez autora typem galijskim lub celtyckim, zob. szczegółową zawartość w:
Hleb-Koszańska, poz. 451. Tekst uzupełniał osobno wyd. Atlas (tamże, poz. 449). Stan bardzo dobry. Rzadkie.

44. LIMANOWSKI, Bolesław - Historya demokracyi polskiej w epoce porozbiorowej. Zurych 1901,
skł. gł. „Ogniwo” Towarzystwo Młodzieży Polskiej w Zurychu. 22 cm, s. [4], 487, [2]; opr. współcz.:
pł. Wydawnictwo Zjednoczenia Towarzystw Młodzieży Polskiej Zagranicą; 2.
120 .–
Wyd. 1. Dzieło wybitnej postaci pol. życia narodowego (1835-1935) - działacza niepodległościowego i socjalistycznego, współzałożyciela PPS, historyka, socjologa. Obszerne, szczegółowe, bogate faktograficznie
oprac. napisane przez uczestnika i świadka wielu opisanych wydarzeń i procesów. Stan więcej niż dobry.
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45. LOTH, Jerzy - Wykład geografji ekonomicznej ziem Polski w granicach przedrozbiorowych:
na podłożu geografji fizycznej i antropogeografji z uwzględnieniem historji i towaroznawstwa.
Wyd. 2. Warszawa 1921, Polska Agencja Wydawnicza. 22 cm, s. VIII, 314, k. tabl. 10 z mapami.		
90 .–
Geografia, bogactwa naturalne i rozwój ekonomiczny Rzeczypospolitej w szerokich granicach, bogaty
materiał faktograficzny i statystyczny, mapy. Okł. wyd. uszk. na grzbiecie, blok w stanie bardzo dobrym.

46. LUTOSŁAWSKI, Wincenty - Praca narodowa: program polityki polskiej. Wilno 1922, Księgarnia
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. 20 cm, s. XVI, 264.
90 .–
Wyd. 1 jednego z najważniejszych dzieł Wincentego Lutosławskiego (1863-1954) - filozofa, publicysty,
działacza narodowego i społecznego. Praca napisana na obczyźnie po wybuchu I wojny światowej zawiera wszechstronną wizję działań niezbędnych dla odrodzenia narodowego i uczynienia Polski krajem
wielkim, bezpiecznym i szanowanym. Nieliczne podkreślenia tekstu ołówkiem, poluźniona część k., stan
więcej niż dobry.

47. ŁADOGÓRSKI, Tadeusz - Zaludnienie Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego
/ Tadeusz Ladenberger. Lwów 1930, Kasa im. Rektora J. Mianowskiego. 25 cm, s. [4], 94, [1], mapa
złoż. kolor. 81x76 cm. Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych; nr 9.
60 .–
M. in. dane statystyczne (dzielnice, diecezje, dekanaty, parafie). Stan więcej niż dobry.

48. MANN, Zygmunt - Stanisław August na sejmie ostatnim. Warszawa 1938, Nasza Księgarnia
Sp. Akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego. 25 cm, s. XVI, 233, [5], k. tabl. [9] z ilustr.
150 .–
Praca doktorska złożona i przyjęta na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego w 1937 r., pod kierunkiem prof.
Wacława Tokarza, recenzentem był prof. Marceli Handelsmann, ukazała się w nakł. 400 egz., z których 100
przeznaczono dla uczelni i 50 dla autora - nie do sprzedaży. Zygmunt Mann (1908-1942) został zamordowany
przez Niemców w Auschwitz. Zakurzenia okł., blok lekko wybrzuszony, ubytek górnego narożnika k. tyt.
(bez szkody dla tekstu), na verso nr inwentarzowy, egz. częściowo nierozcięty. Rzadkie.

49. MASPERO, Gaston - Egipt i Assyrya / G. Maspero; przełożył J. Popławski. [oraz] GUIRAUD,
Paul - Grecya - życie domowe i publiczne Greków. [oraz] - Grecja - instytucye społeczne i
polityczne. [oraz] - Rzym - życie prywatne i publiczne Rzymian / Paweł Guiraud; przełożył J.
L. Popławski. Warszawa 1893-1896, Księgarnia Teodora Paprockiego i S-ki. 19 cm, s. 492, [1]; 387,
[1]; 386, [1]; [2], 513, [1]; opr. jednolita z epoki: ppł. z tłoczeniami i złoceniami na grzbietach. Opowiadania Historyczne; [1-4].
500 .–
Komplet cyklu prac historycznych poświęconych starożytnym cywylizacjom. Gaston Maspero (1846-1916)
był franc. egiptologiem i archeologiem. „W książce niniejszej chciałem [...] dać czytelnikowi obraz życia
w różnorodnych jego formach dwóch najbardziej ucywilizowanych ludów, starszych od Greków” - autor.
Kolejne t. to dzieła franc. historyka Paula Guirauda (1850-1907) specjalizującego się w dziejach starożytnych. T. 2 i 3 zawierają obszerną, obrazową i bogatą treściowo panoramę życia prywatnego i społecznego
antycznych Greków. Ostatni t. to barwnie i obrazowo opisany antyczny Rzym, jego reprezentacyjne i
publiczne budowle oraz te służące mieszkańcom w życiu codziennym, poza tym rozdz. odnoszące się do
rodziny, wychowania, mieszkań, życia towarzyskiego i rozrywek, medycynie, pogrzebom, etc. W t. 1, 3 i 4
nieliczne rdzawe lub żółtawe plamki na k., t. 4 z lekkimi otarciami oklein opr., k. przedtyt. znajduje się na
końcu, poza tym stany bardzo dobre. Ładny komplet.

50. MESSENHAUSER, Wenzel - Jak i gdzie Rossya jest straszną? / wolno przełożył Stanisław Mamot. Kraków 1848, b. wyd. 22,5 cm, s. 16.
150 .–
Nazwisko autora wymienione w przedmowie. Wenzel Messenhauser (1813-1848) był austriackim oficerem
i pisarzem, uczestnikiem powstania 1848 r., przyjacielem Polaków, zginął bohatersko. „Rossya - jest to
dawny nieprzyjaciel ludzkości” - z treści. Plama na obszernym dolnym marginesie trzech początkowych
k. i nieznaczna na następnych (poza tekstem), drobne rdzawe plamki.
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51. MICHELET, Jules - Kościuszko: legenda demokratyczna / z exemplarza przeyrzanego i poprawionego przez autora; przełożył Xawery Godebski. Paryż 1851, w Xięgarni Polskiey. 23 cm, s.
[4], 96.
100 .–
Dzieło franc. historyka, pisarza i filozofa okresu romantyzmu (1798-1874), znanego z sympatii do Polski
i jej walki o odzyskanie niepodległości. Zachowana okł. wyd. z lekkimi zgięciami, egz. nierozcięty, stan
więcej niż dobry.

52. MROSS, Henryk - Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Chełmińskiej wyświęconych w
latach 1821-1920. Pelplin 1995, „Bernardinum”. 29 cm, s. XXIV, 488, [1], mapa.
120 .–
Około 1200 biogramów - owoc kilkudziesięciu lat pracy i wykorzystania źródeł archiwalnych w Polsce i
Niemczech. M. in. liczne postacie kapłanów zaangażowanych w obronę i krzewienie polskości na Pomorzu.
Stan bardzo dobry.

53. NANKE, Czesław - Szlachta wołyńska wobec konstytucyi trzeciego maja. Lwów 1907, Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej. 26 cm, s. [3], 93. Archiwum Naukowe: Wydawnictwo dla
Popierania Nauki Polskiej; dział 1, t. 3, z. 4.
120 .–
Praca doktorska Czesława Nanke (1883-1950) - historyka związanego do 1945 r. z Lwowem, nauczyciela
gimnazjalnego (uczył m. in. Zbigniewa Herberta) i wykładowcy na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Autor
wykorzystał bogaty materiał źródłowy, w tym dzisiaj zaginiony. Plamki na dolnym marginesie lica okł. i
kilku początkowych k., poza tym stan dobry.

54. NIEMCEWICZ, Julian Ursyn - Dzieie panowania Zygmunta III, króla polskiego, Wgo Xięcia
Litewskiego, ruskiego, pruskiego, [...]. T. 1-3. Wrocław 1836, Zygmunt Schletter. 21 cm, s. [4], LVIII,
367, [2], k. tabl. [5] z ilustr. (litografie); s. [4], 411, k. tabl. [5] z ilustr. (litografie); s. [4], 451, k. tabl. [8]
z ilustr. i faksymiliami (litografie); opr. z epoki niejednolita w 2 wol.: psk.: t. 1-2 razem opr. z szyldzikiem i złoceniami na grzbiecie, t. 3 ze złoceniami na grzbiecie.
800 .–
Komplet pomnikowego dzieła historycznego J. U. Niemcewicza, powstałego na zlecenie Towarzystwa
Królewskiego Przyjaciół Nauk. Autor korzystał m. in. z życzliwości potomków historycznych rodów i osób
działających w XVII w., udostępniających swe archiwa i pamiątki ikonograficzne (o czym we wstępie). Wśród
rycin dominują portrety: króla Zygmunta III, ks. Piotra Skargi, arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego,
wojewody Pawła Działyńskiego, hetmanów: Jana Piotra Sapiehy, Lwa Sapiehy, Stanisława Żółkiewskiego,
Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Koniecpolskiego i in., podobizna medalu za zdobycie Smoleńska.
Opr. t. 1-2 z nieznacznym pęknięciem na górnej krawędzi grzbietu, na dolnych marginesach k. niewielki,
blady ślad zacieku, miejscami lekkie zbrązowienie k., stan dobry, w t. 3 kilka tabl. z lekkim zabrązowieniem
marginesów (poza ilustr.), nieznaczna dziurka na krawędzi grzbietu tylnej okł. i wew. marginesie części k.,
poza tym stan bardzo dobry.

55. NIEZABYTOWSKI, Krzysztof Jan Aleksander - Pamiętniki moje. Cz. 2, Warszawa: wyjątek
(perjod rewolucyjny). Paryż 1845, w Drukarni Bourgogne i Martinet. 22 cm, s. [4], 226, [7].		
100 .–
Wyd. 1 anonimowe, więcej nie ukazało się. Autor (1819-1849) urodził się na Litwie, uczył w Warszawie,
studiował w Dorpacie, od 1844 r. na Zachodzie, gdzie nawiązał bliski kontakt z Towarzystwem Demokratycznym Polskim w Paryżu. Książka zawiera jedyny ocalały fragment wspomnień Niezabytowskiego,
opisujący powstanie listopadowe od jego wybuchu do września 1831 oczami dziecka, dzięki czemu pamiętnik wyróżnia się opisem wrażeń i nastrojów, a nie szczegółową faktografią. Blok luźny, stan więcej niż
dobry. Na s. tyt. 2 piecz.: Biblioteka Szkoły Nar: Polskiej w Batignolles; Towarzystwo Demokratyczne Polskie.

56. NUSSBAUM, Hilary - Historyja Żydów od Mojżesza do epoki obecnej. T. 1 / oprac. podług
najwiarogodniejszych źródeł Hilary Nussbaum. Warszawa 1888, nakł. Księgarni I. Majznera. 21
cm, s. [4], VII, 266; opr. z epoki: pł.
100 .–
Autor (1820-1895) był pol. historykiem i publicystą żydowskiego pochodzenia, zapisał m. in. piękną kartę
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w powstaniu styczniowym. Komplet składa się z 5 t. Opr. z odbarwieniami, otarciami i małymi pęknięciami
na krawędziach grzbietu, miejscami lekkie zabrudzenia dolnych narożników k. (od wertowania). Piecz.:
Biblioteka Stowarzyszenia Subjektów Handlowych W. M. oraz nr inwentarzowy.

57. OLECHOWSKI, Gustaw - Legja Rycerska. Warszawa 1919, Kasa Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich. 21 cm, s. [2], 78, k. tabl. [12] z ilustr.; opr. z epoki: ppł. z naklejonym
licem okł.
50 .–
„Książka niniejsza zawiera dzieje Legji Rycerskiej I-go Korpusu Polskiego. Stanowi ona przyczynek do
historji Korpusu i polskich sił zbrojnych, organizowanych na Białorusi w 1917 i 18 r.” - autor. Wśród ilustr.
dokumentalne fotografie: oddziały, dowódcy, uroczystości i in., okł. i pozostałe ilustr. wykonał Mikołaj
Wisznicki. Ślady zawilgocenia grzbietu, wyklejek i tabl. (lekkie zmarszczenia), lico okł. wyd. uszk., brak k.
przedtyt.? i jednej tabl., prywatna piecz.

58. PASZKOWSKI, Franciszek - Książę Józef Poniatowski. Kraków 1878, Redakcja „Przeglądu Polskiego”. 21 cm, s. 90, [1].
100 .–
Osobne odb. z „Przeglądu Polskiego”, wyd. anonimowo, na s. tyt. nalepka z epoki z odręcznie napisanym
nazwiskiem autora. Franciszek Paszkowski (1778-1856) walczył w Legionach w latach 1797-1801, generał
brygady armii Księstwa Warszawskiego, ceniony przez księcia Józefa Poniatowskiego, uczestnik powstania
listopadowego, przyjaciel i biograf Tadeusza Kościuszki. Brak opr., blok w stanie bardzo dobrym. Rzadkie.

59. PERROT, Aristide Michele - Collection historique des ordres de chevalerie civils et militaires, existant chez les différens peuples du monde, suivie d’un tableau chronologique des ordres
éteints / par A.-M. Perrot. Paris 1820, chez Aimé André. 27 cm, s. 294, frontispis, k. tabl. 39 z ilustr.
kolor. (miedzioryty ręcznie kolor. akwarelą, w tym podwójne - na 2 k.); opr. z epoki: sk.		
1 400 .–
Ordery i odznaczenia świeckie i wojskowe różnych krajów i regionów europejskich, a także Stanów Zjednoczonych, Palestyny i Persji - ich historia (ustanowienie), kapituła, opis ceremonii nadania i dekoracji,
wymaganych strojów, etc., łącznie kilkaset efektownych ilustr. z wzorami i kolorystyką orderów. Osobny
rozdz. poświęcony orderom Polski i Rosji (s. 189-205), m. in. opisy i ilustr. Orła Białego, św. Stanisława i
Virtuti Militari. Opr. uszk. na grzbiecie i z otarciami okł., brak k. przedtyt. i ostaniej ze wskazówkami dla
introligatora, poza tym blok bardzo dobrze zachowany, czysty, komplet tabl. Zob. ilustr. s. 7.

60. PIŁSUDSKI, Józef - L’année 1920. Éd. complète avec le texte de l’ouvrage de M. Toukhatchevski
„La marche au-dela de la Vistule” et les notes critiques du bureau historique militaire de Varsovie;
traduit du polonais par Ch. Jèze et J.-A. Teslar. Paris 1929, Renaissance du Livre. 25 cm, s. VIII, 335,
[1], k. tabl. [12] z portretem i mapami (w tym 11 kolor. i 8 złoż.), mapki w tekście; opr. luksusowa:
pełny marokin ciemnoczerwony z bogato wyzłoconym grzbietem z inkrustacjami, liniowe złocenia
na okł., bogato wyzłocony marokin również na krawędziach dublury, ozdobne wyklejki, górne
obcięcie k. szlifowane i złocone.
1 200 .–
Jeden z 400 egz. na papierze czerpanym zbytkownego wyd. „Roku 1920” Józefa Piłsudskiego, wzbogaconego w dodatku dziełem dowódcy bolszewików Michaiła Tuchaczewskiego „Pochód za Wisłę”, rozstrzelanego w 1937 r. przez współbraci bolszewików za szpiegostwo i zdradę stanu, całość dopełniona licznymi
mapami i zestawieniami. Luksusowa opr. i piękny egz.! Zob. ilustr. s. 8.

61. POLITYKA rossyjska w Polsce. Paryż 1858, w Drukarni L. Martinet. 22 cm, s. [4], 98, [1]. 120 .–
Anonimowa publikacja emigracyjna opisująca i obnażająca cechy Rosji jako państwa oraz niezmienną
istotę jej polityki wobec Polski. Drobne zaplamienia i zakurzenia okł., stan więcej niż dobry, egz. nierozcięty.

62. POTOCKI, Leon - Kazimierz z Truskowa czyli Pierwszy i ostatni litewski powstaniec / przez
Bonawenturę z Kochanowa. Poznań 1874, J. K. Żupański. 23 cm, s. 288.
200 .–
Autor (1799-1864) - literat i pamiętnikarz, chrześniak księcia Józefa Poniatowskiego, uczestnik powstania
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listopadowego, po jego upadku przebywał na emigracji, gdzie poznał Adama Mickiewicza. Zachowana
okł. wyd. z zabrudzeniami, ubytki na grzbiecie i niewielki górnego narożnika tylnej okł., blok w stanie
bardzo dobrym. Egz. nierozcięty.

63. [POWSTANIE listopadowe] Der Freiheitskampf der Polen gegen die Russen. Abt. 1, Vom dem
Augenblicke, wo Polen sich für unabhängig erklärte, bis zu dem Kampfe am 31 März. Abt. 2, Vom
1. April bis zum Tode des Feldmarschalls Diebitsch. Abt. 3 und letzte, Vom Tode des Feldmarschalls
Diebitsch bis zu Polens Untergang. Altenburg; Fürth 1831, Hofbuchdruckerei; Heinrich Finger. 17
cm, s. VIII, II, 84; IV, II, 117; VIII, 132; razem opr. z epoki: kart. z szyldzikiem, obcięcie k. barwione.		
750 .–
Komplet wyd. Jedno z najwcześniejszych oprac. poświęconych powstaniu listopadowemu od jego
wybuchu do upadku. Całość składa się z trzech odzielnie wyd. części, dwie pierwsze ukazały się w Altenburgu, ostatnia w Fürth. Lekkie otarcia opr., miejscami zbrązowienia k. i ich lekkie sfałdowanie. Rzadkie w
komplecie. Gocel poz. 629.

64. PROCES Romualda Traugutta i członków Rządu Narodowego: akta Audytoriatu Polowego
z lat 1863/1864 / oprac. Anna Borkiewicz [et al.]; pod red. Emanuela Halicza; [wstęp Franciszka
Ramotowska]. T. 1-4 (w 5 wol.). Warszawa 1960-1961, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm,
s. LXXXVI, 323, [2], s. tabl. [10] z ilustr.; s. 344, [3], k. tabl. [4] z ilustr.; s. 345, [2], s. tabl. [8] z ilustr.; s.
284, [2], s. tabl. [7] z ilustr.; s. 86, [4] , k. tabl. złoż. [1] z planem; opr. wyd.: pł. z tłoczeniami na licach.
Źródła Historyczne - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; t. 2.
300 .–
Publikacja źródłowa zawiera „komplet akt śledczo-sądowych najważniejszego z procesów całej ówczesnej
doby, mianowicie procesu wytoczonego członkom naczelnych władz powstania styczniowego - z Romualdem Trauguttem na czele - i organizacji warszawskiej z końca 1863 i pierwszej połowy 1864 r.” - z wstępu.
T. 4 zawiera indeks i uzupełnienia oraz plan Warszawy z 1862 r. Stan bardzo dobry.

65. PRZYBOROWSKI, Walery - Ostatnie chwile powstania styczniowego / na podstawie autentycznych źródeł opowiedział Z.L.S. T. 1-4. Poznań 1887-1888, Księgarnia J. K. Żupańskiego. 20-22
cm, s. VIII, 347, ilustr.; s. [4], 318; [4], 356; [4], 185, [6], k. tabl. [2] z ilustr. i mapą (litografie).		
800 .–
Komplet. Walery Przyborowski (1845-1913) był uczestnikiem powstania styczniowego, po jego upadku
przebywał w carskim więzieniu, opublikował kilka istotnych prac historycznych i pamiętnikarskich dot.
walki o niepodległość w latach 1863-1864. Tabl.: (1) Podobizny niektórych pieczęci władz narodowych. (2)
Plan marszów i potyczek powstańców nad Bajkałem. T. 1 i 2 w podniszczonych opr. z epoki, t. 3 i 4 bloki
poluźnione, t. 4 dublet biblioteczny, wszystkie bloki dobrze zachowane - całość do opr. Zob. ilustr. s. 47.

66. PUZYREVSKIJ, Aleksandr Kazimirovič - Wojna polsko-ruska 1831 r. / oprac. A. K. Puzyrewski.
Wyd. przerobione, popr. i uzupeł. z 6 planami bitew ważniejszych. Warszawa 1899, Maurycy Orgelbrand. 28 cm, s. [4], X, [2], 474, VI, k. tabl. złoż. [6] z planami (litografie kolor.); opr. wyd. sygn.:
Fr. Ksaw. Niedbalski Introligator w Warszawie: pł. z tłoczeniami, barwieniami i złoceniami.		
500 .–
Autor (1845-1904) urodził się w zruszczonej rodzinie szlacheckiej, służbę wojskową rozpoczął w 1863 biorąc
udział w tłumieniu powstania styczniowego, jako generał piechoty był zastępcą dowódcy Warszawskiego
Okręgu Wojskowego, zajmował się historią wojskowości. Rdzawe plamki na wyklejkach i nieliczne! na k.
i tabl., 2 małe naddarcia tabl., poza tym stan bardzo dobry, pięknie zachowana opr. sygn. suchym tłoczeniem na tylnej okł. (Franciszek Ksawery Niedbalski działał w latach 1886-1916), imponująca tabl. Bitwa pod
Ostrołęką (38x71 cm) + połączone z nią mniejsze dodatki, poza tym plany bitew pod Wawrem, Grochowem,
Dębem Wielkim i ataku na na Warszawę (2 plansze). Zob. ilustr. s. 8.

67. RUTKOWSKI, Jan - Historia gospodarcza Polski. T. 1, Czasy przedrozbiorowe. T. 2, Czasy porozbiorowe do 1918 roku. Poznań 1946-1950, Księgarnia Akademicka. 21 cm, s. X, 370, [1]; XVIII,
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65. Walery Przyborowski

120 .–

512; opr. pł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.

Autor (1886-1949) był historykiem specjalizującym się w dziejach gospodarczych Polski XVI-XIX w., prof.
Uniwersytetu Poznańskiego. Drobne, blade przebarwienia na grzbietach, stan więcej niż dobry.

68. SIEMIEŃSKI, Lucjan - Żywot Tadeusza Kościuszki / Lucyan Siemieński. Kraków 1866, Wyd. Dzieł
Tanich i Pożytecznych. 21 cm, s. [6], 178, [2]; opr. z epoki: psk.
80 .–
Wyd. 1. Książka dedykowana księciu Stanisławowi Jabłonowskiemu (1799-1878), który poznał Tadeusza
Kościuszkę u schyłku jego życia w Paryżu i utrzymywał kontakt z Naczelnikiem w Szwajcarii. Opr. z otarciami,
dziurkami na grzbiecie, niewielkimi ubytkami papierowej okleiny, piecz. biblioteczna i nr inwentarzowy,
podpis na k. przedtyt., blok w stanie bardzo dobrym.

69. SKOCZEK, Józef - Wychowanie Wazów. Lwów 1937, nakł. Przeglądu Humanistycznego; Uniwersytet. 22 cm, s. [4], 104.
60 .–
Autor (1903-1966) był historykiem kultury, oświaty i wychowania. Rozprawa poświęcona wychowaniu
króla Zygmunta III Wazy oraz jego synów: Władysława, Jana Kazimierza, Aleksandra, Karola Ferdynanda,
Jana Wojciecha, m. in. o dworze, obyczajach, nauczycielach, podróżach, etc. Okł. wyd. z małymi ubytkami,
stan dobry.

70. SMITT, Friedrich von - Geschichte des polnischen Aufstandes und Krieges in den Jahren
1830 und 1831 / nach authentischen Quellen dargestellt von ... T. 1-3. Berlin 1839-1848, Duncker
und Humblot. 23 cm, s. XI, [1], 418; VIII, 384; XX, 627, [2]; k. tabl. złoż. 7 z mapami i planami (litografie
ręcznie kolor.), k. tabl. złoż. [33] z tabelami; opr. z epoki: psk. ze złoceniami na grzbietach (t. 1 i 2
jednolita).
750 .–
Komplet historii powstania listopadowego - dzieła Friedricha von Smitta (1787-1865), ros. historyka pochodzenia niem., z praktyką w armii ros. w okresie napoleońskim i urzędniczą w Warszawie i Wilnie. Wydarzenia
z lat 1830-1831 należały do jego głównego obszaru badawczego, wartość oferowanej pracy podnosi fakt,
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iż F. v. Smitt miał dostęp do pierwszorzędnego, obszernego materiału źródłowego. W t. 3 na k. przedtyt.:
„Feldzug des Feldmarschalls Paskewitsch in Polen im Jahre 1831”, książka zawiera bardzo bogatą faktografię i szczegółowe wykazy dot. wojsk obu walczących stron oraz rozbudowane plany bitew pod Wawrem,
Białołęką, Grochowem, Dębami Wielkimi, Ostrołęką i in. Miejscami rdzawe plamki na k. t. 1 i 2, otarcia krawędzi opr. t. 3, przycięty górny narożnik k. tyt. t. 3, poza tym stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie, zwłaszcza
w komplecie. Zob. Katalog zbiorów Ludwika Gocla poz. 2449.

71. SMOLEŃSKI, Władysław - Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Wyd. 2 niezmienione. Kraków; Warszawa 1897, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Sp.; Gebethner i Wolff. 22 cm, s. [6], 481; opr. z epoki:
pł.
140 .–
Dzieło wybitnego historyka Władysława Smoleńskiego (1851-1926) - przedstawiciela tzw. szkoły warszawskiej, dot. wydarzeń w Polsce po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja oraz reakcji najważniejszych państw
europejskich, szczegółowy indeks osobowy. Lekkie, równomierne spłowienie grzbietu, w kilku miejscach
prywatne znaki prow. (poza s. tyt.), w tym ekslibris i piecz. Janusza Deresiewicza. Klasyczna praca pol.
historiografii.

72. SPERANSOV, Nikolaj Nikolaevič - Zemel’nye gerby Rossii XII-XIX = Coats-of-arms of Russian
principalities XII-XIX = Les armoiries des villes de la Russie XII-XIX = Russische Länder-Wappen
XII-XIX. Moskva 1974, „Sovetskaja Rossija”. 28 cm, s. 197, [3], ilustr. kolor.; opr. wyd.: pł., obw.		
100 .–
Herby terytorialne Rusi i Rosji od XII do XIX w., blisko 500 herbów ziem, miast i miejscowości, również warianty, liczne polonika (miejscowości wchodzące w skład Rzeczypospolitej), tekst w jęz. ros., ang., franc. i
niem. Całość na kredzie, dobry poziom poligraficzny (kolor. herby podobne do chromolitografii). Dedykacja
na przedniej wyklejce, obw. z przetarciami na krawędziach, poza tym stan bardzo dobry.

73. STOLZMAN, Karol - Partyzantka czyli Wojna dla ludów powstających najwłaściwsza / przez
Karola Bogumira Stolzmana. Paryż i Lipsk 1844, Brockhaus i Avenarius. 22 cm, s. [8], XXIV, 239, k.
tabl. rozkł. [4] z mapą, szkicami i ilustr.; opr. późniejsza: ppł.
1 200 .–
Wyd. 1 najważniejszego dzieła Karola Stolzmana (1794-1854) - oficera wojsk pol., uczestnika powstania
listopadowego, skazanego zaocznie przez ros. Najwyższy Sąd Kryminalny w Warszawie na karę śmierci,
emigranta, pisarza wojskowego. Książka zadedykowana „Rodakowi, który pierwszy da hasło do powstania
narodowego”, traktuje o zasadach prowadzenia wojny partzanckiej, pirotechnice i robotach inżynierskich,
zawiera też pionierski projekt artylerii rakietowej. Przemycano ją do okupowanej Polski, uznawano za podstawową lekturę w przygotowaniach powstańczych. „Niewątpliwie ta praca Stolzmana wywarła wpływ na
sposób prowadzenia walk w powstaniu styczniowym” - PSB (zob. obszernie). Wśród tabl. m. in.: „Mappa
Polski z podziałem strategiczno-partyzanckim zastosowanym do Partyzantki” (45x48 cm), z ręcznie kolor.
granicami poszczególnych regionów partyzanckich. Lekkie zabrudzenia s. tyt., stan więcej niż dobry. Prow.:
Biblioteka Edmunda Puzdrowskiego: (exlibris J. Halickiego). Zob. ilustr. s. 41.

74. STRATY kultury polskiej 1939-1944: praca zbiorowa pod red. Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego. Glasgow 1945, Książnica Polska. 21 cm, s. 570; 560; opr. wyd.: pł. ze złoceniami. 240 .–
Obszerne biogramy i dokonania zawodowe osób wybitnych i ważnych dla kultury pol.: uczonych, pisarzy,
dziennikarzy, plastyków, artystów scenicznych i działaczy kulturalnych, które zmarły śmiercią naturalną
lub zostały zamordowane w czasie II wojny światowej. Świetne teksty napisane przez znanych historyków
i literatów dokumentują ogrom niepowetowanych strat. Otarcia opr. (głównie t. 1), stan więcej niż dobry,
t. 2 bardzo dobry.

75. STROŃSKI, Stanisław - Pięć map i niewiele słów. Rzym 1945, Oddział Kultury i Prasy 2 Korpusu.
20 cm, s. 25, [2], mapy. Biblioteka Orła Białego.
70 .–
Autor (1882-1955) był publicystą i politykiem związanym z ruchem narodowym, po wojnie na emigracji.
Ekspansja terytorialna i polityczna Rosji i Związku Sowieckiego w kontekście jałtańskich uzgodnień i sytuacji
po zakończeniu II wojny światowej. Lekkie zabrudzenia lica okł. i większe na s. 8-9, poza tym stan dobry.
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76. SZAJNOCHA, Karol - Szkice historyczne. T. 3 / skreślił ... Lwów 1861, Karol Wild. 22 cm, s. [8],
449, [1], II; opr. z epoki: psk.
120 .–
T. zawiera 8 prac wybitnego historyka (1818-1868), m. in.: Słowianie w Andaluzyi; Zdobycze pługa polskiego; Powieść o niewoli na Wschodzie [obszerna rozprawa o niewoli u Tatarów i Turków]; Miecznik koronny
Jabłonowski; Krzysztof Opaliński, Śmierć Czarnieckiego; Jan Sobieski banitą i pielgrzymem. Otarcia opr.,
blok w stanie bardzo dobrym.

77. SZCZEPANOWSKI, Stanisław - I, Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych. II, Aforyzmy
o wychowaniu. Lwów 1901, nakł. rodziny; Towarzystwo Wydawnicze. 19 cm, s. [4], 200, VII; opr.
z epoki: pł. z tłoczeniami i złoceniami, ozdobne wyklejki, zachowane lico okł. wyd.
120 .–
Stanisław Szczepanowski (1846-1900), pseudonim Piast - działacz gospodarczy, społeczny i polityczny,
pionier przemysłu naftowego w Galicji, poseł, uważany za prekursora programu politycznego narodowych demokratów. W pierwszej pracy autor rozważa problem walki narodu pol. o byt, zagadnienie siły
duchowej Polaków, podkreśla wagę rodzimej oświaty. Każdy tyt. z własną k. tyt., nieliczne podkreślenia
tekstu ołówkiem, stan bardzo dobry, ładna opr.

78. SZCZOTKA, Stanisław - Udział chłopów w walce z potopem szwedzkim. Lwów 1939, Spółdzielnia Wydawnicza „Wieś”. 21 cm, s. 161, [1], k. tabl. [5] z ilustr. Biblioteka Dziejów i Kultury Wsi;
t. 8.
80 .–
Praca cenionego historyka i socjologa wsi, badacza Żywiecczyzny (1912-1954). M. in. rozdz. o góralach żywieckich w czasie potopu szwedzkiego, ślubach króla Jana Kazimierza, zabiegach Szwedów o pozyskanie
chłopów pol. oraz ich udziale w próbach wyzwolenia Krakowa. Nieczęste z racji r. wyd. (część nakł. nie
trafiła do obrotu księgarskiego). Stan bardzo dobry.

79. SZPOTAŃSKI, Stanisław - Andrzej Towiański: jego życie i nauka. Warszawa [1938], Kasa im.
Mianowskiego. 25 cm, s. 295, [1], k. tabl. [1] z ilustr.
100 .–
Biografia Andrzeja Towiańskiego (1799-1878) - ważnej postaci pol. emigracji polistopadowej, ziemianina z
Wileńszczyzny, filozofa i przywódcy religijnego, mesjanisty. Stan bardzo dobry. Prow.: Biblioteka Ignacego
Płażewskiego (niewielka piecz.).

80. ŚWIĘTOCHOWSKI, Aleksander - Genealogja teraźniejszości. Warszawa 1936, Towarzystwo
Wydawnicze „Rój”. 19 cm, s. 231, [1]; opr. z epoki: pł. ze złoconym tyt.
80 .–
Wyd. 1. Publicystyka historyczna Aleksandra Świętochowskiego (1849-1938) - ważnej, inspirującej postaci pol. życia umysłowego, w której autor wypowiedział się na temat przyczyn upadku Polski w XVIII
w., krytycznie oceniając rolę króla, magnaterii i szlachty. „Za przeszłość odpowiada naród szlachecki, za
teraźniejszość naród cały. [...] Siła jest zawsze w rządzonych, a nie w rządzących” - konkluzja. Lekkie otarcia
i odbarwienia opr., stan dobry. Zob. ilustr. s. 9.

81. TARDIEU, Ambroise - La colonne de la Grande Armée d’Austerlitz, ou de la Victoire, monument triomphal érigé en bronze, sur la place Vendome de Paris. Description, accompagnée
de 36 gravures représentant la vue générale, les médailles, piedestaux, bas-reliefs et statue dont
se compose ce monument. Paris 1822, chez Ambrois Tardieu. 27 cm, s. 75, k. tabl. 38 z ilustr.
(miedzioryty); opr. współcz.: półmarokin ze złoceniami na grzbiecie, krawędzie kart polerowane
i złocone, etui. [oraz] LAUNAY, Jean Baptiste - Relation des faits qui se sont passés lors de la descente de la statue de Napoléon, érigée sur la colonne de la Place Vendôme et de la destruction
de ce chef-d’oeuvre de sculpture. En réponse a la calomnie de M. Ambroise Tardieu. Paris 1825,
Imprimerie de J. Tastu. 20 cm, s. 32, k. tabl. [1] z ilustr. (miedzioryt).
1 200 .–
Monografia poświęcona pomnikowi Wielkiej Armii Napoleona na Placu Vendôme w Paryżu, sławiącemu
szczególnie jej zwycięstwo pod Austerlitz. Pomnik zbudowany w kształcie kolumny w latach 1805-1810
składa się z licznych, spiralnie umieszczonych płaskorzeźb, które wiernie odtworzono na rycinach w ofe-
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rowanej książce. Według przekazów do odlania płaskorzeźb wykorzystano armaty zdobyte na Rosjanach
i Austriakach we wspomnianej bitwie. Grafikom towarzyszy obszerny tekst objaśniający przedstawienia
i symbolikę płaskorzeźb. Kolumna Vendôme zwana oficjalnie Kolumną Wielkiej Armii należy do najpopularniejszych i najefektowniejszych pamiątek epoki napoleońskiej. Książka w efektownej, perfekcyjnie
wykonanej oprawie stylizowanej na oprawę z epoki, z powtarzającym się motywem orła napoleońskiego
na grzbiecie, marokin obszernie również na narożnikach. Piękny egzemplarz! Drugi tytuł poświęcony jest
burzliwym dziejom kolumny, zwłaszcza po upadku Napoleona.

82. TERLECKI, Hipolit Zygmunt - Słowo Rusina ku wszej braci szczepu słowiańskiego o rzeczach
słowiańskich. Paryż 1849, w Drukarni L. Martinet. 19 cm, s. 94, [1].
150 .–
Tyt. wg okł., praca wyd. anonimowo. Autor (1806-1890) pochodził z Wołynia, uczył się w Liceum Krzemienieckim, studiował medycynę w Wiedniu, na skutek tragedii osobistej wstąpił do seminarium duchownego i zajął się teologią, w Paryżu związał się ze zmartwychwstańcami, później przeszedł na prawosławie.
Zachowana okł. wyd. z lekkimi zabrudzeniami, poza tym stan bardzo dobry, egz. częściowo nierozcięty.

83. TOKARZ, Wacław - Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. Warszawa 1930, Wojskowy Instytut
Naukowo-Wydawniczy. 25 cm, s. XXXII, 635.
150 .–
Opus magnum wybitnego historyka wojskowości Wacława Tokarza (1873-1937), stanowi swoistą odpowiedź
z pol. punktu widzenia na wcześniejsze oprac. tematu przez ros. gen. i historyka Aleksandra Puzyrewskiego.
Autor przypisał powstaniu listopadowemu szczególne znacznie militarne i organizacyjne, konkludując, iż
„była to najsilniejsza rozprawa nasza z Rosją spośród tych, które podejmowaliśmy w XVIII i XIX w.”. Minimalnie! uszk. dolna część grzbietu, nieliczne podkreślenia tekstu, poza tym stan bardzo dobry. Brak atlasu
(wyd. oddzielnie). Prow.: Księgozbiór Bohdana Dziewickiego (piecz.).

84. TRĄMPCZYŃSKI, Włodzimierz - Epizody historyczne: luźne kartki na tle dziejów W. Ks. Poznańskiego. Seria 1. Warszawa 1914, skł. gł. Księgarnia E. Wende i S-ka. 21 cm, s. [8], 163, [1], k. tabl. [1]
z portretem, ilustr. w tekście; opr. współcz.: pł. z tłoczeniami i szyldzikiem, zachowana okł. wyd.
100 .–
Więcej części nie ukazało się. Włodzimierz Trąmpczyński (1859-1915) - literat i popularyzator historii, autor
książek patriotycznych dla młodzieży. Stan więcej niż dobry. Prow.: Ex libris Rudolfa Tarczyńskiego (piecz.).

85. WALISZEWSKI, Kazimierz - Marysen’ka (Mariâ de Lagranž’ d’Arkien’) žena Sobesskago koroleva
Polši: 1641-1716 / K. Vališevs’kij; prevod’ s’ franc. pod’ red. A. F. Gretman’. Moskva 1912, Kn.-Izd.
„Sfinks”. 27 cm, s. [4], VIII, [2], VII-XII, [2], 15-355, [1], 16, k. tabl. [4] z ilustr. K. Vališevs’kij. Polnoe
sobranie sočinenij; t. 5.
300 .–
Efektowne wyd. pracy Kazimierza Waliszewskiego (1848-1935) dot. królowej Marysieńki (Marii Kazimiery
de La Grange d’Arquien) - żony króla Jana III Sobieskiego. Cały tekst w ozdobnych bordiurach (cynkotypia),
papier żeberkowy. Zachowana okł. wyd. uszk., ze zgnieceniami i naddarciami przedniej okł., blok luźny.
Egz. kompletny. Bardzo rzadkie. Zob. ilustr. s. 9.

86. WAŃKOWICZ, Melchior - Bitwa o Monte Cassino. T. 1-3. Rzym 1945-1947, Wyd. Oddz. Kultury i
Prasy 2 Polskiego Korpusu. 24 cm, s. 447, [1], k. tabl. [2] ze szkicami; s. 392, k. tabl. [2] ze szkicami;
s. 385, [31], k. tabl. [2] z ilustr. i szkicem (w tym kolor.), w każdym t. liczne ilustr., mapki i szkice w
paginacji; opr. wyd.: t. 1 i 3 pł. z barwionymi tłoczeniami, t. 2 brosz.
600 .–
Wyd. 1. Autor uczestniczył w bitwie w charakterze korespondenta wojennego, często z narażeniem życia
był świadkiem trwających dwa tygodnie bojów o Monte Cassino. Obok świetnego tekstu praca zawiera
prawie 2000 ilustr., mapek i szkiców, w tym zdjęcia z pola bitwy, portrety uczestników, fotomontaże, całość oprac. graficznie Stanisław Gliwa oraz Zygmunt i Leopold Haarowie. Okł. t. 2 uszk. na grzbiecie: ślady
pęknięć i przetarcia krawędzi, nieznaczny ubytek górnej części, zgięcia przedniej okł., pozostałe t. w stanie
więcej niż dobrym i bardzo dobrym. PZ poz. 17901.
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86. Monte Cassino

91. Feliks Wrotnowski

87. WARSZAWA Legjonom: przyjęcie delegacji Legjonów Polskich w dniu 6 listopada 1916 r. B. m.
i r., b. wyd. [na końcu] Piotrków, 6 listopada 1916 r. 24 cm, s. 31.
50 .–
Zachowana okł. uszk. (postrzępione marginesy, z ubytkami), zakurzenia, zachowane obszerne marginesy k.

88. WIELOPOLSKI, Aleksander - Brief an den Fürsten Metternich: geschrieben von einem polnischen Edelmanne über die Metzeleien in Galizien / nach dem Fr. von L. Alvensleben. Wien 1848,
b. wyd. 17 cm, s. [2], 40, [2].
120 .–
Wyd. anonimowo słynny list Aleksandra Wielopolskiego (1803-1877) do księcia Klemensa von Metternicha
(1773-1859) - kanclerza i ministra spraw zagranicznych Austrii, w którym obwinił biurokrację austriacką za
zamieszki w 1846 r. (tzw. rabację galicyjską), jednocześnie jako protegowany władz carskich w Warszawie
pozytywnie wypowiedział się o Rosji. Nieliczne podkreślenia tekstu, stan bardzo dobry.

89. WIESIOŁOWSKI, Franciszek - Pamiętnik z roku 1845 i 1846. B. m., r. i wyd. [Lwów, nie przed
1863]. 19 cm, s. 159; opr. z epoki: ppł.
120 .–
Ukazał się jako dodatek do Dziennika Literackiego, Lwów, nr 44-52 (bez roku, 1868?). Interesujące, bogate
treściowo wspomnienia Franciszka Wiesiołowskiego (1814-1867) zatyt. „Pamiętnik z r. 1845-1846”, ukazały
się osobno: Lwów 1868, nakł. Wydawnictwa Dziennika Literackiego. Obejmują również okres poprzedzający wydarzenia z lat 1845-1846, opis sytuacji społeczno-politycznej i aktywny udział w nich autora. Opr.
z przetarciami na grzbiecie, obce piecz. Rzadkie. Zob. ilustr. s. 51.

90. WILLISEN, Wilhelm von - Theorie des grossen Krieges angewendet auf den russisch-polnische Feldzug von 1831: in 2 Theilen / durch W. Willisen. Berlin 1840, Verlag von Duncker &
Humblot. 21 cm, s. XVI, 205; VIII, 164, [1], k. tabl. 6 (litografie); opr. z epoki: psk. ze złoceniami na
grzbiecie.
300 .–
Wyd. 1. Teoria wielkiej wojny zastosowana w kampanii ros.-pol. 1831 r. - dzieło pruskiego generała W. v.
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Willisena (1790-1879), uczestnika licznych wojen począwszy od napoleońskich, stratega, mediatora pomiędzy pol. powstańcami a władzami pruskimi w okresie Wiosny Ludów w 1848 r. Równomierne ubytki
barwienia grzbietu, drobne blade plamki na okł., na wyklejkach kilkanaście drobnych śladów (laku do
piecz.?), blok w stanie bardzo dobrym. Rzadkie i ważne oprac. z racji doświadczenia i kompetencji autora
jako teoretyka wojen.

91. WROTNOWSKI, Feliks - Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831. T. 1 / opisane
przez Felixa Wrotnowskiego podług podań dowódzców i współuczestników tegoż powstania.
Paryż 1837, w Księgarni i Drukarni Polskiéj. 21 cm, s. XII, 339, [1]; opr. z epoki: ppł. ze złoceniami.
500 .–
Wyd. 1. Feliks Wrotnowski (1803-1871) ukończył studia prawnicze w Wilnie, jako emisariusz z Litwy uczestniczył w powstaniu listopadowym (był w sztabie gen. Dezyderego Chłapowskiego), po jego upadku aktywny
na emigracji w Paryżu, gdzie zajął się dokumentowaniem zrywu narodowego z 1830-1831 r., pełnił też
funkcję dyrektora Biblioteki Polskiej. Do kompletu brak t. 2, który ukazał się w 1838 r. Stan bardzo dobry.
Prow.: Biblioteka Turnów w Objezierzu (piecz.) - na przełomie 1831/1832 r. gościł tam dwukrotnie Adam
Mickiewicz, jedna z poznanych w Objezierzu osób była pierwowzorem postaci Asesora i Rejenta w „Panu
Tadeuszu”. Zob. ilustr. s. 51.

92. ZADERECKI, Tadeusz - Z Biblją i Talmudem w walce... Warszawa; Lwów 1936, b. wyd. 21 cm, s.
147, [1]. Bibliotheca Thalmudica Nr. 1.
80 .–
Tadeusz Zaderecki (1901-1968) - hebraista, profesor uniwersytetów lwowskiego, jagiellońskiego i łódzkiego.
M. in. o uboju rytualnym, polemika z ks. Stanisławem Trzeciakiem. Lekkie zaplamienia okł. i odręczne zapiski
na tylnej okł. oraz k. przedtyt., niewielkie ubytki (postrzępienia) marginesów kilku k.

93. ZGROMADZENIE Najświętszej Rodziny z Nazaretu: pierwsze 50-lecie jego istnienia: 1875-1925.
Rzym 1925, b. wyd. 34 cm, s. [2], 81, [2], ilustr.
100 .–
Zgromadzenie znane potocznie jako Nazaretanki zostało założone przez błogosławioną Franciszkę Siedliską, ma charakter i strukturę międzynarodową, Dom Generalny znajduje sie w Rzymie. M. in. obszernie
przytoczone dokumenty. Lekko uszk. grzbiet, stan więcej niż dobry. Prow. : Biblioteka OO. Redemptorystów
w Wilnie (piecz.).

94. ZIELIŃSKI, Stanisław - Spis chronologiczny i alfabetyczny bitew i potyczek 1863-1864.
Rapperswil 1913, nakł. autora. 25 cm, s. 58.
80 .–
Tyt. wg okł. Odb. z: Bitwy i potyczki 1863-1864 / na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych
Muzeum Narodowego w Rapperswilu; Rapperswil 1913. Zakurzenia okł., egz. w większości nierozcięty,
stan dobry.

95. ZNANIECKI, Florian - Upadek cywilizacji zachodniej: szkic z pogranicza filozofji kultury i socjologji. Poznań 1921, Komitet Obrony Narodowej. 20 cm, s. IX, 111.
100 .–
Wyd. 1 profetycznej pracy wybitnego socjologa i filozofa, Floriana Znanieckiego (1882-1958). „Cywilizacji
tej zagraża w najbliższym czasie zniszczenie, o ile się nie zdobędziemy na świadomy i planowy wysiłek w
celu jej uratowania” - autor w przedmowie. M. in. analiza bolszewizmu. Mały ubytek okł. na dolnej części
grzbietu, na s. tyt. prywatna piecz. i nr inwentarzowy, stan dobry.
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96. ALMANACH der Deutschen Beamten / hrsg vom Reichsbunde der Deutschen Beamten; verantwortliche Schriftleitung: Leopold Reck. Berlin [17. Dezember 1934], Verlag Beamtenpresse.
25 cm, s. 191, k. tabl. [10] z ilustr., mapa złoż., ilustr. w tekście.
180 .–
Almanach dla niem. urzędników państwowych, m. in. teksty o szczególnej ich roli i odpowiedzialności
w strukturach państwowych III Rzeszy, podziałach administracyjnych, mapa z okręgami urzędniczymi
(osobno Pomorze, Gdańsk, Prusy Wsch., Śląsk), biogramy i zdjęcia funkcyjnych urzędników (prawie wszyscy
w mundurach), fotografie dokumentujące życie partii (NSDAP) i osiągnięć Niemiec dzięki przywództwu
Adolfa Hitlera. Naddarcie dużej mapy, stan dobry.

97. BIERDIAJEW, Nikołaj - Problem komunizmu / Mikołaj Berdiajew. Warszawa 1937, Towarzystwo
Wydawnicze „Rój”. 18 cm, s. 201, [2]; opr. ppł.
80 .–
Wyd. 1 w jęz. pol., z upoważnienia autora przełożył Marian Reutt. Dzieło wybitnego ros. filozofa (1874-1948),
krytyka komunizmu, nieakceptującego ros. nacjonalizm i bolszewicką pogardę dla wolności człowieka. Opr.
typu bibliotecznego ze znakiem inwentarzowym na grzbiecie, uszk. tylna okł., piecz. w kilku miejscach.

98. BIERUT, Bolesław - Sześcioletni plan odbudowy Warszawy / szatę graficzną, wykresy, plany
i perspektywy opracowano na podstawie materiałów i projektów Biura Urbanistycznego Warszawy. Warszawa 1950, Książka i Wiedza. 34 cm, s. 368, k. tabl. kolor. [15] z planami, k. tabl. [24] z
ilustr., liczne ilustr. w paginacji; opr. wyd.: pł. ze złoceniami.
200 .–
Książka o charakterze albumowym, zawiera m. in. referat Bieruta Bolesława odczytany na konferencji
warszawskiej PZPR 3 lipca 1949 r., ale przede wszystkim liczne dokumentalne zdjęcia. Oprócz oczywistego
przekazu propagandowego, zwracają uwagę wstrząsające widoki Warszawy zniszczonej przez Niemców.
Ozdobne wyklejki z XVIII-wiecz. planem Warszawy z atlasu Rizzi-Zanoniego, na czystej, wew. s. wyklejki
dedykacja i liczne podpisy, na s. tyt. podpis i data 31.01.1952 r. Stan bardzo dobry.

99. BOCQUET, Władysław - Przez Morze Czerwone ku gettom Europy: powstanie i dzieje narodu żydowskiego. Warszawa 1942, Wydawnictwo Polskie. 23 cm, s. 552, ilustr.; opr. wyd.: kart.
200 .–
Obszerna antysemicka publikacja wyd. w okupowanej Warszawie przez gadzinowe Wydawnictwo Polskie.
„Dla charakterystyki Żydów w ostatnich czasach, korzystaliśmy z prac kanclerza Adolfa Hitlera, A. Rosenberga, Wł. Farago, ks. dr St. Trzeciaka i innych” - z wstępu. Stan bardzo dobry.

100. DERESIEWICZ, Janusz - Okupacja niemiecka na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy
(1939-1945): studium historyczno-gospodarcze. Poznań 1950, Instytut Zachodni. 22 cm, s. XXXVII,
[1], 599, [1]. Badania nad Okupacją Niemiecką w Polsce; t. 4. Studia nad Dziejami Gospodarczymi
Okupacji Niemieckiej; z. 3.
90 .–
Autor (1910-1992) studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim, po wojnie pracował tam
jako historyk. Książka dedykowana Janowi Rutkowskiemu (1886-1949) - wybitnemu historykowi dziejów
gospodarczych Polski. Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty. Prow.: prof. Karol Górski.

101. ECKARDT, Hans von - Szkice z Rosji bolszewickiej / przekład z niem. Warszawa 1920, b. wyd.
21 cm, s. 26.
60 .–
Autor (1890-1957) był Niemcem bałtyckim, socjologiem, prawnikiem i politologiem, znawcą Rosji, w tym
bolszewickiej. Publikacja bogata faktograficznie, rzeczowo obnażająca nędzę bolszewizmu, głównie w
gospodarce. Stan dobry.

102. ELMER, Benedykt - Winowajcy klęski wrześniowej. Warszawa 1946, Spółdzielnia Wydawnicza
„Wiedza”. 23 cm, s. 62.
90 .–
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Okł. proj. J. Witz, który wykorzystał zdjęcie z pobytu Hermanna Göringa w Puszczy Białowieskiej. „W naszych rozważaniach zmierzamy do ustalenia odpowiedzialności całego obozu faszystowskiego za klęskę
wrześniową. Jest to konieczne, ponieważ mimo politycznego upadku tego obozu, ideologia jego działa
jeszcze w Polsce i za granicą i zatruwa atmosferę” - z treści. Okł. lekko uszk. na grzbiecie, ślad małego
zgięcia przedniej okł., stan dobry.

103. FRIEDMAN, Filip; Hołuj, Tadeusz - Oświęcim / z przedmową Wacława Barcikowskiego. Warszawa 1946, Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, Oddz. w Bydgoszczy. 21 cm, s. 308, [2], s. tabl.
[14] z ilustr.; opr.: pł. dwubarwne ze złoconym tyt. i szyldzikiem na grzbiecie, zachowane lico okł.
wyd.
400 .–
Jedna z pierwszych, ważnych monografii największego niem. obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau, bogata faktograficznie, cytowane dokumenty, liczne zestawienia i wykazy (transporty, zatrudnienie),
dokumentalne zdjęcia. Filip Friedman (1901-1960) był historykiem żydowskiego pochodzenia, w 1946 r.
świadkiem na procesie norymberskim. Proj. opr. Edward Grundkowski (wg okł. wyd.) - sygn. nalepką na
tylnej wyklejce. Stan bardzo dobry. Ex libris Edwarda Grundkowskiego. Bardzo rzadka książka i piękny
egz. Zob. ilustr. s. 9.!

104. GÓRSKI, Karol - Koszary i koszmary / Krzysztof Poraj. Lwów; Warszawa [1939], Księgarnia Polska
Bernard Połoniecki. 19 cm, s. 222, [2].
80 .–
Opis Niemiec hitlerowskich i Niemców zafascynowanych swoim führerem. Autor był doktorem prawa, w
latach 30 odbył podróż do Niemiec oraz prowadził badania nad zmianami w Niemczech po 1933 r. Widząc
rosnące zagrożenia dla Europy i świata napisał książkę, która była jednym wielkim ostrzeżeniem przed
zbliżającym się kataklizmem. Z racji zawartości losy książki i autora okazały się tragiczne. Zabrudzenia okł.,
blok dobrze zachowany. Prow.: Biblioteka rodzinna Nowina-Chrzanowskich z Unii pod Wrześnią (piecz.
na s. przedtyt.).

105. GRUBIŃSKI, Wacław - Między młotem a sierpem. Londyn 1948, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
18 cm, s. 365; opr. współcz.: pł., zachowana okł. wyd.
80 .–
Wyd. 1. Autobiograficzna książka o rzeczywistości sowieckiej, zwłaszcza w ich obozach koncentracyjnych.
Autor (1883-1973) za wyd. w 1921 r. komedię „Lenin” został w 1940 r. aresztowany przez NKWD i skazany na
karę śmierci, zamienioną na 10 lat łagru. W PRL-u pisarz był objęty całkowitym zakazem informacyjnym, co
najlepiej świadczy, iż oferowana książka „zabolała” obóz postępu i pokoju. Stan bardzo dobry.

106. DIE JUDEN in Deutschland / herausgegebn vom Institut zum Studium der Judenfrage. 4. Aufl.
München 1936, Verlag Franz Eher Nachf. 26 cm, s. 416; opr. wyd.: pł.
250 .–
Żydzi w Niemczech - wzorcowa antysemicka publikacja z pozorami naukowości i rzeczowości, „kształtująca” ideologicznie niem. elity, tekst otwiera cytat z wystąpienia Josepha Goebelsa na Parteitagu w
Norymberdze w 1933 r. Opr. z odbarwieniami i śladem zgięcia dolnego narożnika tylnej okł., ślady zgięć i
małych naddarć k. na początku. Prow.: Ordensburg Krössinsee Hauptbücherei (piecz.) - biblioteka niem.
ośrodka szkoleniowego nad jez. Krosino (obecnie w granicach Złocieńca), działającego w latach 1936-1945,
jednego z trzech na terenie III Rzeszy, przeznaczonego do szkolenia elit NSDAP. Po wojnie stacjonowała
w nim Armia Czerwona.

107. KAMIEŃSKI, S. - Co to jest rewolucja? Wyd. 2. Płock; Warszawa 1928, b. wyd. 18 cm, s. 16. Dobra
Prasa. Serja B; no 1.
60 .–
O istocie rewolucji, zwłaszcza bolszewickiej, ostrzeżenie o zagrożeniu Polski działalnością rodzimych komunistów. Na końcu: „Każdy Polak powinien pomagać organizacjom i władzom w ich walce z komunistami.
Do szeregu! - Wszyscy do walki! Precz z rewolucją! Precz z komunistami!”. Stan bardzo dobry, zachowana
okł. wyd. z wymowną ilustr. Prow.: ks. Antoni Chotyński (słabo widoczna piecz. na s. tyt.). Zob. ilustr. s. 55.

108. [KATYŃ] Amtliches Material zum Massenmord von Katyn: im Auftrage des Auswärtigen Amtes
auf Grund urkundlichen Beweismaterials / zusammengestelt, bearbeitet und herausgegeben von
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107. S. Kamieński

157. Józef Mackiewicz

der Deutschen Informationsstelle. Berlin 1943, Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf. 25 cm,
s. 331, ilustr.
300 .–
Pierwsza, obszerna dokumentacja sowieckiej zbrodni ludobójstwa pol. oficerów w Katyniu w 1940 r. Zawiera m. in. imienny wykaz 4143 pomordowanych i bogatą dokumentajcę fotograficzną terenu zbrodni i
ekshumacji. Okł. ochronna współcz. z naklejonym licem okł. wyd., brak na początku jednej k. spisu treści
(s. 5-6), w kilku miejscach niewielkie ślady zacieków, stan dobry, ilustr. na kredzie.

109. KAZANIA na dziesięciolecie Polski Ludowej. Warszawa 1954, Pax. 20 cm, s. 58, [1].

50 .–

Wśród księży patriotów, m. in. ks. Jan Czuj, pierwszy rektor ATK w Warszawie, okł. proj. Tadeusz Niemirski.
Stan więcej niż dobry. Prow.: ks. dr Bogdan Sikorski, Poznań (piecz.) - biskup diecezjalny płocki w latach
1964-1988.

110. KOŁODZIEJCZYK, Józef - Prawda o „krwawej niedzieli bydgoskiej”: (faktomontaż). Bydgoszcz
1945, Polski Związek Zachodni w Bydgoszczy - Koło Śródmieście. 21 cm, s. 92, ilustr. Materiały do
Badań Zbrodni Hitlerowskich na Pomorzu; nr 1.
60 .–
Pionierskie oprac. pierwszych dni II wojny światowej w Bydgoszczy: niem. dywersji, okupacji i zbrodni,
dokumentalne zdjęcia. Małe zaplamienie na tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry.

111. LEGENDA a rzeczywistość: o politycznej działalności kleru katolickiego. Warszawa 1949, b.
wyd. 21 cm, s. 71, [1].
50 .–
„Tylko do użytku wewnętrznego pracowników organów służby bezpieczeństwa publicznego” - na okł. i s.
tyt., odb. w Drukarni Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej. Publikacja służąca praniu mózgów funkcjonariuszy i pracowników resortu. Stan więcej niż dobry.

112. LIMANOWSKI, Bolesław - Bolszewickie państwo w świetle nauki. Warszawa 1921, Księgarnia
Robotnicza. 16 cm, s. 24. Biblioteka „Trybuny”; z. 4.
50 .–
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Krytyka bolszewizmu „szukającego poparcia w najgorszych przejawach egoizmu ludzkiego, lekceważącego
wysnute z wielowiekowych doświadczeń zasady moralności” - Bolesław Limanowski (1835-1935) - działacz
niepodległościowy, „ojciec” socjalizmu pol., historyk, socjolog. Stan bardzo dobry.

113. MAO, Zedong - O zadaniach artysty i pisarza / Mao Tse-Tung; [przekład W. Jedlickiej i M. Skibniewskiej]. Warszawa 1950, „Czytelnik”. 22 cm, s. 53, [1].
40 .–
Okł. proj. Jan S. Miklaszewski. Miejscami podkreślenia tekstu ołówkiem, poza tym stan bardzo dobry. Prow.:
Zbigniew Gierszewski (piecz.).

114. MASARYK, Tomáš Garrigue - O bolszewiźmie / Tomasz G. Masaryk; z czeskiego tłum. A. B.
Dostal; słowo wstępne napisał Adolf Czerny. Warszawa [1923], Instytut Wydawniczy „Bibljoteka
Polska”. 17 cm, s. 71.
50 .–
Autor (1850-1937) z wykształcenia był filozofem, poznał Rosję bolszewicką z autopsji, w latach 1918-1935
pełnił funkcję prezydena Czechosłowacji. Stan bardzo dobry.

115. MEFFERT, Hans - Ein Sturzkampfflieger erlebt den Polenkrieg. Mit Zeichnungen von Karl
Mühlmeister. Gütersloh [1940], Verlag von C. Bertelsmann. 20 cm, s. 32, ilustr.
60 .–
Z przeżyć dzielnego niem. pilota myśliwca we wrześniu 1939 r. nad Polską. Stan bardzo dobry.

116. MUSSOLINI, Benito - Doktryna faszyzmu. Lwów 1935, nakł. Filomaty. 24 cm, s. 55, k. tabl. [2] z
ilustr.
70 .–
Wyd. 1 w jęz. pol., przekład autoryzowany Stanisława Gniadka z udziałem Pauliny Sandauer, przejrzał
Juljusz Kleiner. Spłowienia na marginesie lica okł., lekkie zakurzenia tylnej, blok w stanie bardzo dobrym,
nierozcięty. Interesujący projekt okł.

117. MUSSOLINI, Benito - Mowy Mussoliniego / wybrał, przełożył i przedmową poprzedził Władysław Jabłonowski. Warszawa 1927, nakł. „Myśli Narodowej”. 22 cm, s. 69, [2]. Biblioteka „Myśli
Narodowej”; 1.
50 .–
Władysław Jabłonowski (1865-1956) - działacz narodowy i zdeklarowany przeciwnik Józefa Piłsudskiego,
zafascynowany włoskim faszyzmem i osobą Mussoliniego. Ślad lekkiego zawilgocenia na grzbiecie.

118. NOGAJ, Stanisław - Gusen: pamiętnik dziennikarza. Cz. 1-3. Katowice - Chorzów 1945-[1946],
nakł. Komitetu b. Więźniów Obozu Koncentracyjnego Gusen. 20 cm, s. 192.
100 .–
Autor (1897-1971) - wielce zasłużona postać w walce o niepodległość Polski, już przed wybuchem II wojny
światowej pisał o niem. obozach koncentracyjnych, w czasie II wojny światowej był więźniem obozów w
Gusen i Dachau. Paginacja ciągła, stan bardzo dobry.

119. PRAWDA o Katyniu. Moskwa 1944, Związek Patrjotów Polskich w ZSRR. 20 cm, s. 31, [1], s. tabl.
[8] z ilustr.
50 .–
Broszura zawierająca kłamstwo katyńskie (zbrodnię przypisano Niemcom), współtworzące mit założycielski PRL. Wśród autorów Wanda Wasilewska i Jerzy Borejsza. Zachowana okł. wyd., ślad nieznacznego
zawilgocenia, piecz.

120. PRZYCZYNY ucieczki Mikołajczyka: zatajony dokument, rewelacyjne zeznania. [Poznań] 1947,
Wielkopolska Księgarnia Wydawnicza. 21 cm, s. 63, [1].
90 .–
Zakończenie: „Naród polski może wiele przebaczyć [...]. Nie przebaczy jednak nigdy zdrajcom, tym którzy
dla jakichkolwiek względów czy rachub poszli na obcą służbę przeciwko własnej Ojczyźnie. [...] Do tego
spisu przybyło dziś imię Mikołajczyka. Pokryje je wieczna niesława i niepamięć Narodu”. Stan bardzo dobry.
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121. RAJ robotników i chłopów. Warszawa 1943, Wydawnictwo Glob. 21 cm, s. 22, [1], ilustr. całostr.
80 .–
Niem. druk propagandowy o treści antysemickiej i antybolszewickiej. Zachowana okł. wyd., stan bardzo
dobry.

122. STALIN a Polska: broszurka poświęcona 70-tej rocznicy urodzin Józefa Stalina. Warszawa 1949,
Stronnictwo Pracy. 21 cm, s. 32, ilustr.
40 .–
„Imię Stalina nierozerwalnie wiąże się z dwukrotnym wyzwoleniem narodu polskiego” - tekst na k. przedtyt.
Stronnictwo Pracy w okresie 1945-1950 było zinfiltrowane przez Urząd Bezpieczeństwa. Stan bardzo dobry.

123. STEUBEN, Fritz - Der Marsch nach Lowitsch: ein Bericht nach den Erzählungen seines Bruders
Reinhold Wittek und anderer / niedergeschrieben von Erhard Wittek. Berlin 1941, Zentralverlag
der NSDAP. 19 cm, s. 102, [2]. Schriftenreihe der NSDAP. Gruppe 6, Erlebter Krieg; Bd. 2. 80 .–
Właściwe nazwisko autora Erhard Wittek (1898-1981) - pisarz niem. znany bardziej pod pseudonimem Fritz
Steuben, głównie jako autor książek o Indianach, po wybuchu II wojny światowej „użyczył” swego talentu
propagandzie hitlerowskiej. „Marsz do Łowicza” - książka napisana m. in. w oparciu o relację jego brata
Reinholda. Stan więcej niż dobry, podpis na s. tyt. dat. [19]42.

124. SUKIENNICKI, Wiktor - Kolumbowy błąd: szkice z historii, teorii i praktyki sowieckiego „komunizmu”. Paryż 1959, Instytut Literacki. 21 cm, s. 205, [1]. Biblioteka „Kultury”; t. 48. Dokumenty
7.
70 .–
Wiktor Sukiennicki (1901-1983) był ochotnikiem w wojnie pol.-bolszewickiej, studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, jeniec NKWD w 1940 r., po wojnie na emigracji, wybitny sowietolog.
Książka - „przykład” zoologicznego antykomunizmu. Stan bardzo dobry, egz. nierozcięty.

125. SZTERNFINKIEL, Natan Eliasz - Zagłada Żydów Sosnowca. Katowice 1946, Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy CK Żydów Polskich. 20 cm, s. 80, k. tabl. [1] z planem. Wydawnictwa
Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy CK Żydów Polskich; nr 25.
60 .–
Wyd. 1. Tabl. z planem getta w Będzinie i Sosnowcu. Stan bardzo dobry.

126. ŚCIŚLAK, Roman - Anegdoty wojenne o Niemcach i Hitlerze oraz kawały warszawskie z
czasów okupacji niemieckiej / oprac. ... B. m. 1945, b. wyd. 15 cm, s. 66.
60 .–
Odb. w Drukarni Kujawskiej we Włocławku. Stan więcej niż dobry. Prow.: Zbigniew Gierszewski (piecz. na
s. tyt.).

127. TAFFET, Gerszon - Zagłada Żydów żółkiewskich. Łódź 1946, Centralna Żydowska Komisja Historyczna. 20 cm, s. 71. Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy CK Żydów
Polskich; nr 27.
80 .–
Gmina żydowska w Żółkwi (region Lwowa) należała do najstarszych na ziemiach ukrainnych Rzeczypospolitej. Stan bardzo dobry.

128. TSCHOELTSCH, Ehrenfried - Der Dienstunterricht in der Luftwaffe: ein Handbuch für den
deutschen Fliegersoldaten / bearbeitet von Tschoeltsch. Berlin 1936, E. S. Mittler & Sohn. 20 cm,
s. VI, 270, k. tabl. [14] z ilustr. (w tym 9 kolor., ilustr. w tekście.
250 .–
Obszerny, szczegółowy podręcznik - instrukcja dla żołnierzy lotnictwa niem.: umundurowanie, dystynkcje,
odznaczenia, uzbrojenie, musztra, etc., całość bogato, obrazowo ilustr. (ok. 250). Autor (1893-1979) od 1933
r. pełnił różne funkcje w lotnictwie III Rzeszy, doczekał się stopnia generała. Prywatna piecz. (poza k. tyt.),
stan bardzo dobry!
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129. WEŹ udział w walce z analfabetyzmem. [Warszawa 1950], Pełnomocnik Rządu do Walki z
Analfabetyzmem. 23 cm, s. 23, [1], ilustr.
40 .–
„Wróg klasowy żeruje na ciemnocie, walcząc z analfabetyzmem wytrącasz mu broń z ręki” - hasło w treści.
Stan bardzo dobry.
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130. ALTENBURG, Otto - Stettin im eisernen Jahr: zeitgenössische Berichte: Festgabe der Gesselschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde zum 5. Dezember 1913. Stettin 1914,
Léon Sauniers Buchhandlung. 24 cm, s. 83; opr. z epoki: ppł.
60 .–
Specjalne odb. (Sonderabdruck) z „Baltischen Studien” N. F. Bd. XVII. Szczecin w okresie wojen napoleońskich 1813-1814 - świadectwa współczesnych. Stan więcej niż dobry. Prow.: (1) Aus der Volksbücherei Stettin
(piecz.). (2) Ex libris Andrzeja Awtuszewskiego.

131. BOGS, Walter - Bromberger Strassenordnung nebst den einschlägigen Reichsverkehrsvorschriften Strassenverzeichnis und Stadtplan Bromberg / bearbeitet von W. Bogs und Brügemann.
Bromberg [1941], Deutsche Rundschau, Graphischer Grossbetrieb. 16 cm, s. 115, k. tabl. [4] z planami
(litografie kolor.), ilustr. na tabl. (w paginacji).
120 .–
Okupacyjny przewodnik po Bydgoszczy, ze zmienionymi nazwami ulic, urzędów i innych instytucji oraz
przepisami porządkowymi i drogowymi. Stan bardzo dobry.

132. BROMBERG: Unsere Strassennamen. Bromberg [ca 1940], Verlag A. Dittmann. 23 cm, s. 24.		
60 .–
Wykaz nazw ulic w okupowanej przez Niemców Bydgoszczy w układzie alfabetycznym: nowa nazwa
niem. i jej dotychczasowy pol. odpowiednik. Na krawędzi okł. i na górnym marginesie k. (w jednym miejscu) perforacja (małe dziurki, bez szkody dla tekstu), w kilku miejscach naniesione odręcznie poprawki i
uzupełnienia, prywatna piecz. na okł.

133. BUŁHAK, Jan - Wilno. 1 / J. Bułhak. Wilno; Warszawa 1924, Wydawnictwo J. Mortkowicza, nakł.
Księgarni Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie i Tow. Wydawniczego w Warszawie.
29 cm, s. [2], k. tabl. [20] z ilustr.; opr. z epoki: pł., zachowana okł. wyd.
240 .–
Okł. proj. Jerzy Hoppen, fotografie Jana Bułhaka odb. w światłodruku. Lekkie zakurzenia opr., mały ślad
zacieku (głównie na tylnej okł.), poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 10.

134. [BYDGOSZCZ] Das schöne Bromberg: 12 Fotos in echt Kupfertiefdruck. B. m. i wyd. [nie przed
1939]. 6,4x9,3 cm, k. tabl. [12] z ilustr.; teka wyd.: kart.
120 .–
Fotograficzne widoki Bydgoszczy, albumik wyd. już po zajęciu miasta przez Niemców we wrześniu 1939
r., verso niem. nazwy miejsc i obiektów oraz nr-y (zasobu wydawniczego?): 1001, 1003-1006, 1008, 1010,
1011, 1013-1015, 1019. Stan bardzo dobry.

135. CHOCISZEWSKI, Józef - Malowniczy opis Polski czyli Geografia ojczystego kraju / ułożył...;
z mapką i licznemi rycinami. Wyd. 3 popr. i pomnożone. Inowrocław 1907, „Dziennik Kujawski”. 21
cm, s. 410, [6], k. tabl. [16] z ilustr. (w tym kolor.), ilustr. całostr. i w tekście; opr. wyd.: pł. z tłoczeniami
i zdobieniami.
240 .–
Książka ważna w podtrzymywaniu i krzewieniu polskości, zwłaszcza w zaborze pruskim, bogato ilustr.
zróżnicowaną ikonografią historyczną i współcz. autorowi, kolor. tabl. ze strojami ludowymi i in., łącznie
160 ilustr. Lekkie otarcia tylnej okł., brak s. 88-90 (uzupeł. dobrą odb.), nieliczne plamki i kilka drobnych
naddarć, odręczna, mała liczba na s. tyt., poza tym stan więcej niż dobry, efektowna opr. Zob. ilustr. s. 10.

136. CHOTKOWSKI, Władysław - Ostatnie lata Benedyktynów w Tyńcu: przyczynek do dziejów
Wszechnicy Jagiellońskiej. Kraków 1900, nakł. autora. 22 cm, s. [2], 103; opr.: ppł. z naklejonym
licem okł. wyd.
60 .–
Z dziejów Tyńca i regionu w XVIII i XIX w. Zakurzenia i małe ubytki marginesów lica okł. wyd., stan dobry.
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137. [CIESZYN] David, Eduard - Projektŏní Kancelar = Projektierungsbüro = Biuro Projekcyjne [!]:
arch. E. David. [Bratislava 1930, Otto Waldes]. 31 cm, s. [20], ilustr.
150 .–
Projekty architektoniczne Eduarda Davida (Edwarda Dawida), tekst w jęz. czeskim, niem. i pol., projekty
(opis i ilustr.) od 1913 r.: w Czerniowcach, Czeskim Cieszynie (m. in. synagogi i pol. szkoły wydziałowej),
w Jabłonkowie, pol. ochronki w Karwinie, pol. schroniska na Kozubowej i wiele in. Stan więcej niż dobry,
interesujący proj. okł.

138. CÖLLN, Friedrich von - Vienne et Berlin mis en parallèle: observations faites dans un voyage
de Berlin à Vienne, par la Silesie: ouvrage qui sert de supplément aux Lettres confidentielles sur les
relations intérieures de la cour de Prusse, depuis la mort de Frederic II / par F. de C-N. Amsterdam;
Cologne 1808, chez Pierre Hammer. 21 cm, s. XX, 268, k. tabl. [7] z ilustr. (miedzioryty, w tym 3
ręcznie kolor. i drzeworyty).
400 .–
Friedrich von Cölln (1766-1820) był niem. prawnikiem i ekonomistą, radnym w Poznaniu, urzędnikiem w
Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku oraz pracownikiem cywilnym w armii pruskiej, dzięki czemu dobrze poznał
tyt. region. Podróż z Berlina przez Śląsk do Wiednia zawiera opisy i charakterystyki miejscowości
śląskich, w tym Krosna, Zielonej Góry, Żagania, Głogowa, Świdnicy, Kowar. Informacje topograficzne,
wojskowe, statystyczne i in., dot. szczególnie okresu wojen napoleońskich. Zróżnicowane tematycznie
ryciny, szczególnie efektowne kolor. akwarelą. Brak opr., zakurzenia pierwszej i ostatniej s., egz. nierozcięty.
Bardzo rzadkie. Zob. ilustr. s. 10.

139. DUNIN-KARWICKI, Józef - Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów
/ Józef Włast. Kraków 1896, Spółka Wydawnicza Polska. 20 cm, s. VIII, 142, ilustr.; opr. z epoki: ppł.
80 .–
Rzeka Słucz na Wyżynie Wołyńskiej. Egz. biblioteczny: otarcia opr., brak ostatniej k. (winno być s. 144), kilka
zaplamień. Prow.: Stowarzyszenie „Służba Obywatelska”: Koło Grodzieńskie (piecz.).

140. DYMITROWICZ, Ludomir Franciszek - Pamiątka z Jasnej Góry w Częstochowie / zebrał L.
Dymitrowicz. Warszawa [1896], Gebethner i Wolff. 17 cm, harmonijka: k. tabl. [17] z ilustr. kolor.
100 .–
Tyt. na okł. z kolor. ilustr. L. F. Dymitrowicz (1844-1923) był rysownikiem, tworzył ilustr. m. in. do „Kłosów” i
„Tygodnika Ilustrowanego”, uczestnik powstania styczniowego. Autorski album malowniczych wizerunków
Jasnej Góry. Okł. uszk. na grzbiecie, stan więcej niż dobry. Zob. ilustr. s. 10.

141. [GDAŃSK] Ich führe Sie durch Danzig und seinen Hafen / herausgegeben von der Danziger
Verkehrszentrale E. V. Danzig 1936, b. wyd. 17 cm, s. 48, plany kolor. 2, ilustr. całostr.
100 .–
Przewodnik po Gdańsku i porcie, plany na tylnej złoż. okł. wyd., druk: Buch- und Offsetdruck von Ottomar
Steinbach, Danzig. Przetarcie złożenia tylnej okł., poza tym stan bardzo dobry. Rzadki przewodnik.

142. GDYNIA i Wybrzeże”: rok 1937. B. m. [1937], Polskie Biuro Podróży „Orbis”. 18 cm, s. [32], ilustr.
Wycieczki Szkolne.
40 .–
Wśród autorów zdjęć Jan Bułhak. Stan więcej niż dobry.

143. GDYNIA. B. m. i r. [nie przed 1931], Gdyński Związek Propagandy Turystycznej Stow. Zap. w Gdyni.
17 cm, s. 62, ilustr. całostr.
100 .–
Kilkadziesiąt zdjęć ukazujących rozwój Gdyni, informacje statystyczne, turystyczne i in. Niewielki ślad
naddarcia lica okł., poza tym stan bardzo dobry, całość na kredzie, druk w Warszawie.

144. HARTINGH, Zofia - Przewodnik po ziemi kaszubskiej: Kaszuby, Copoty, Gdańsk, okolice
Gdańska, Oliwa, Malborg, Puck, Hela, Wejherowo, Warmja, Pelplin, Kartuzy. Warszawa 1909,
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Wydawnictwo Michała Arcta. 14 cm, s. 181, [1], V, k. tabl. złoż. [1] z mapą, ilustr. Książki dla Wszystkich; nr 461.
100 .–
Autorce (1852-1924) przyświecała przede wszystkim idea promocji Kaszub: „Lecz niechże pobyt nasz nad
Bałtykiem nie będzie jałowem spędzaniem czasu na zabawach sportowych, lub trwonieniem pieniędzy
na niemiecką tendetę” - z wstępu. Okł. wyd. z ubytkiem na grzbiecie, ubytek k. tyt. (bez szkody dla tekstu),
w kilku miejscach małe rdzawe plamki, lekko poluźnionych kilka k. Piecz.: Księgarnia Michała Winnickiego
w Pucku na Pomorzu.

145. HELLINGRATH, Berthold - Danziger Bilder: Federzeichnungen. Danzig [nie przed 1909],
Danziger Verkehrs-Zentrale. 23 cm, k. tabl. [7] z ilustr., teka wyd.: opr. kart.
160 .–
Tyt. okł. Rysunki piórkiem Bertholda Hellingratha (1877-1954) z widokami Gdańska, Brzeźna i Sopotu - specjalne odb. (Sonderdrucke) z wydawnictwa „Danzig als Wohnstadt” (edycje 1909 i 1914). Teka wzmocniona
na grzbiecie taśmą klejącą, brak dolnego skrzydełka, na górnym odręczna dedykacja, rdzawe plamki na
tece i nieliczne na tabl. Pączkowski -

146. ILUSTROWANY przewodnik po Gnieźnie i okolicy wraz z planem miasta / uzupeł. i popr.
przez nakładców. Gniezno 1929, Księgarnia W. Lebiedzińskiej właść. J. i W. Lebiedź. 16 cm, s. 82,
tabl. złoż. z planem, ilustr.
60 .–
Zachowana okł. wyd., stan więcej niż dobry.

147. JANUSZ, Bohdan - Karaici w Polsce. Kraków 1927, Księgarnia Geograficzna „Orbis”. 16 cm, s. 113,
[1], k. tabl. 6 z ilustr., ilustr. w tekście. Polska, Ziemia i Człowiek. Biblioteczka Geograficzna „Orbis”;
seria 3, t. 11.
120 .–
Lud Karaitów osiadł w Polsce w XIV w., głównie w Trokach, Wilnie i okolicy, Łucku i Haliczu, lojalni obywatele Rzeczypospolitej. „Jako odłam Izraela, zawsze zaznaczali swą odrębność od Żydów” - autor. M. in. o
kulturze, zabytkach i gminach w wyżej wymienionych miejscowościach. Stan bardzo dobry.

148. KATALOG wystawy wołyńskiej. Warszawa 1935, Biblioteka Narodowa. 24 cm, s. 126, [2], s. tabl.
[6] z ilustr. Katalogi Wystaw [Biblioteki Narodowej]; 5.
60 .–
Przedmowa Marii Danilewiczowej, katalog z opisami przeszło 900 obiektów zgrupowanych w działach:
Wołyń, Wołyniacy, Krzemieniec, Ryciny i rysunki: Portrety, Widoki. Indeks nazwisk i miejscowości. Minimalny!
ubytek dolnego marginesu k. tyt., stan bardzo dobry.

149. KLISZEWSKI, Ignacy - W obronie czci Jasnogóry / Maryan Jastrzębiec. Poznań; Warszawa 1911,
Polsko-Katolicka Księgarnia Nakładowa Z. Rzepeckiego; E. Wende i Sp. 26 cm, s. [8], 191, k. tabl.
[10] z ilustr. (w tym kolor.); opr. wyd.: pł. ze zdobieniami.
100 .–
Historia obrazu i klasztoru, pamiątki przeszłości na Jasnej Górze, jej znaczenie dla Polski i in. Małe zaplamienia i lekkie zabrudzenia tylnej okł., brak tabl. frontispisowej, kilka niewielkich naddarć k. i drobnych
zabrudzeń, minimalny ubytek dolnego narożnika jednej k. Efektowna opr., ozdobne wyklejki, bogata
ikonografia. Książka „ku pokrzepieniu” w okresie zaborów.

150. KŁOS, Juliusz - Wilno: przewodnik krajoznawczy: (szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. 2 całkowicie przerobione i uzupeł. / oprac. ... W dodatku: Stanisław Trzebiński: Krótka
wiadomość o dziejach Uniwersytetu Wileńskiego i Wileńskiej Akademji Medyko-chirurgicznej
(1579-1842). Wilno 1929, Wydawnictwo Oddz. Wileńskiego Pol. Tow. Krajoznawczego. 17 cm, s.
311, [1], XI, k. tabl. złoż. [2] z planami (w tym litografia kolor.), ilustr. całostr. i w tekście; opr.: pł.,
zachowane lico okł. wyd.
240 .–
Najobszerniejszy i najlepszy XX-wiecz. przewodnik po Wilnie, napisany przez Juliusza Kłosa (1881-1933)
- architekta i historyka architektury, prof. USB w Wilnie, dziekana Wydziału Sztuk Pięknych. Okł. wg proj.
Ferdynanda Ruszczyca, tabl. z planami Wilna i śródmieścia. Plan Wilna ze śladami lekkich zgięć i naddarcia
(po renowacji), niewielka prywatna piecz. na k. przedtyt., stan więcej niż dobry.
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151. KNAPOWSKA, Wisława - Dzieje fundacji ks. Ludwiki Radziwiłłowej w Poznaniu: w stuletnią
rocznicę: 1830-1930. Poznań 1930, skł. gł. Księg. św. Wojciecha. 26 cm, s. 211, k. tabl. [4] z ilustr.;
opr. współcz.: psk. z tłoczeniami na grzbiecie, zwięzy wypukłe, zachowane lico okł. wyd.		
150 .–
Odb. z „Kroniki miasta Poznania”. Na k. przedtyt. odręczna dedykacja autorki dla prof. Karola Górskiego,
powyżej podpis własnościowy tegoż. 100-letnie dzieje fundacji Szkoły Ludwiki, znanej później jako
Uczelnia im. Dąbrówki w Poznaniu, jej fundatorką była księżna Ludwika Radziwiłłowa (1770-1836), znana
z działalności dobroczynnej. Stan bardzo dobry.

152. KOZIEROWSKI, Stanisław - Słowniczek nazw miejscowych (niemiecko-polski). Z. 1, Pomorze Zachodnie. Z. 2, Środkowe Nadodrze, Ziemia Lubuska. Poznań 1945, Wydawnictwo Instytutu
Zachodniego. 21 cm, s. 39; 23.
50 .–
Odb. z: Kozierowski Stanisław - Atlas nazw geograficznych słowiańszczyzny zachodniej. Stany bardzo dobre.

153. KSIĘGA Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem): dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa:
1930. Annuaire de la Pologne (y compris la V. L. de Dantzig). Warszawa, Towarzystwo Reklamy
Międzynarodowej: Rudolf Mosse. 30 cm, s. 84, XC, 115-2544; opr. wyd.: pł.
600 .–
Księga z ogromnym zasobem informacji, układ wg województw: białostockie, kieleckie, krakowskie,
lubelskie, lwowskie, łódzkie, nowogrodzkie, poleskie, pomorskie, poznańskie, stanisławowskie, śląskie,
tarnopolskie, m. st. Warszawa, warszawskie, wileńskie, wołyńskie, W. M. Gdańsk, w ich ramach miejscowości
w porządku alfabetycznym, z danymi administracyjno-statystycznymi, obiektami użyteczności publicznej,
świątyniami, stowarzyszeniami, władzami, wolnymi zawodami, właścicielami lub dzierżawcami własności
ziemskich i leśnych, firmami i in. Opr. z otarciami i pęknięciami na grzbiecie, brak s.: 1-2, 85-114, 325-6, 5012, 629-30, 723-4, 1549-1556, 1733-4, ubytek dolnych części s. 79-84 oraz I-II (po kilka cm), brak jednej k. z
nazwą województwa: Białostockie (poza paginacją), kilka innych luźnych, lekko postrzępione marginesy
kilku k., brak mapy. Zob. ilustr. s. 11.

154. KUTRZEBA-POJNAROWA, Anna - Budownictwo ludowe w Zawoi / Anna Kutrzebianka. Kraków
1931, Muzeum Etnograficzne. 30 cm, s. [8], 55, ilustr. Wydawnictwa Muzeum Etograficznego w
Krakowie; nr 4.
60 .–
Zawoja - wieś góralska u stóp Babiej Góry w paśmie Beskidu Magurskiego. Okł. wyd. uszk. na grzbiecie,
blok w stanie bardzo dobrym, bogata ikonografia.

155. MACIESZYNA, Maria - Katedra płocka. Wyd. 2. Płock 1922, Towarzystwo Naukowe w Płocku.
17 cm, s. 31, k. tabl. [1] z ilustr.
30 .–
Stan bardzo dobry.

156. MACIESZYNA, Maria; Maciesza, Aleksander - Przewodnik po Płocku / M. Macieszyna i Al.
Maciesza. Wyd. 3 uzupeł. Płock 1922, Towarzystwo Naukowe w Płocku. 17 cm, s. [8], 111, [1], k.
tabl. [4] z ilustr., k. tabl. złoż. [1] z planem.
90 .–
M. in. kalendarium historyczne, opis miasta, zabytków, ciekawych i ważnych obiektów, instytucji, życia
społecznego i in. Druk Braci Detrychów, plan miasta sporządził Kazimierz Staszewski, poza paginacją reklamy firm płockich. Lekkie spłowienia marginesów zachowanej okł. wyd., słabo widoczny ślad przetarcia
na s. tyt., plamka na dolnym narożniku jednej k., poza tym stan więcej niż dobry.

157. MACKIEWICZ, Józef - Bunt rojstów. Wilno 1938, b. wyd. 22 cm, s. XV, [1], 215, [2], ilustr.; opr. z
epoki: pł., zachowane lico okł. wyd. proj. Jerzego Hoppena.
100 .–
Wyd. 1 zbioru reportaży Józefa Mackiewicza (1902-1985) - owocu podróży pisarza po kresach półn.-wsch.
Rzeczypospolitej, udokumentowanej fotografiami. Druk. dedykacja: „córce mojej Haluni żeby poznała kraj
rodzinny”. Opr. uszk., z zaplamieniami, lekkie sfałdowanie k. i wybrzuszenie bloku. Okł. Jerzego Hoppena
dobrze zachowana. Zob. ilustr. s. 55.
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158. PAJZDERSKI, Nikodem - Przewodnik po Poznaniu. Poznań 1929, nakł. Powszechnej Wystawy
Krajowej. 17 cm, s. 31, k. tabl. [10] z ilustr., ilustr. w paginacji.
60 .–
Projekt okł. W. Pajzderska (litografia kolor.), fotografie Romana Ulatowskiego. Autor (1882-1940) - historyk
sztuki, konserwator, muzealnik, zamordowany przez Niemców. Stan bardzo dobry!

159. PARYSKI, Witold Henryk - Tatry Wysokie: przewodnik taternicki. Cz. 1-25. Warszawa 19511988, Spółdzielczy Instytut Wydawniczy „Kraj”; „Sport i Turystyka”. 17 cm, s. 150; 137, [2]; 87, [4];
209, [3]; 122, [1]; 177, [3]; 211, [1]; 208; 230, [2]; 185, [2]; 166, [1]; 163; 271; 254; 212; 171; 187; 135; 148;
184; 236; 268; 272; 278; 96; mapki i ilustr. w paginacji.
500 .–
Wyd. 1. Komplet fundamentalnego, pionierskiego oprac. Witolda Henryka Paryskiego (1909-2000) - wybitnego znawcy Tatr i taternika, który swoje dzieło oprac. i wyd. przez blisko 40 lat! Piecz. i nr-y inwentarzowe
na s. tyt. t. 6, 11 i 12, poza tym stan bardzo dobry! Rzadkość w komplecie.

160. PAWILON związków ziemian = Pavillon des associations des propriétaires fonciers: Powszechna
Wystawa Krajowa = Exposition Générale Polonaise: Poznań - 1929. Warszawa 1929, Rada Naczelna
Organizacji Ziemiańskich. 16x24 cm, s. [2], k. tabl. [64].
400 .–
Okł. wyd. proj. Jerzy Radlicz, tyt. na okł.: „Veritas vincit”. Tabl. zawierają przedstawiony obrazowo obszerny
materiał (głównie o charakterze statystycznym) dot. struktury własności i udziałowi ziemian w szeroko
pojętej gospodarce rolnej, oraz ich zaangażowaniu w wojnie 1920 r. i w strukturach przedstawicielskich
niepodległej Polski. Lekkie zabrudzenia okł., brak k. przedtyt., naddarcie jednej tabl., poza tym zachowane
bardzo dobrze, wszystkie na kredzie.

161. PIEKARY: pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, która się odbyła dnia
15-go sierpnia 1925 roku. Piekary 1925, nakł. Komitetu Przygotowawczego. 18 cm, s. 143, [1], k.
tabl. [1], ilustr.
140 .–
Praca zbiorowa pod red. ks. Emila Szramka zawiera historię miejsca, obecność w Piekarach królów pol.,
Wojska Polskiego, biogramy zasłużonych kapłanów, liczne zdjęcia dokumentujące sanktuarium, duchownych, grupy pielgrzymów i in. Stan więcej niż dobry.

162. [PIŁA] Schneidemühl: die Hauptstadt der Provinz Grenzmark Posen-Westpreussen / hrsg.
vom Magistrat; Bearbeiter: Max Reichardt. Berlin 1930, Das Archiv: Verlags-Gesellschaft für Städtebau. 30 cm, s. 86, XXIX, [17], k. tabl. [2] z mapą kolor. i ilustr., ilustr. w paginacji.
300 .–
Bogato ilustr. urzędowa monografia Piły zawierająca kilkanaście artykułów oprac. przez różnych autorów,
dot. historii miasta i różnych aspektów życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego oraz rozwoju
miejscowości leżącej na ówczesnym pograniczu niem. - pol. Znaki prow. i nr-y inwentarzowe na s. tyt., ślad
wytarcia piecz., ekslibris Andrzeja Awtuszewskiego. Stan dobry, całość na kredzie.

163. PIŁSUDSKI, Bronisław; Wiktor, Jan - [1] Krzyże litewskie / Bronisław Piłsudski; życiorysem
autora poprzedził Julian Talko-Hryncewicz. [2] Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki
ludowej i potrzeba ich ochrony / Jan Wiktor. Kraków 1922, nakł. red. „Orlego Lotu”. 15 cm, s. XII,
51, ilustr. Biblioteka „Orlego Lotu”; nr 3.
100 .–
Obie prace bogato ilustr. Stan bardzo dobry.

164. PODWORSKI, Stefan - Krótka historya kościoła i klasztoru Braci Mniejszych (OO. Bernardynów): z opisem cudownego obrazu Najśw. Maryi Panny, ukoronowanego na Górze Kalwaryi Zebrzydowskiej oraz dróżek Pana Jezusa i Matki Boskiej, na podobieństwo Jerozolimy wystawionych
/ zebrał i ułożył na podstawie kroniki klasztornej ... Bytom G.-Ś. nie przed [1902], Klasztor Kalwaryi.
16 cm, s. 16, k. tabl. [5] z ilustr., ilustr. w paginacji; opr. późniejsza: ppł.
50 .–
Miejscami lekko przycięte marginesy k. i tabl. (bez szkody dla tekstu), poza tym stan bardzo dobry.
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165. [POLANICA Zdrój] Bad Altheide: Provinz Schlesien: Grafschaft Glatz: Waldreicher Gebirgskurort
Ganzjähriger Kurbetrieb. B. m. i r. [Klambt & Co., Neurode i. Sch., 1928]. 22 cm, s. 48, ilustr. (w tym
kolor.), mapka.
60 .–
Na okł.: Herzheilbad Altheide. Egz. odmienny (inne wyd.) od znajdującego się w zbiorach BN (zob. Polona).
Stan bardzo dobry, urocze barwne ilustr. Prow.: Ex libris Walter Seydel (piecz.).

166. PRUS, Konstanty - Spis nazw miejscowości Śląska Opolskiego. Katowice 1939, Instytut Śląski.
20 cm, s. 133.
80 .–
Nazwy miejscowości w jęz. pol. i niem. oraz niem. i pol., status miejscowości, przynależność administracyjna. Autor (1872-1961) był pisarzem, publicystą i działaczem narodowym na Śląsku. W kilku miejscach
minimalne! ubytki okł. wyd., poza tym stan bardzo dobry.

167. PRZYPKOWSKI, Tadeusz - Warszawa = Warschau. Warschau 1936, b. wyd. 24 cm, s. 19, [3], k.
tabl. [40] z ilustr.
200 .–
Na k. przedtyt. odręczna dedykacja z podpisem prezydenta m. st. Warszawy Stefana Starzyńskiego: „Herrn
S:A Brigadenführer Aemilian Waeckerle / Stefan Starzyński / Prezydent m. st. Warszawy / 4.VII.38.”. Emil
Wäckerle (1897-1955) - członek NSDAP, SS i SA, współpracownik m. in. Heinricha Himmlera. Tekst (w jęz.
niem.) i artystyczne fotografie Warszawy Tadeusza Przypkowskiego (1905-1977) - historyka sztuki, kolekcjonera, bibliofila, grafika i fotografa, wybitnego znawcy zegarów słonecznych. Zdjęcia na wklejkach, stan
więcej niż dobry.

168. RAABE, Eugeniusz - Kolejki linowe. Warszawa 1936, Ministerstwo Komunikacji. 21 cm, s. 248, k.
tabl. złoż. [8] z mapką i rys. technicznymi (przekrojami), liczne ilustr. i rys. techniczne w paginacji;
opr. wyd.: ppł. ze złoceniami. Wydawnictwa Techniczne Ministerstwa Komunikacji; nr 5.		
200 .–
Pierwszy pol. podręcznik o kolejkach linowych, praca składa się z 2 części, w pierwszej o kolejkach linowych
towarowych i osobowych, w drugiej o kolejce Zakopane (Kuźnica) - Kasprowy Wierch (przeszło 100 s.).
Stan bardzo dobry! Prow.: Henryk Borsuk, inż. dróg i mostów (piecz.).

169. RUMMEL, Julian - Gdynia: port polski. Toruń 1926, b. wyd. 23 cm, s. IX, [1], 218, ilustr. 114, k. tabl.
złoż. [3] z mapami i planem, opr. z epoki: ppł.
120 .–
Praca dedykowana prezydentowi RP Stanisławowi Wojciechowskiemu. Rozdz. poświęcone specyfice portów handlowych, obszernie o Gdyni i pol. handlu morskim, tekst dopełnia i wzbogaca obszerna, ciekawa
ikonografia, zwłaszcza dokumentująca rozwój Gdyni. Ślad przetarcia na k. tyt. i nr-y inwentarzowe, poza
tym stan więcej niż dobry.

170. SCHLESIENS Bäder und Sanatorien / hrsg vom Schlesischen Bäderverband. Breslau 1928, Verlag
Georg Ollendorff. 22 cm, s. 96, ilustr. (w tym kolor.).
100 .–
Bogato ilustr. przewodnik po śląskich uzdrowiskach i sanatoriach, urocze kolor. widoki miejscowości,
zachowana litograficzna okł., całość w stanie bardzo dobrym! Prow.: Walter Seydel (piecz.).

171. SCHROLLER, Franz - Schlesien: eine Schilderung des Schlesierlandes. Bd. 3 mit 10 Stahlstichen und 46 Holzschnitten von Theodor Blätterbauer. Glogau [1888], Carl Flemming. 24 cm, s.
VIII, 415, [1], k. tabl. [13] z ilustr. (w tym staloryty), ilustr. w tekście (drzeworyty); opr. wyd.: pł. ze
złoceniami i tłoczeniami.
1 200 .–
Wyd. 1. Bogato ilustr. opisanie Śląska: historyczne, krajoznawcze, etnograficzne, obyczajowe i gospodarcze,
oferowany t. 3 (ostatni) dot. regionu nadodrzańskiego i Górnego Śląska. Szczególnej urody dziełu Schrollera
dodają malownicze ryciny Theodora Blätterbauera (1823-1906), posiadające walory zarówno poznawcze
jak i artystyczne. Wśród 10 stalorytów znajdują się m. in. widoki Góry św. Anny, Opola, Oleśnicy, Trzebnicy,
zamku w Wojnowicach, opactwa w Lubiążu, Głogowa i pałacu w Żaganiu, ikonografię dopełnia kilkadziesiąt
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171. Opisanie Śląska

183. Jenodniówka - Wilno

196. Gdańsk

drzeworytów w romantycznej stylistyce z widokami miejscowości, zabytkowych budowli, etc. Nieznaczne!
przetarcia krawędzi opr., brak jednej bibułki przy tabl., poza tym stan bardzo dobry! Zob. ilustr. s. 11 i 65.

172. SIENNICKI, Jerzy - Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym. Lublin 1929, b. wyd. 27 cm, s.
63, [1], s. tabl. [12] z ilustr. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie: Prace Komisji Regjonalistycznej;
nr 2.
60 .–
Monografia XVII-wiecz. kamienicy w Kazimierzu Dolnym - wybitnego zabytku architektury mieszczańskiej.
Zakurzenia okł., stan więcej niż dobry, ładna typografia.

173. SKOROWIDZ polsko-niemiecki i niemiecko-polski miejscowości Województwa Pomorskiego i w. m. Gdańska, ułożony na podstawie najnowszej mapy sztabowej 1:300 000 z uwzględnieniem Słow. geogr., Fontes, St. Ramułta, W. Kętrzyńskiego [...] oraz książki pocztowej z 1914 roku.
Oprac. w Zakładzie Katograficznym D. O. Gen. Poznań. Poznań 1920, Zakład Kartograficzny D. O.
Gen. Poznań. 21 cm, s. 184; opr. z epoki: ppł. ze złoceniami na grzbiecie.
150 .–
Do sporządzenia skorowidzu wykorzystano bogaty materiał źródłowy wymieniony na s. tyt. i w przedmowie, oprócz dwujęz. nazw miejscowości podano też ich przynależność administracyjną. Nieznaczne
otarcia opr., brak mapy, poza tym stan bardzo dobry. Prow.: Biblioteka Hr. Krzysztofa Mielżyńskiego (piecz.).

174. SPITZER, Tadeusz - Gdynia i jej znaczenie dla gospodarstwa Polski. Kraków 1933, Towarzystwo
Ekonomiczne. 24 cm, s. 269, [3]; opr. pł.
90 .–
Przedmowa Adama Krzyżanowskiego. Praca wyróżniona na II Konkursie Instytutu Bałtyckiego „Zagadnienie
uprzemysłowienia Gdyni”, który miał „pogłębić nurt intelektualnego zainteresowania sprawą morską, oraz
skierowania młodych ekonomistów ku pierwszorzędnym zagadnieniom gospodarczym powstającym przy
rozbudowie portu i miasta Gdyni”. Lekkie sfałdowanie końcowych k., piecz., stan dobry.

175. STAMIRSKI, Henryk - Zarys rozwoju miasta Piwnicznej: (lata 1348-1807). Nowy Sącz 1961, b.
wyd. 20 cm, s. 165, [3], ilustr., mapka.
70 .–
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Wyd. 1. „Piwniczna należy dziś do tych nielicznych miast w Polsce, które zachowały w komplecie w obu
zawieruchach wojennych swoje dokumenty pergaminowe i papierowe” - z wstępu. Stan więcej niż dobry.

176. STEINBRECHT, Conrad Emanuel - Schloss Marienburg in Preussen: Führer durch seine Geschichte und Bauwerke / von C. Steinbrecht. Berlin 1904, Julius Springer. 21 cm, s. 24, k. tabl. [3] z
ilustr. i planami, ilustr. i plany w paginacji.
50 .–
Przewodnik po zamku w Malborku z dokumentalną ikonografią, autor (1849-1923) był tam wieloletnim
konserwatorem i opiekunem. Kilka małych plamek na okł., stan dobry.

177. STEMLER, Józef - Książka obywatela: pamiątka ze szkoły. Warszawa [1928], „Księgarnia Polska”
Tow. Polskiej Macierzy Szkolnej. 18 cm, s. 150, [1], ilustr.; opr. wyd.: pł.
80 .–
Autor (1888-1966) był pedagogiem i działaczem oświatowym, dyrektorem Polskiej Macierzy Szkolnej, organizował walkę z analfabetyzmem, w czasie wojny pracował w Departamencie Informacji i Prasy Delegatury
Rządu na Kraj. „Książka obywatela” to patriotyczny „niezbędnik” dla absolwentów szkół, zawierający m.
in. rozdz.: Rozmyślania o pracy i wyborze zawodu. Uwagi o miłości ojczyzny i wiadomości o Państwie i
obywatelu (w tym o Konstytucji i Wojsku Polskim). Ładny egz.

178. STOLARZEWICZ, Ludwik - Chełmno. Chełmno 1921, Jakób Kobierzyński. 16 cm, s. 31.

40 .–

Chełmno nad Wisłą. Tyt. na okł., podpis własnościowy, niewielkie ubytki narożników okł., stan dobry.

179. SZYDŁOWSKI, Tadeusz; Stryjeński, Tadeusz - O pałacach wiejskich i dworach z epoki po
Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim. Kraków 1925, Gebethner i Wolff. 32 cm, s. 50, ilustr. [adl.] STRYJEŃSKI, Tadeusz - Pałace wiejskie i dwory z czasów
saskich, Stanisława Augusta i Księstwa Warszawskiego w wojewodztwie poznańskiem: na
podstawie podróży odbytej w lipcu 1926 roku / oprac. ... Warszawa 1929, skł. gł. w Księgarniach
Gebethnera i Wolffa. 32 cm, s. 81, [2], ilustr., plany. Razem opr. współcz.: pł. dwubarwne.		
200 .–
Łącznie ok. 120 ilustr. i planów całostr. i w tekście, w tyt. 1 na s. 48 obszerna odręczna notatka Jerzego Frycza (1927-1985) - historyka sztuki, zabytkoznawcy i konserwatora zabytków związanego z UMK w Toruniu.
Wzmocnionych (podklejonych) kilka marginesów k., poza tym stan więcej niż dobry.

180. VILNIUS. B. m. i r. [1939], Išleido Lietuvos Turizmo Drauija. 23 cm, s. [32], ilustr., plan.

80 .–

Folder w jęz. litewskim z licznymi ilustr. Wilna, tyt. na okł. (wliczonej do paginacji). Stan bardzo dobry. Prow.:
Henryk Dubowik (podpis ołówkiem).

181. WARSZAWA. Warszawa [nie przed 1912], nakładem A. J. Ostrowskiego. 22x27 cm, s. tabl. [36] z
ilustr.
200 .–
Tyt. na okł. Fotograficzne widoki Warszawy sprzed I wojny światowej, wśród ilustr. (na wklejkach) m. in.
Sobór św. Aleksandra Newskiego (dwa ujęcia) oraz ul. Brzozowa. Na początku: Widok Pragi, Most Kierbedzia;
Marszałkowska z Dworcem wiedeńskim; Zjazd. Okł. wyd. lekko podniszczona, ze wzmocnionymi wew.
marginesami przedniej okł., tabl. z ilustr. dobrze zachowane.

182. WEBER, Paul - Wilna: eine vergessene Kunststätte. Mit 2 Farbentafeln, 135 Textbildern und
einem Plan der Altstadt. Wilna 1917, Verlag der Zeitung der 10. Armee. 24 cm, s. 131, [1], k. tabl. [3]
z ilustr. kolor. i planem, ilustr. w paginacji.
120 .–
Bogato ilustr. opisanie Wilna jako „zapomnianego miasta sztuki”. Na s. tyt. tekst z miejscem wyd. „Wilna
1917 im 3. Jahre des grossen Krieges”, poniżej „Für den Buchhandel in Deutschland Verlag von R. Piper
u. Co. München”. Zachowana obw. lekko postrzępiona i z małymi ubytkami tylnej części, poza tym stan
bardzo dobry.

183. [WILNO] Jednodniówka z okazji wileńskich uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w
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dniach 23, 24, 25 października 1938 r. Wilno [1938], Wileńskie Kollegium OO. Jezuitów. 29 cm, s.
31, [1], ilustr., nuty.
100 .–
Tyt. na okł.: „Wilno św. Andrzejowi B. w hołdzie”. M. in. tekst Zofii Kossak, wileńska ikonografia, staranne
wyd., papier kreda. Kilka niewielkich plamek na okł., poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 65.

184. WOJCIESZAK, Stefan - Tursko wiejska Częstochowa Wielkopolski. Z przedm. Antoniego
Thiela. Krotoszyn 1934, „Polonja”. 20 cm, s. 52, ilustr. na tabl. (w paginacji).
50 .–
Zakurzenie i drobne plamki na licu okł., minimalna plamka na krawędzi k.

185. WOJNICZ, Adam - Łuck na Wołyniu: opis historyczno-fizjograficzny / z fotografjami Jana Suszyńskiego oraz z dopełnieniem i fotografjami budowniczego Konstantego Teleżyńskiego. Łuck
1922, nakł. autora. 24 cm, s. 96, ilustr. i plany.
80 .–
Bogaty materiał faktograficzny, statystyczny i zdjęciowy. Okł. wyd. uszk., lekkie zbrązowienie k. i małe
naddarcia.

186. WOJTKIEWICZ, Michał - Wisła Pomorska. Warszawa 1926, Towarzystwo Propagandy Budowy
Dróg i Budowli Wodnych w Polsce. 22 cm, s. 53, mapa. Drogi Wodne w Polsce; t. 2.
50 .–
Geneza, obwałowanie, regulacja, normalizacja, łamanie lodów, konserwacja, Wisła Pomorska jako droga
wodna, bilans opieki pruskiej nad nią. Piecz., stan dobry.

187. [WOLIN] Rolfs, Peter August - Die Insel Wollin: ein Heimatbuch und Reiseführer / hrsg. ... Langensalza 1933, Julius Beltz. 23 cm, s. 167, [1], s. tabl. [17] z ilustr., ilustr. w tekście; opr. wyd.: pł. ze
zdobieniem na licu.
120 .–
Wyd. 1. Historia i przewodnik po Wolinie, na końcu interesujące zestawienia topograficzno-statystyczne.
Grzbiet równomiernie spłowiały, stan więcej niż dobry. Pączkowski poz. 1629.

188. [WROCŁAW] Wohnungs-Anzeiger der Haupt- und Residenz-Stadt Breslau für das Jahr 1850
/ hrsg. von Ferdinand Behrend. Breslau 1850, Selbstverlag des Herausgebers. 22,5 cm, s. [24], 192,
146; opr. z epoki: ppł.
400 .–
Księga adresowa Wrocławia, zawiera m. in. wykazy: alfabetyczny mieszkańców oraz wg adresów zamieszkania. Opr. uszk. z pęknięciami na grzbiecie, przycięte marginesy k. (bez szkody dla tekstu), piecz., stan dobry.

189. WYBRZEŻE polskie: 16 widoków heliotypjowych. Gdynia b. r. Wyd. „Fotobrom”. 14x20 cm, k. [1],
k. tabl. [16] z ilustr.
120 .–
Wykaz ilustr. na s. tyt., m. in.: Gdynia: fragment z Kamiennej Góry. Widok z okrętu na Hel. Gdynia: wybrzeże
morskie. Gdynia: wagonowe ładowanie okrętów. Jastarnia: dancing przy przystani. Polskie okręty wojenne.
Hel - ogólny widok od strony morza. Statek pasażerski „Gdańsk”. Wzmocniony grzbiet okł., stan więcej niż
dobry, ilustr. na grubych k. Pączkowski poz. 3054.

190. ZAMOYSKA, Jadwiga - O pracy / Zakład Kórnicki. (Szkoła Domowej Pracy w Zakopanem). Wyd.
2. Poznań 1902, Biblioteka Kórnicka. 19 cm, s. 171, [1].
80 .–
Dzieło Jadwigi Zamoyskiej (1831-1923), córki Tytusa Działyńskiego, działaczki społecznej w duchu chrześcijańskim, założycielki Szkoły Domowej Pracy w Zakopanem. Stan bardzo dobry. Prow.: S[tefania] i T[adeusz]
Strumiłło - odręczny podpis na okł. i s. tyt.

191. ZOLL, Fryderyk - Prawo cywilne dzielnic polskich w zarysie. Cz. 4, Prawo cywilne ziem wschodnich: obejmujących województwa: nowogrodzkie, poleskie, wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego tudzież ziemię wileńską / oprac. [...]
Franciszek Bossowski. Warszawa; Kraków [przedmowa 1922], J. Czernecki. 24 cm, s. XIX, [1], 325;
opr. z epoki: ppł.
180 .–
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Odręczna dedykacja autora dla prof. Zygmunta Jundziłła (1880-1953). Lekkie otarcia krawędzi opr., odręczne
zapiski na przedniej wyklejce, miejscami podkreślenia tekstu.

192. ŻUKIEWICZ, Konstanty Maria - Pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej w
kościele ormiańskim w Stanisławowie dnia 30-go maja 1937 roku. Stanisławów [1937], Komitet
Odbudowy Kościoła Najśw. Marii Panny Łaskawej w Stanisławowie. 15 cm, s. 102, ilustr. 80 .–
Stan bardzo dobry. Prow.: Bolesław Żynda (1904-1988) - odręczna adnotacja obcą ręką.

GEOGRAFIA, PODRÓŻE
193. DOBROWOLSKI, Antoni Bolesław - Wyprawy polarne: historja i zdobycze naukowe. Warszawa 1914, Henryk Lindenfeld. 25 cm, s. XVI, 359, k. tabl. [6] z ilustr. i mapami kolor., ilustr. w paginacji;
opr. z epoki: ppł.
150 .–
Wyd. 1. Dzieło geofizyka, meteorologa i podróżnika, Antoniego B. Dobrowolskiego (1872-1954), w młodości skazańca i zesłańca za działalność konspiracyjną przeciwko ros. zaborcy, uczestnika słynnej belgijskiej wyprawy antarktycznej Adriena de Gerlache’a w latach 1897-1899 (wraz z Henrykiem Arctowskim),
współtwórcy kriologii - nauki o lodzie. Pierwsze pol. tak obszerne i kompetentne oprac. dziejów wypraw
polarnych i poznania tych regionów Ziemi, wraz z opisami geograficznymi i przyrodniczymi, wzbogacone
bogatym materiałem ilustr., w tym unikalnymi fotografiami dokumentalnymi oraz 2 mapami złoż. krajów
arktycznych (litografie kolor.). Oprac. typograficzne Adama Półtawskiego, z efektownymi zdobieniami
utrzymanymi w secesyjnej stylistyce. Otarcia papierowych oklein okł. i krawędzi opr., nieliczne! drobne,
rdzawe plamki na k., niewielki, nieczytelny znak (heraldyczny?) na s. tyt.

194. JANKOWSKI, Czesław - Po Europie: kartki z podróży. Warszawa 1893, Gebethner i Wolff. 17
cm, s. 346, [1], k. tabl. [12] z ilustr.; opr. późniejsza: pł. z naklejonym na grzbiecie starym skórzanym
szyldzikiem.
150 .–
Autor (1857-1929) - związany z Wilnem literat, historyk, krajoznawca i działacz społeczny. Opis podróży
po Niemczech, Włoszech, Francji i Austrii jest pełen nietuzinkowych obserwacji, anegdot i krytycznych
spostrzeżeń, dzięki talentowi literackiemu Czesława Jankowskiego napisany barwnym jęz., dalekim od
suchej relacji. Stan więcej niż dobry.

195. KEGEL, Teofil - Dziennik z pielgrzymki do Ziemi św. spisany w Gąsawie 1873 r. / przez T.
Kegela. Pelplin 1874, N. J. Roman. 16 cm, s. [6], 405.
240 .–
Ksiądz Teofil Kegel (1815-1891) - kapłan związany z Wielkopolską (Środa, Gąsawa), aktywny społecznie, zaangażowany w sprawy narodowe (Wiosna Ludów, powstanie styczniowe), członek Tow. Pomocy Naukowej
im. Karola Marcinkowskiego. Brak s. 9-16 (uzupeł. odb. ksero), poza tym blok dobrze zachowany, odręczne
zapiski ołówkiem na ostatniej, czystej s., całość w broszurowej okł. wyd.! Rzadkie.

196. KOBBE, Theodor; Cornelius, Wilhelm - Wanderungen an der Nord- und Ostsee. 1. Abtheilung:
Nordsee: mit 15 Stahlstichen. 2. Abtheilung: Ostsee : mit 15 Stahlstichen. Leipzig [1841], Georg
Wigand,s Verlag. 23 cm, s. [3], 116, k. tabl. [15] z ilustr. (staloryty); s. 128, k. tabl. [15] z ilustr.
(staloryty); razem opr. z epoki: psk. z szyldzikiem i złoceniami na grzbiecie. Das Malerische und
Romantische Deutschland; 10.
800 .–
Opis wędrówek po wybrzeżach Morza Północnego i Bałtyckiego oraz położonych tam regionach i miejscowościach. W cz. 2 m. in. opisy Elbląga, Królewca, Żmudzi, Gdańska, Oliwy, Pomorza i Szczecina. Tekst
wzbogacają urocze ryciny, wśród 30 stalorytów znajdują się m. in. widoki Królewca, Gdańska (2), Oliwy i
Szczecina. Lekkie otarcia opr. (głównie okładek), ślad pęknięć na grzbiecie oraz poluzowania okł. względem bloku, poza tym kompletny, ładnie zachowany egzemplarz, blok i ryciny w bardzo dobrym stanie.

197. KREMER, Józef - Podróż do Włoch. T. 4, (Z Livorno do Neapolu - Neapol - Pompeja) / wydanie
Adama Zawadzkiego. Wilno 1861, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego. 22 cm, s. [4], 607, [1], k. tabl.
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złoż. [1] z ilustr. (litografia kolor.), ilustr. (drzeworyty); opr. z epoki: psk. z tłoczeniami i złoceniami
na grzbiecie.
200 .–
Wyd. 1. Cały obszerny t. jest poświęcony opisowi Neapolu, tekst wzbogacają ryciny oraz efektowna kolor.
litografia z podobizną pompejańskiego fresku. Otarcia krawędzi opr., miejscami rdzawe plamki na k., na
dwóch k. ślady kredki i zabrudzenia, grzbiet w stanie bardzo dobrym.

198. MARIENBAD. [Leporello z 23 grafikami z widokami miejscowości]. B. m. i r. [ok. 1850], b. druk.
10,5x14 cm, k. tabl. [24] z ilustr. (litografie); opr. wyd.: kart. z tłoczeniami i złoceniami.
150 .–
Mariańskie Łaźnie - widoki znanego kurortu w Czechach. Pierwsza grafika z panoramą miejscowości (na
2 k.) sygn.: Lith. u. Eigenth. v. Joh. Stark in Marienbad. Druck v. J. Haller in Wien, następne z widokami
reprezentacyjnych budowli i atrakcjami krajobrazowymi. Otarcia i nieznaczne zabrudzenia opr., litografie
w stanie bardzo dobrym.

199. NOWACZYŃSKI, Adolf - Moja przejażdżka po Palestynie. Warszawa b. r. [nie przed 1936]. Skł.
gł.: Księgarnia Alfons Prabucki i Aleksander Płocha. 19 cm, s. 230, [2].
180 .–
Publicystyka pełna literackiego i językowego polotu oraz swady, tak charakterystycznej dla Adolfa Nowaczyńskiego (1876-1944) - wybitnego publicysty i pisarza. Prow.: (1) Episcopus Castrensis Josephus Gawlina
(piecz. i nr-y inwentarzowe na s. tyt.). Józef Gawlina (1892-1964) - gen. dywizji, biskup polowy Wojska
Polskiego w latach 1933-1947, opiekun duchowy Polaków na emigracji w latach 1945-1964. (2) Ks. Dr Stanisław Kotowski (niewielka piecz. na k. przedtyt.). Ks. Stanisław Kotowski (1914-1984) - kapelan II Korpusu
Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, jeden z najbliższych współpracowników i
domowników prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ślad lekkiego zgięcia dolnego narożnika k., poza tym stan
więcej niż dobry, zachowana okł. wyd. Zob. ilustr. s. 11.

200. PRZEWODNIK po Ziemi Świętej. Jerozolima 1934, Kustodia Ziemi Świętej. 17 cm, s. VIII, 355, k.
tabl. złoż. [4] z mapami i planami (w tym 1 kolor. litografia), ilustr.; opr. wyd.: pł. ze złoceniami.		
180 .–
Obszerny, szczegółowy, bogato ilustr. przewodnik w bardzo dobrym stanie.

201. ZIÓŁKOWSKI, Paweł - Adampol (Polonezkioj) - osada polska w Azji Mniejszej: zapiski historyczne. Poznań 1929, nakł. aut. i Adama Dochody w Turcji. 22 cm, s. 65, ilustr.
90 .–
Polonezköy (Adampol) - wieś w Turcji na obrzeżach Stambułu, założona w latach 40 XIX w. dla pol. imigrantów, w tym powstańców listopadowych i żołnierzy siłą wcielonych do armii ros. Pomysłodawcą i sponsorem
był książę Adam Czartoryski, a realizatorem Michał Czajkowski. Stan dobry.
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202. ALBINOWSKA - Dom oszczędny / Juliuszowa Albinowska. 2. znacznie uzupeł. wyd. Lwów [1910],
Gubrynowicz i Syn. 20 cm, s. XXXIX, [1], 561; opr. współcz.: kart. z okleiną, tłoczeniami i złoceniami.
250 .–
Obszerne rozdz., m. in.: Prowadzenie domu, Zapasy, Potrawy zwykłe, Potrawy kuracyjne, Potrawy jarskie.
Łącznie ok. 1300 przepisów kulinarnych. Brak k. przedtyt., zabrudzenia s. tyt., podpis i nr inwentarzowy,
nieliczne drobne plamki i zabrudzenia na k., poza tym blok dobrze zachowany, szczegółowy spis treści.

203. ALQ, Louise d’ - Dobry ton: przewodnik towarzyski i salonowy według dzieła pani d’Alq / napisała Helena z hr. Russockich Wilczyńska. Lwów [1878], F. H. Richter. 20 cm, s. [4], 221, [2]; opr. z
epoki: psk.
120 .–
Podróż po nieistniejącym świecie savoir-vivre’u, m. in. rozdz. o dobrym tonie na wsi, w podróży, o polowaniu, o zwyczajach przed ślubem i po ślubie, o dobrym tonie kosmopolitycznym, o prawdziwej elegancji
w toalecie, o paleniu cygar, kwiaty i kobiety. Ślady pęknięć krawędzi grzbietu, w kilku miejscach lekkie
zgięcia k. i drobne plamki.

204. BUDYNIE i galaretki „Luba”. B. m. i r. [nie przed 1933], Lubońska Fabryka Drożdży. 17 cm, s. 23.
40 .–
Tyt. na okł. (wliczonej do paginacji), odb. w Drukarni Wydawniczej Fr. Krajna w Poznaniu. „Spożywając
wyborowe Galaretki „Luba” - zwalczasz bezrobocie!” - hasło na s. 2. Zawiera 44 przepisy na pyszności.
Stan więcej dobry.

205. CIBOROWSKI, Tadeusz - Pszczoły czyli Nauka o pszczelem życiu i naturze / z przedmową
Jana Wilczyńskiego. Wilno 1927, nakładem autora: skł. gł. w Księgarni Kazimierza Rutskiego. 26
cm, s. X, [4], 167, ilustr.
80 .–
Ksiądz Tadeusz Ciborowski (1885-1940) był wybitnym pszczelarzem, autorem książek i artykułów z tego
zakresu, zamordowany przez Niemców. Uszk. kilkanaście k. (w tym kilka z małymi ubytkami tekstu), zachowana okł. wyd. podniszczona, z małymi ubytkami na grzbiecie i tylnej okł., piecz. biblioteczna. Rzadkie.

206. CZAPSKI Hutten, Marian - Historya powszechna konia. T. 3 / przez Maryana Czapskiego. Poznań 1874, Księgarnia J. K. Żupańskiego. 25 cm, s. [4], 263, k. tabl. [1] z ilustr.; opr. z epoki: psk. ze
złoceniami na grzbiecie.
300 .–
Ostatni t. monumentalnego dzieła Mariana Hutten Czapskiego (1816-1875) - z wykształcenia prawnika,
uczestnika powstania listopadowego, z pasji i znawstwa wybitnego hipologa. Oferowany t. zawiera rozdz.:
Wypadki dziejowe i hippiczne XVIII. i XIX w. stulecia; Koń cesarstwa rosyjskiego (szczegółowe opisy ok. 20
ras koni). Otarcia opr. i pęknięcia na grzbiecie, przednia wyklejka wtórna, ślady długopisu na s. tyt. (tamże
zabrudzenia i plamki na marginesach) oraz tabl. frontispisowej i mniejsze na kilku s., na jednej s. piecz.,
naddarcie jednej k. Egz. kompletny.

207. DUFRESNE, Jean - Anthologie der Schachaufgaben: eine Sammlung der besten Aufgaben,
Probleme und Studien der verschiedensten Art / hrsg. von ...; nebst Original-Beiträgen von A.
Anderssen. Berlin 1864, Verlag von Louis Gerschel. 21 cm, s. [2], II, [2], IV, XVIII, 378, [1], ilustr.; opr.
wyd.: pł. z tłoczeniami i złoceniami na licu i grzbiecie.
360 .–
Antologia zadań (partii) szachowych z licznymi przykładami i omówieniami oraz obszernym wprowadzeniem Adolfa Anderssena (1818-1879) - wybitnego niem. szachisty związanego prawie całe życie z Wrocławiem, gdzie był nauczycielem jęz. niem. i matematyki w miejscowym gimnazjum, pochowany we Wrocławiu
na cmentarzu reformowanym, po II wojnie światowej na jego grobie postawiono pamiątkowy obelisk. Jean
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208. Łukasz Gołębiowski

Dufresne (1829-1893) był jego uczniem, w 1852 r. rozegrali słynną partię szachów, która przeszła do historii
pod nazwą wiecznozielonej. Lekkie przebarwienia opr., ślad zacieku na ostatniej k., stan więcej niż dobry.

208. GOŁĘBIOWSKI, Łukasz - Domy i dwory przy tem opisanie apteczki, kuchni, stołów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów,
wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów. Warszawa 1830, nakł. autora,
druk N. Glücksberga. 25 cm, s. [4], 296, [2], k. tabl. złoż. [1] z ilustr. (miedzioryt); opr. współcz.: psk.,
zwięzy wypukłe.
1 200 .–
Wyd. 1. Dzieło jednego z ojców pol. etnografii, Łukasza Gołębiowskiego (1773-1849) - uczestnika insurekcji
kościuszkowskiej, historyka, badacza staropolskich (szlacheckich i ludowych) obyczajów, tradycji i kultury
materialnej. Pięknie zachowany egz., odb. na grubym, czerpanym papierze (bez najmniejszych skaz!),
zachowane bardzo szerokie marginesy. Na tabl. ryciny z podobiznami zbytkownych przedmiotów i wyposażenia siedzib szlacheckich, ekslibris na k. przedtyt., błędy w paginacji. Wyjątkowy egz.! Zob. ilustr. s. 71.

209. GOSPODYNI doskonała czyli Przepisy utrzymywania porządku w domu i zaopatrzenia go we
wszystkie przyprawy, zapasy apteczkowe i gospodarskie tudzież hodowania i utrzymywania krów,
cieląt, świń, indyków, kur, kaczek, gęsi itd., [...] wraz z Dodatkiem [...]. Wyd. 2 popr. i powiększone.
Poznań 1899, Fr. Chocieszyński. 16 cm, s. [8], 164; opr. wyd.: ppł.
150 .–
Bogactwo porad i przepisów (w tym kulinarnych). Odręczne zapiski na ostatniej s., stan dobry!

210. GUSTAWICZ, Bronisław; Wyrobek, Emil - Fryzjer: praktyczne wiadomości dla pracowników
zawodu fryzjerskiego, tudzież kilka słów o higjenie i patologji skóry, włosów i paznogci [!] / podali
... Łódź 1921, Ludwik Fiszer. 18 cm, s. 106, [1], ilustr. Bibljoteczka Rzemieślnicza Fiszera; t. 9.		
80 .–
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M. in. o narzędziach fryzjerskich, perukarstwie, 92 ryciny w tekście. Zachowana okł. wyd. (niewielkie ubytki
grzbietu), poza tym stan bardzo dobry.

211. GUSTAWICZ, Bronisław; Wyrobek, Emil - Z wszechświata: najnowsze odkrycia i wynalazki z
dziedziny przemysłu, aeronautyki, elektrotechniki, fizyki, chemii, astronomii, meteorologii, nauk
przyrodniczych, tudzież opisy podróży, przygód myśliwskich, krajów i ludzi / oprac. ... Łódź; Warszawa [1908], Ludwik Fiszer. 23 cm, s. [4], 239; [2], 240; liczne ilustr. całostr. i w tekście w obu t.; opr.
z epoki: pł. ze złoceniami.
200 .–
Malownicze, zróżnicowane tematycznie „podróże” po świecie na przełomie stuleci XIX i XX. Komplet, 2
t. razem w ładnej opr. z secesyjnymi zdobieniami. Na bocznej, tylnej krawędzi grzbietu ślady drobnych
przetarć, poza tym stan bardzo dobry.

212. JACOBSEN, Eduard - Handbuch für die Getränke-Industrie, Getränke-Fabriken und den
Getränke-Großbetrieb. Herstellung und fabrikative Verarbeitung alkoholhaltiger und alkoholfreier Getränke (Weine, weinähnliche und weinhaltige Getränke, Schaumweine, Obstweine, Liköre,
Branntweine, Fruchtsiupe, Mineralwasser, Limonaden usw.) sowie Darstellungen, Entwürfe und
Kostenanschläge der dazugehörigen Fabrikbetriebe. Berlin 1925, Paul Parey. 25 cm, s. XXVII, [1],
1251, [1], k. tabl. [10] z planami, 371 ilustr. w tekście; opr. wyd.: pł. z szyldzikami i złoceniami.		
300 .–
Wyd. 1 obszernego, bogato ilustr. podręcznika produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych: win,
likierów, wódek, syropów owocowych, wody mineralnej, lemoniady i in. Stan bardzo dobry!

213. JANIK, L. A. - Skarbnica wiedzy: podręcznik chemiczno-techniczny do fabrykacji artykułów
pierwszej potrzeby dla chemików, drogerzystów, fabrykantów i wszystkich interesujących się
tanią fabrykacją: zawiera 3000 przepisów niezbędnych dla każdego domu, kupca, rzemieślnika
i rolnika. Warszawa [1938], Bibljoteka Dzieł Naukowych. 23 cm, s. 646, [1]; opr. ppł. z naklejonymi
okł. wyd.
180 .–
Imponujący zbiór przepisów dot. wyrobu, technologii i konserwacji, m. in. skór, drewna, metali, artykułów
perfumeryjnych, atramentów, farb, sztucznych ogni, fabrykacji likieru, serów, liczne praktyczne wskazówki
dla domu i gospodarstwa. Małe plamki i przetarcia na okł. wyd., lekkie zbrązowienie marginesów k., stan
dobry.

214. JANKOWSKI, Edmund - Sad przy chacie / objaśnione 23 drzeworytami. Wyd. 3 znacznie powiększone. Warszawa 1892, nakł. autora. 20 cm, s. [2], 72, k. tabl. złoż. [1] z ilustr. (litografia), ilustr.
w tekście; opr. z epoki: ppł.
150 .–
Autor (1849-1938) był wybitnym ogrodnikiem, specjalistą w dziedzinie nauk sadowniczych, wykładowcą
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współzałożycielem pierwszego na ziemiach
pol. specjalistycznego pisma ogrodniczego „Ogrodnik Polski”. Ślady lekkich zaplamień i drobnych zgięć,
k. tyt. po małej renowacji.

215. JASIŃSKI, Stanisław - Wzory i plany ogrodów zastosowane do potrzeb naszego kraju oraz
wzory kobierców kwiatowych z 16 tablicami planów i opisem hodowli stosownych roślin. Warszawa 1879, B. Cassius. 30 cm, s. [4], 66, [1], k. tabl. [15] z ilustr. (litografie, w tym kolor.); opr. (wyd.?)
z epoki: ppł. z kolor. litografią na licu.
600 .–
„Oddany z zamiłowaniem zawodowi ogrodnictwa, miałem sposobność w ciągu czterdziesto-letniej mojej
praktyki poznać prawie wszystkie znaczniejsze ogrody kraju naszego” - autor. Ceniony, fachowy i rzadki
poradnik zakładania i pielęgnowania ogrodów, zwłaszcza kwiatowych. Opr. podniszczona z zaplamieniami
i ubytkami narożników i papierowej okleiny na nich, miejscami rdzawe plamki na k. z tekstem, tabl. czyste, komplet ilustr. Efektowna grafika tyt. w romantycznej stylistyce z widokiem warszawskich Łazienek
Królewskich. Rzadkie, pionierskie, cenne. Zob. ilustr. s. 12 i 73.
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215. Wzory i plany ogrodów

228. Koszykarstwo

216. JASIŃSKI, Władysław - Podręcznik do nauki telegrafowania na aparatach morzowskim,
stukawce i brzęczyku. Warszawa [1929], Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Warszawie. 21 cm, s. 197,
[3], ilustr.; opr. wyd.: pł.
100 .–
Odręczne zapiski na przedniej wyklejce, poza tym stan bardzo dobry.

217. KLABECKI, Józef - Jak odzyskać zdrowie?: mieszanki ziół leczniczych aptekarza Józefa Klabeckiego. Żnin [nie przed 1935], Zakłady Wydawnicze A. Ksyckiego. 16 cm, s. 29, [2].
30 .–
Tyt. na okł., stan bardzo dobry.

218. KÖHLER, Franz Eugen - Köhler’s Medizinal-Pflanzen in naturgetreuen Abbildungen mit kurz
erläuterndem Texte: Atlas zur Pharmacopoea germanica, austriaca, belgica, danica, helvetica,
hungarica, rossica, suecica, Neerlandica, British pharmacopoeia, zum Codex medicamentarius
sowie zur Pharmacopoeia of the United States of America / hrsg. von G. Pabst. Bd. 1-2. GeraUntermhaus 1887-ca 1890, Verlag von Fr. Eugen Köhler. 30 cm, s. [656], 54, k. tabl. [203] z ilustr.
(litografie kolor.); opr. wyd.: psk. ze złoceniami i tłoczeniami, obcięcie k. marmoryzowane.		
4000 .–
Wyd. 1. Rośliny lecznicze: przeszło 200 dużych grafik z realistycznymi, wiernymi podobiznami flory wykorzystywanej w farmacji i medycynie oraz ich obszerne opisy. Dzieło powstało na bazie zielnika Hermanna
Adolpha Köhlera (1834-1879) - niem. lekarza i chemika, a po jego śmierci oprac. przez Gustava Pabsta,
pomnikową pracę opublikował Franz Eugen Köhler z Gery. Pod koniec XIX w. ukazał się suplement z uzupełnieniami i poprawkami. Zielnik Köhlerów - imponujący szczegółowością oprac., efektownymi rycinami
wykonanymi przez cenionych ilustratorów i grafików oraz rozmachem wydawniczym był nagradzany
złotymi medalami na wystawach w Wiedniu i Kolonii oraz srebrnym w Berlinie, całość w efektownej opr.
z epoki. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 12.
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219. KOŁODZIEJSKI, Czesław; Tuszyński, Adam - Łódź motorowa. Lwów; Warszawa [cop. 1937],
Książnica-Atlas. 17 cm, s. 152, [1], ilustr.
80 .–
Zachowaną okł. wyd. proj. Konstanty Sopoćko, przeszło 100 ilustr., w zdecydowanej większości o charakterze technicznym. Prywatna piecz.: A. Dominiczak.

220. KOWALSKI, P. - Droga do sukcesu: jak zwiększyć obroty i pomnożyć zyski. Katowice 1935,
„Hermes”. 23 cm, s. 150, ilustr.; opr. z epoki: pł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.
80 .–
Obszernie, wieloaspektowo o reklamie, liczne przykłady graficzne. Ślady przebarwienia pł. na tylnej okł.,
poza tym egz. dobrze zachowany.

221. KOZUBOWSKI, Antoni - Jedwabniki dębowe i bałwianowe pod względem pochodzenia,
właściwych im znamion i sposobu chowania / opisał ...; z 6 drzeworytami i 2 tablicami chromolitograficznemi. Kraków 1877, Towarzystwo pszczelno-jedwabnicze i sadownicze dla Galicyi
zachodniej. 24 cm, s. 41, [2], k. tabl. [2] z ilustr., ryciny w tekście.
50 .–
Autor (1805-1880) był lekarzem (profesorem anatomii na UJ), pasjonatem ogrodnictwa, pszczelarsta i
jedwabnictwa. Ślad lekkiego zgięcia górnych marginesów części k., stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 13.

222. KSIĘGA pamiątkowa wystawy „urządzeń mieszkań” i ogrodniczej: Wilno 16go sierpnia - 15
września 1909 roku. Wilno 1909, b. wyd. 22 cm, s. 112.
150 .–
Na okł. i s. tyt.: „Wydanie nieurzędowe”. M. in. liczne reklamy firm w secesyjnym sztafażu, głównie wileńskich, ale też warszawskich. Zachowana okł. wyd. z ubytkami na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry.

223. [KSIĘSTWO Warszawskie] Księga ewidencyjna zobowiązań aprowizacyjnych (rolnych) na
potrzeby wojska. 181?. 23x20 cm, k. [25].
200 .–
Druk urzędowy ze specyfikacją towarową zobowiązań „na mocy rozkładu przez Radę Departamentową
zdziałanego, ma dostawić do Magazynu Woyskowego w naturze” oraz rubryki do ręcznego wypełnienia
ilości artykułów rolnych nałożonych na poszczególne powiaty, folwarki, plebanie i gromady, obok rubryki
do wpisów z realizacji zobowiązań. Całość czysta, bez wpisów, stan więcej niż dobry. Prow.: Godziszewo
Domin:[ium] - dołączona luźna nalepka z epoki z odręcznym tekstem.

224. [LIKIERY] Vorschriften zur Herstellung von Likören und Trinkbranntweinen. Danzig b. r.,
Wenzel & Mühle. 16,5 cm, s. [31].
60 .–
Wyd. w Gdańsku receptury alkoholowe, wśród gatunków likierów: wrocławski, gdański, kujawski, pomezański, Sobieski. Okł. i kilka k. ze śladami lekkich zgięć.

225. ŁOŚ, Alfred - Podręcznik dla właścicieli małych lasów. Kraków 1882, nakł. autora. 20 cm, s. [4],
17-156.
200 .–
Na k. przedtyt. odręczna dedykacja autora dla Aleksandra Ostrowskiego (1810-1896) - uczestnika
powstania listopadowego, współzałożyciela Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, propagatora
nowoczesnej gospodarki rolnej, członka Rady Stanu Królestwa Polskiego. Brak opr. i początkowych k. (s.
1-16) oraz na końcu s. 147-154, blok luźny, ślady zgięć kilku k., teka ochronna współcz. Egz. ocalony, z księgozbioru prof. Franciszka Krzywdy Polkowskiego (1881-1949) - piecz. - architekta i projektanta ogrodów,
m. in. w Żelazowej Woli, odręczne zapiski ołówkiem. Bardzo rzadka książka.

226. MERING, Andrzej - Przetwory z owoców i warzyw. Wyd. 3 przerobione z rycinami. Kraków
1946, Księgarnia Powszechna. 22 cm, s. 176, ilustr.
50 .–
M. in. o wyrobie win, soków, syropów, konfitur, galaret, marmelad. Stan bardzo dobry.

227. MICHCIŃSKA, Helena - Żubr / napisała H. Michcińska. Warszawa 1930 „Nasza Księgarnia”. 15 cm,
s. 30, ilustr.; opr. z epoki: ppł. Wydawnictwo Polskiego Przyrodniczego Towarzystwa Pedagogicznego: „Nasz Zwierzyniec”; nr 3.
30 .–
Stan więcej niż dobry.
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228. PASTUSZENKO, Jan - Koszykarstwo wiklinowe / oprac. ... Łódź; Katowice 1928, Księgarnia
Ludwika Fiszera. 19 cm, s. 86, [9], k. tabl. złoż. [3] z ilustr., ilustr. całostr. i w tekście. Bibljoteka
Techniczno-Naukowa Fiszera; nr 10. Bibljoteczka Rzemieślnicza Fiszera; t. 10.
60 .–
Łącznie przeszło 70 ilustr. z narzędziami, technologią i techniką wikliniarstwa. Stan bardzo dobry. Zob.
ilustr. s. 73.

229. PIĘTKOWA, Antonina - Nowoczesna kuchnia domowa: najnowszy poradnik w sztuce kulinarnej
z objaśnieniami naukowemi o witaminach, o wartości kalorycznej pokarmów i ich pożywności,
o jarstwie, o poznawaniu środków spożywczych i ich przechowaniu / oprac. Antonia Piętkowa i
Jan Piętek; pod red. Emila Wyrobka. Wyd. 5 przejrzane i powiększone rozdziałami o kuchni dla
matek karmiących, dla dzieci i dla chorych. Warszawa 1937, Książnica Polska. 25 cm, s. 738, k. tabl.
[64] z ilustr. (w większości kolor.); opr. wyd.: pł. ze złoceniami i zdobieniami.
300 .–
„Oczywiście, że żadna książka kucharska nie jest w stanie zastąpić dobrej kucharki i dobrej gospodyni, ale
jest w każdym razie pomocą do nabycia własnej praktyki” - autorka. Otarcia i małe zaplamienia opr., drobne
przetarcia na krawędziach, obszerny blok i ilustr. (blisko 250) w stanie bardzo dobrym, ok. 1700 przepisów.

230. RĘKODZIELNICTWO: ilustrowana szkoła robót domowych: praktyczny i wypróbowany
podręcznik do umiejętnego wykonania przedmiotów codziennego użytku, bez współdziałania
fachowców. B. m. i r. [Stany Zjednoczone, ok. 1900], b. wyd. 26 cm, s. 300, [1], ilustr.; opr. wyd.:
kart.
160 .–
Podtyt.: „Wykład popularny 28 rzemiosł i zajęć ze szczególnym uwzględnieniem pracowni amatorskiej.
Mieści się 610 rysunków i wzorów”. M. in.: introligatorstwo, naklejanie map i oprawa obrazów, pirotechnika,
fotografia, złocenie szkła i srebrzenie zwierciadeł, emalia i glazura, wyrób śrutu, zegarmistrzostwo, kowalstwo, stolarstwo. Kolumny druku 2-łamowe, błąd w paginacji na początku (brak s. 1-4) - por. identyczny
egz. w zbiorach BN (zob. w Polonie), wzmocniony grzbiet opr., stan dobry.

231. RUDY, Jan - Wino, miód pitny, ocet owocowy w każdym domu z własnych surowców. Wyd.
2. Warszawa 1948, Spółdzielnia Wydawnicza „Chłopski Świat”. 21 cm, s. 93, [1], ilustr.; opr. wyd.:
kart.
50 .–
W części szczegółowej opisy wyrobu win i miodów: zbożowych, z jarzyn, soków drzewnych, owoców, jagód
(poziomek, truskawek, borówek, malin, dzikiej róży, pigwy, berberysu, taniny i in.). Stan bardzo dobry.

232. SARYUSZ-STOKOWSKA, Marzenna - Co, kiedy, jak i z kim. Żnin [ok. 1930], nakł. ilustr. dwutygodnika kobiecego „Moja Przyjaciółka”. 16 cm, s. 78, [1].
50 .–
Poradnik savoir-vivre’u, m. in. rozdz. poświęcone dekoracji stołu, proszonej herbacie, obiadowi, kolacji,
dancingowi karnawałowemu, „Młodzi muszą tańczyć”, „Bridge daje - bridge żąda”, śluby i przyjęcia, goście
niespodziewani. Stan bardzo dobry!

233. SCHERMANN, Rafał - Pismo nie kłamie: psychografologia. Kraków 1939, Księgarnia Powszechna. 24 cm, s. [4], 205, [2], ilustr.
90 .–
Wyd. 1 dzieła wybitnego psychografologa (1874-po 1940), znanego i cenionego w Europie i Stanach
Zjednoczonych, oferowane dzieło przetłum. na kilka jęz. Tylna okł. lekko usz. z plamką. Prow.: Zbigniew
Gierszewski (piecz.).

234. SZUBERT, Michał - Opisanie drzew i krzewów leśnych Królestwa Polskiego / wydane przez
... Warszawa 1827, W Drukarni N. Glücksberga. 20 cm, s. [12], XXXIV, 357, [14], winieta drzew.; opr.
z epoki: pł. z papierowym szyldzikiem na grzbiecie.
900 .–
Michał Szubert (1787-1860) był botanikiem po studiach w Paryżu, znawcą flory pol., wykładowcą przedmiotów botanicznych i leśnictwa, pierwszym dyrektorem ogrodu botanicznego w Warszawie, członkiem
Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk w Warszawie. Oferowane oprac. nie ma charakteru suchego

75

GOSPODARSTWO, PRZYRODA, ZDROWIE, TECHNIKA

wykładu, lecz barwnego opisu zarówno szczegółowego botanicznego, jak i przydatności określonych
roślin, w tym gospodarczej i domowej, szczegółowy spis treści, zestawienie wg systematyki Linneusza
oraz nazw pol. i łac. Blady ślad starego zacieku na kilku początkowych k. i kilkudziesięciu końcowych s.,
niewielkie prywatne piecz. Na k. przedtyt. odręczny podpis Leonowicz (Cyprian 1804-1867)? - powinowaty
autora, nauczyciel (m. in. Wiktora Gomulickiego), twórca poematu „Towiany: ogród litewski”, Warszawa
1836. Rzadkie! Zob. ilustr. s. 77.

235. TYNDALL, John - Woda, jej kształty i przeobrażenia jako obłoki i rzeki, lód i lodniki / przez
Jana Tyndalla; z oryg. przełożył Karol Jurkiewicz. Warszawa 1874, Gebethner i Wolff. 19 cm, s. [4],
IX, [1], 210, ilustr. (drzeworyty); opr. współcz.: kart.
150 .–
Autor (1820-1893) był irlandzkim filozofem przyrody, badaczem i odkrywcą zjawisk fizycznych w świecie
przyrody, alpinistą. Opr. sygn.: Librarium: pracownia introligatorska. Stan bardzo dobry, piękny, czysty egz.
Ex libris Dariusz Pączkowski. Zob. ilustr. s. 77.

236. WINKLER, Eduard - Flora lekarska czyli Opisanie cech rodzajowych i gatunkowych wszystkich roślin w medycynie używanych / przez Edwarda Winklera; przekł. z niem. S. Pisulewskiego;
z 270 tablicami kolorowanych rycin. Warszawa 1852, S. H. Merzbach. 24 cm, s. 157, k. tabl. 270 z
ilustr. (miedzioryty ręcznie kolor.); opr. z epoki: pł.
6 000 .–
Dzieło niem. botanika Eduarda Winklera (1799-1862) związanego z Lipskiem, autora licznych książek poświęconych leczniczym właściwościom roślin przydatnych w farmacji i medycynie. Książkę przetłum. Szymon
Pisulewski (1808-1859) - biolog z wykształcenia, nauczyciel, autor książek z zakresu nauk przyrodniczych i
aktywny ich popularyzator w Królestwie Polskim, m. in. twórca haseł w dużej Encyklopedii Orgelbranda.
Otarcia opr., jej grzbiet naklejony na grzbiet bloku, wew. krawędzie wyklejek wzmocnione w miejscach
połączenia z blokiem, lekko przycięte górne marginesy k. z tekstem (bez najmniejszej szkody dla niego),
minimalne! ślady zacieku na górnych marginesach kilku początkowych k., nieliczne rdzawe plamki, na
tabl. odręczna numeracja (w epoce) - obok numeracji rzymskiej rytowanej na płytach. „Brak w języku
polskim dzieła, zawierającego wyłącznie opisy roślin lekarskich, a zwłaszcza brak rycin przedstawiających
też rośliny. [...] Ponieważ wartość podobnych wydań polega głównie na dokładnem wykończeniu rycin,
wydawca przeto dołożył wszelkiego starania, aby dołączone do „Flory lekarskiej” nie pozostawiały nic do
życzenia” - z przedsłowia. Prow.: A. Sobolewski (mała piecz. z epoki). Kompletna, arcyrzadka książka!!!
Zob. ilustr. s. 13.

237. WRÓBLEWSKI, Antoni - Konserwacja starych drzew. Wyd. 2. Kraków 1939, Państwowa Rada
Ochrony Przyrody. 23 cm, s. 20, ilustr.; okł. ochronna współcz. z naklejonymi okł. wyd.
40 .–
Autor (1881-1944) był botanikiem, dendrologiem, dyrektorem Ogrodów Kórnickich. Stan bardzo dobry.

238. ZAKRZEWSKI, Stanisław Zenon - Reklama: cele - środki - rodzaje. Warszawa 1942, Wydawnictwo Polskie. 23 cm, s. 159, [1], k. tabl. [3] z ilustr., ilustr. całostr. i w tekście (w tym kolor. na
wklejkach).
100 .–
Autor (1890-1976) - człowiek o niezwykle bogatym życiorysie, zwłaszcza wojskowym, był. m. in. red. kilku
czasopism, zajmował się rynkiem reklamy prasowej i wyd. kilka prac na ten temat w okresie międzywojennym. Oferowane, bogato ilustr. i starannie wyd. (na kredzie), było ukoronowaniem jego wiedzy teoretycznej
i praktycznej. Stan więcej niż dobry. Zob. ilustr. s. 13.

239. ZALIWSKI, Stanisław - Podręcznik owocarstwa. Warszawa 1938, Wyd. „Książnicy dla Rolników”.
21 cm, s. 131, ilustr. 69. Biblioteczka Kółka Rolniczego; 14. [acc.] NEHRING, Edward - Technika owocarska i handel owocami. (Podręcznik praktyczny dla właścicieli sadów, dzierżawców i kupców).
(Z 38 ryc. w tekście). Warszawa [1924], Gebethner i Wolff. 21 cm, s. 257, ilustr.; razem opr. z epoki:
ppł.
150 .–
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234. Michał Szubert

235. John Tyndall

Stanisław Zaliwski (1904-1981) był naukowcem i praktykiem z zakresu sadownictwa, Edward Nehring
(1892-1951) z wykształcenia leśnikiem, dyplomowanym ogrodnikiem i praktykiem sadownikiem - obaj
niezwykle zasłużeni dla pol. ogrodnictwa. Tyt. 1 z przyciętymi marginesami, stan bardzo dobry, łącznie
przeszło 100 ilustr.

77

LITERATURA, HISTORIA LITERATURY

240. BACZYŃSKI, Stanisław - Literatura piękna Polski porozbiorowej (1794-1863). Lwów; Poznań
1924, Wydawnictwo Polskie. 24 cm, s. [8], 412.
120 .–
Autor (1890-1939) - piękna postać pol. historii: syn powstańca styczniowego, żołnierz Legionów Polskich
i Wojska Polskiego, pisarz, historyk literatury, ojciec Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Stan bardzo dobry,
egz. nierozcięty.

241. BAJKI - nie bajki / z różnych autorów zebrał W. Olszewski (M. Brzeziński); z rysunkami Fr. Kostrzewskiego. Warszawa 1889, b. wyd. 18 cm, s. 70, [2], ilustr. (drzeworyty).
90 .–
Wśród autorów m. in. I. Krasicki, J. U. Niemcewicz, A. Mickiewicz, A. Fredro, J. I. Kraszewski, teksty dopełniają
satyryczne ryciny wg rys. Franciszka Kostrzewskiego (1826-1911), druk Józefa Jeżyńskiego. Niewielki ubytek
dolnego maginesu k. tyt., lekkie zbrązowienie k. i ślady zawilgocenia na marginesach, kilka nieznacznie
postrzępionych, okł. późniejsza ochronna, egz. ocalony, kompletny.

242. BRÜCKNER, Aleksander - Literatura polska: początki - rozwój - czasy ostatnie. Z 368 ilustracjami w tekście. Warszawa [1931], Trzaska, Evert i Michalski. 27 cm, s. [2], 364, k. tabl. [4] z ilustr. i
faksymiliami, ilustr. na tablicach w paginacji i w tekście; opr. wyd.: pł. niebieskie ze złoceniami na
licu i grzbiecie, górne obcięcie kart barwione.
160 .–
Bogato ilustrowana edycja z podobiznami k. tyt. druków staropolskich i późniejszych oraz zawartych w
nich rycin, poza tym portretów, rękopisów, miejsc historycznych, etc., z charakterystyczną dla TEiM troską
o szatę edytorską, na przedniej okł. duży, złocony herb jagielloński, nieznaczne! przetarcia na krawędziach
grzbietu, na k. przedtyt. odręczna dedykacja, stan dobry. Ex libris Marii i Henryka Dubowików.

243. CHODŹKO, Ignacy - Obrazy litewskie. Serya 1-3. Wyd. nowe. Wilno 1880, nakład. i druk. Józefa
Zawadzkiego. 23 cm, s. 472, k. tabl. [1] z portretem (staloryt); opr. z epoki: psk. Pisma Ignacego
Chodźki; t. 1.
160 .–
Na s. 5 odręczna dedykacja Kazimierza Sokołowskiego dla Zygmunta Ilcewicza. Otarcia opr. i małe ubytki
na grzbiecie, ślad zacieku na przedniej okł., nieznaczne, odręczne ślady na s. tyt., poza tym blok w stanie
bardzo dobrym.

244. CHODŹKO, Ignacy - Pamiętniki kwestarza. Z 8 rycinami E. M. Andriollego. Wyd. skrócone 2 w
oprac. J. Grabowskiego. Warszawa 1929, Gebethner i Wolff. 23 cm, s. 114, k. tabl. [8] z ilustr.; opr.
wyd.: ppł.
60 .–
Lekkie zabrudzenia (zakurzenia) okł., poza tym stan więcej niż dobry.

245. CHODŹKO, Ignacy - Podania litewskie. Serya 1-4. Wyd. nowe. Wilno 1881, nakład. i druk. Józefa
Zawadzkiego. 23 cm, s. 536; opr. z epoki: psk. Pisma Ignacego Chodźki; t. 3.
180 .–
Lekkie otarcia opr., ślady lekkiego zgięcia dolnego narożnika początkowych k., niewielki ślad zacieku na
trzech k., poza tym stan więcej niż dobry.

246. CHRZANOWSKI, Ignacy - Nasz hymn narodowy (Pieśń Legjonistów): szkic literacki. Lwów
1922, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 18 cm, s. 39.
150 .–
Ignacy Chrzanowski (1866-1940) - wybitny historyk literatury, profesor UJ, zamęczony przez Niemców
w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Na k. przedtyt. odręczna dedykacja autora dla prof. Jana
Konstantego Dąbrowskiego (1890-1965), dat. Kraków 1928; okł. proj. Rudolfa Mękickiego, druk. dedykacja
autora dla Romana Dmowskiego „który nigdy, nawet w najcięższych chwilach niewoli, nie poczytywał
czterech pierwszych słów Pieśni legjonów za przenośnię poetycką”. Stan więcej niż dobry.
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250. Friedrich Hölderlin

263. Zygmunt Krasiński

247. DANTE Alighieri - Die goettliche Komoedie / übersetzt von Karl Witte; mit einer Einleitung von
Max von Boehn. Berlin 1938, Askanischer Velag Carl Albert Kindle. 26 cm, s. XXXII, 103, [1], 573, [1],
ilustr. całostr. i w tekście; opr. wyd.: pergamin, zwięzy wypukłe.
600 .–
Luksusowa, okolicznościowa edycja „Boskiej komedii” ukazała się z okazji wizyty Adolfa Hitlera w
Rzymie dla uhonorowania Benito Mussoliniego i jako symbol przyjaźni niem.-włoskiej. Limitowane wyd.
o charakterze bibliofilskim zawiera obszerny wstęp Maxa Boehna poświęcony Dantemu, jego portretom
oraz ilustracjom do „Boskiej komedii”, tekst utworu wzbogacają podobizny licznych rycin z inkunabułów
włoskich, całość piękna, staranna typograficznie, na papierze czerpanym i w opr. pergaminowej stylizowanej na starodrukową. Egz. przeznaczony do imiennej dedykacji, na k. przedtyt. druk.: „Dieses Exemplar
wurde hergestellt für ...”. Stan znakomity! Zob. ilustr. s. 15.

248. GRYNBERG, Henryk - Po zmartwychwstaniu. London [1982], Sowula. 42x30 cm, k. [1] złoż.,
ilustr.
60 .–
Wyd. 1 wierszy Henryka Grynberga (ur. 1936) z lat 1975-1981, wyd. w formie druku ulotnego w nakł. 500
egz. Stan więcej niż dobry.

249. HEMINGWAY, Ernest - Komu bije dzwon. Tłum. Bronisław Zieliński. Warszawa 1957, Spółdzielnia
Wydawnicza „Czytelnik”. 20 cm, s. 631, [1]; opr. wyd.: pł., obw.
120 .–
Wyd. 1 w jęz. pol. Obw. i tłoczenia proj. Jan S. Miklaszewski. Minimalne! naddarcie obw., poza tym stan
bardzo dobry! Pięknie zachowany, nieczytany egz.!

250. HÖLDERLIN, Friedrich - Sämtliche Werke. Bd. 1, Jugendgedichte und Briefe: 1784-1794. Bd. 2,
Gedichte; Hyperion; Briefe: 1794-1798. Bd. 3, Gedichte; Empedokles; Philosophische Fragmente;
Briefe: 1798-1800. Bd. 4, Gedichte: 1800-1806. Bd. 5, Übersetzungen und Briefe: 1800-1806. Bd.
6, Dichtungen; Jugendarbeiten; Dokumente: 1806-1843. Berlin 1923, Propyläen-Verlag. 22 cm, s.
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XIX, [1], 409, [2]; XIX, [1], 571, [1]; XVII, [1], 602, [1]; XXII, [1], 397, [2]; XIV, [2], 376; XXVIII, 573, [2]; k.
tabl. [23] z portretami i faksymiliami; opr. wyd.: kart. z szyldzikami na grzbietach, górne obcięcie
k. barwione.
600 .–
Komplet dzieł zebranych Friedricha Hölderlina (1770-1843) - wybitnego niem. poety, jednego z prekursorów
romantyzmu. Staranne, historyczno-krytyczne wyd. (Historisch-kritische Ausgabe) oprac. przez Norberta
v. Hellingratha, Friedricha Seebassa i Ludwiga v. Pigenota, ukazało się w renomowanej oficynie PropyläenVerlag, t. 1, 4 i 5 - wyd. 2, całość ukazała się w 1923 r., jednolita opr. Równomierne spłowienia grzbietów,
miejscami lekkie otarcia okł., poza tym stan bardzo dobry, wysmakowana typografia. Zob. ilustr. s. 79.

251. HUGO, Victor - Rok dziewięćdziesiąty trzeci: powieść / Wiktor Hugo. [T. 1/2]. Warszawa [1928],
Bibljoteka Arcydzieł Literatury. 18 cm, s. 380, [1], k. tabl. [4] z ilustr.; opr. wyd.: pł. granatowe z
czerwonym szyldzikiem na grzbiecie i złoceniami. Dzieła Wiktora Hugo, pod red. Jarosława
Iwaszkiewicza.
60 .–
Dwa t. w jednym wol., paginacja ciągła, druk i opr. Zakładów Graficznych „Bibljoteka Polska” w Bydgoszczy.
Stan więcej niż dobry, dekoracyjny grzbiet.

252. KAMIEŃSKI, Mikołaj Korwin - Widzenie; Śmierć marszałka; Najazd. Paryż 1857, Księgarnia
Polska. 22 cm, s. 23.
60 .–
Wyd. anonimowo utwory literackie pułkownika Mikołaja Kamieńskiego herbu Ślepwron (1799-1873) - bohaterskiego uczestnika powstania listopadowego, po jego upadku aktywnego na emigracji, gdzie należał
m. in. do kręgu przyjaciół Adama Mickiewicza; zob. obszernie PSB, t. 11, s. 546. Zachowana okł. wyd., ślady
lekkich zgięć, stan dobry.

253. KAMIEŃSKI, Tadeusz Aleksy - Do narodu polskiego: wiersz / przez Tadeusza Kamieńskiego.
Kraków 1813, b. wyd. 20 cm, s. [11].
100 .–
Autor (ur. 1775) był kapitanem Wojska Polskiego. Pełen uniesień wiersz patriotyczny, antyrosyjski („Jakiemi
byli Moskale morderce? / Z klęskami Świata nie ma porównania”), przywołany Napoleon i w nim pokłada
autor nadzieję na wolną całkowicie ojczyznę. Okł. ochronna współcz., przycięte marginesy (bez szkody dla
tekstu), zakurzenia i małe zaplamienia s. tyt., piecz., w tym: Biblioteka Jerzego Moszyńskiego.

254. KASPROWICZ, Jan - Hymny; Księga ubogich; Mój świat. Warszawa 1956, Pax. 20 cm, s. XVI,
466, [2], k. tabl. [1] z ilustr.; opr. wyd.: pł., obw.
150 .–
Na k. przedtyt. odręczna dedykacja Marii Kasprowiczowej (1887-1968) - żony poety: „p. Zb[igniewowi]
Gierszewskiemu - na pamiątkę miłych dni wspólnie na Harendzie spędzonych .. . Maria Kasprowiczowa,
Harenda 23-VIII 59”. Obw. lekko uszk. z otarciami krawędzi, stan więcej niż dobry.

255. KASPROWICZ, Jan - Uczta Herodyady: poemat dramatyczny w trzech aktach: z cyklu „Na wzgórzu śmierci”. Lwów 1905, Księgarnia H. Altenberga. 20 cm, s. [6], 194; opr. z epoki: pł. z szyldzikami
na licu i grzbiecie ze złoconym tyt. i zdobieniami, zachowana okł. wyd. (litografia dwubarwna).
200 .–
Wyd. 1. „Rzecz dzieje się w czasach, poprzedzających śmierć Chrystusową” - autor. Ważny utwór Jana Kasprowicza, pochodzący z okresu modernistycznego w jego twórczości, z popularnym wówczas motywem
Salome i śmierci Jana Chrzciciela. Piecz., podpis na licu okł., poza tym stan więcej niż dobry, dekoracyjne
lico opr. i okł. utrzymane w secesyjnej stylistyce. NK t. 18, s. 72, poz. 370.

256. KLEINER, Juliusz - Mickiewicz. T. 1: Dzieje Gustawa. T. 2, cz. 1-2: Dzieje Konrada. Lublin 1948,
Towarzystwo Naukowe KUL. 25 cm, s. [2], VIII, 584, k. tabl. [20] z ilustr.; s. VIII, 493, [2], k. tabl. [16]
z ilustr.; s. [4], 525, [2], k. tabl. [8] z ilustr.; opr. współcz. w 3 vol.: psk., zwięzy wypukłe, zachowane
lica okł. wyd. TN KUL; t. 40-41.
360 .–
T. 1 wyd. 2 (przed wojną ukazał się tylko t. 1, oferowana reedycja tego t. została uzupeł. wynikami nowych
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badań). Pomnikowe dzieło wybitnego historyka literatury pol., Juliusza Kleinera (1886-1957) - znawcy
twórczości naszych największych romantyków, którym poświęcił swoje fundamentalne oprac., prezesa
Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Stan bardzo dobry. Śliwińska s. 151. Prow.: Biblioteka
Edmunda Puzdrowskiego: romantyzm polski (ekslibris J. Halickiego).

257. KONOPNICKA, Maria - Mickiewicz: jego życie i duch. Warszawa; Petersburg 1899, B. Natanson;
K. Grendyszyński. 18 cm, s. [2], 192, tabl. frontispisowa z portretem Adama Mickiewicza; opr. z
epoki: pł. ze złoceniami na licu, obcięcie k. barwione.
100 .–
Ważna praca poświęcona Adamowi Mickiewiczowi, wyróżniająca się wartościami interpretacyjnymi (LPPE
t. 1, s. 468), nagrodzona w 1902 r. dyplomem fundacji F. Kochmana (nagroda za całokształt działalności
literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanego tyt.) - zob. NK t. 14, s. 346, poz. 43. Na k. przedtyt. odręcznie: „ Pamiątka - otrzymałem od mojego Ojca. Po mojej śmierci oddać proszę mojej ukochanej
Alince”. Na s. tyt. podpis Marja Ludkiewiczowa, na licu opr. złocone inicjały M. L. Stan bardzo dobry.

258. KONOPNICKA, Maria - Nowele / Marya Konopnicka. Warszawa 1897, Gebethner i Wolff. 18 cm,
s. [6], 342, [1]; opr. z epoki: psk. ze złoceniami na grzbiecie.
150 .–
Wyd. 1. Na s. tyt. spis zawartości utworów wcześniej opublikowanych w różnych czasopismach: Panna
Florentyna; Stacho Szafarczyk; Krysta; Niemczaki; Ze szkoły; Z włamaniem; Maryanna w Brazylii; Podług
księgi; Jeszcze jeden numer; Onufer. NK t. 143, s. 346, poz. 40. Lekkie otarcia krawędzi opr., stan dobry.
Prow.: Księgozbiór Gajewskich (piecz. heraldyczna).

259. KONOPNICKA, Maria - Poezye: wydanie zupełne, krytyczne / Marya Konopnicka; oprac. Jan
Czubek; słowo wstępne Henryka Sienkiewicza. T. 1-7. Warszawa [1915-1916], Gebethner i Wolff.
20 cm, s. [4], XVIII, 292; [4], 331; [4], 320; [4], 311; [4], 319; [4], 344; 264; opr. wyd.: psk. z tłoczeniami
i złoceniami.
800 .–
Niesygn. opr. Karola Wójcika (1857-1932) - krakowskiego introligatora nagradzanego za opr. bibliofilskie
i luksusowe, mistrza i wychowawcy wybitnych artystów książki. Opr. identyczna jak poz. 262, do kompletu
brak t. 8, odręczna dedykacja na przedniej wyklejce dat. 1916. Stan bardzo dobry. NK t. 14, s. 360, poz. 4.
Zob. ilustr. s. 14.

260. KONWICKI, Tadeusz - Rzeka podziemna. Warszawa 1984, Wydawnictwo „Krąg”. 21 cm, s. 109.
80 .–
Wyd. 1. Ukazało się w tzw. „drugim obiegu wydawniczym” - poza zasięgiem cenzury, mała poligrafia.
Stan bardzo dobry.

261. KOŚCIELSKI, Józef - Dwie pieśni. B. m. i r. 17 cm, s. [4].

80 .–

Józef Teodor Kościelski (1845-1911) - Wielkopolanin, działacz polityczny, literat. Druk ulotny z antyrosyjskim
wierszem patriotycznym. Egz. odmienny od znajdujących się w zbiorach BN i BJ (wyd.: Poznań 1891), w
oferowanym nazwisko autora pod tyt. Stan dobry.

262. KRASIŃSKI, Zygmunt - Pisma Zygmunta Krasińskiego: wydanie jubileuszowe. T. 1-6, 8/1-2.
Kraków; Warszawa 1912, G. Gebethner i Sp.; Gebethner i Wolff. 20 cm, s. XIX, [1], 511, [3], k. tabl. [1]
z portretem; s. [4], 604, [1]; [4], 398, [1]; [4], 422, [1]; [4], 432, [1]; [4], 408; [4], 435, [3]; [4], 392, [4]; opr.
wyd. luksusowa, sygn. K. Wójcik introligator: psk. z tłoczeniami i złoceniami na grzbietach,
obcięcia k. złocone.
1 000 .–
Wyd. jubileuszowe „Pism” Zygmunta Krasińskiego w oprac. Jana Czubka, do kompletu brak t. 7 „Pisma
filozoficzne i polityczne”, t. 8 składa się z 2 części. Nieznaczne otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry,
efektowna opr. Karola Wójcika (sygn. na grzbietach), stare złocenie górnych krawędzi, pozostałe później.
Prow.: Ks. Grzegorz Janiewski (podpis). NK t. 8, s. 167, poz. 20. Zob. ilustr. s. 14.

263. KRASIŃSKI, Zygmunt - Przedświt. Edycya druga pomnożona nowemi poezyjami Konstantego
Gaszyńskiego. Paryż 1845, w druk. Bourgogne et Martinet. 16 cm, s. XXI, [1], 85, [1].
400 .–
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Wyd. anonimowo poemat mesjanistyczny Zygmunta Krasińskiego napisany w latach 1841-1843, poeta
przypisał w nim narodowi pol. szczególne posłannictwo, zwłaszcza szlachcie. Oferowana edycja 2 została
znacznie poszerzona o przeszło 20 s., dodano w niej 6 utworów Konstantego Gaszyńskiego - zob. NK t. 8,
s. 149, poz. 166. Okł. ochronna późniejsza, ślady starego zacieku na części k. Zob. ilustr. s. 79.

264. LENZ, Jakob Michael Reinhold - Gesammelte Schriften / hrsg Franz Blei. Bd. 1, Die Gedichte;
Der Hofmeister; Anmerkungen übers Theater; Amor vinci omnia. Bd. 2, Die Lustspiele nach dem
Plautus; Der neue Menoza. Bd. 3, Dramen, Dramatische Fragmente; Coriolan. Bd. 4-5, Schriften
in Prosa. München; Leipzig 1909-1913, Georg Müller. 22 cm, s. [4], VIII, 546; [6], 482, [1]; [6], 475, [1];
[6], 403; [6], 411, [1]; k. tabl. [10] z ilustr. i faksymiliami; opr. wyd.: psk. ze złoceniami na grzbietach,
obcięcie k. barwione.
800 .–
Wyd. 1 „Pism zebranych” Jakoba M. R. Lenza (1751-1792) - pisarza pochodzącego ze środowiska Niemców
bałtyckich, działającego w okresie Sturm und Drang (Burzy i Naporu), prekursora romantyzmu, ważnej
postaci literatury niem. 2 poł. XVIII w., w oprac. Franza Blei’a (1871-1942) - austriackiego pisarza, bibliofila,
wydawcy, przyjaciela Franza Kafki. Edycja limitowana: 1200+75 egz., opr. i s. tyt. wg proj. Paula Rennera
(1878-1956) - wybitnego typografa, tekst na k. przedtyt. i tyt. wytłaczany na podobieństwo miedziorytu.
Miejscami drobne spękania na grzbietach i małe odpryski na grzbiecie t. 5, otarcia krawędzi opr. i nieznaczne
okł., bloki w stanie bardzo dobrym.

265. LEŚMIAN, Bolesław - Łąka. Warszawa 1920, Wydawnictwo J. Mortkowicza; Towarzystwo Wydawnicze. 18 cm, s. 192, [4]; opr. z epoki: ppł. ze złoceniami na grzbiecie.
240 .–
Wyd. 1. Drugi z kolei zbiór wierszy Bolesława Leśmiana (po debiutanckim „Sadzie rozstajnym” z 1912 r.),
entuzjastycznie przyjęty przez czołowych krytyków, zawiera m. in. słynny cykl erotyków „W malinowym
chruśniaku”. Stan bardzo dobry. Prow.: Ex libris Eugenjusza Przybyła. E. Przybył (1884-1965) - malarz, bibliofil,
współzałożyciel Konfraterni Artystów i Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

266. MAKUSZYŃSKI, Kornel - Ponure igraszki. Warszawa; Kraków [etc.] 1927, Gebethner i Wolff. 19
cm, s. 283, [3]; opr. z epoki: ppł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.
120 .–
Wyd. 1. Celne refleksje Kornela Makuszyńskiego o naturze Polaków. Stan bardzo dobry. SWPP t. 2, s. 410,
poz. 36. Ex libris Eugenjusza Przybyła. E. Przybył (1884-1965) - malarz, bibliofil, współzałożyciel Konfraterni
Artystów i Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.

267. MAŁACZEWSKI, Eugeniusz - Koń na wzgórzu. Warszawa [1921], Gebethner i Wolff. 17 cm, s. [2],
266, [1]; opr. z epoki: ppł.
100 .–
Wyd. 1. Na poły biograficzny, znakomity literacko t. opowiadań Eugeniusza Korwin-Małaczewskiego
(1897-1922) powstał na kanwie przeżyć autora w czasie I wojny światowej, m. in. jako żołnierza Wojska
Polskiego w Murmańsku na Dalekim Wschodzie, uczestnika zmagań z bolszewikami i później w armii
gen. Hallera. Postawę i twórczość przedwcześnie zmarłego pisarza cenił wysoko m. in. kardynał Stefan
Wyszyński. Otracia krawędzi opr., na przedniej wyklejce naklejone lico okł. wyd., brak k. przedtyt., poza
tym stan dobry, podpis własnościowy.

268. MANN, Tomasz - Tristan. Przełożył Leopold Staff. Warszawa 1924, Wydawnictwo B. Rudzki. 19
cm, s. [4], 162, [3].
120 .–
Wyd. 1 w jęz. pol. Arcydzieło Tomasza Manna ukazało sie po raz pierwszy w 1903 r., autoryzowany przekład
Leopolda Staffa i rzadka pol. edycja z zachowaną okł. wyd., ilustr. na przedniej okł. sygn. Z B. Stan bardzo
dobry, egz. nierozcięty.

269. MICIŃSKI, Tadeusz - W mroku gwiazd / poezye Tadeusza Micińskiego; [z rys. Stanisława Wyspiańskiego]. Kraków [1902], nakł. autora. 17 cm, s. 155, zdobniki; opr. współcz.: psk.
300 .–
Wyd. 1. Pierwodruki Tadeusz Micińskiego (1873-1918) wzbogacił rys. Stanisław Wyspiański (wszystkie
sygnował, dodatkowo informacja w kolofonie). Odręczny podpis na s. tyt., stan bardzo dobry.
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270. MICKIEWICZ, Władysław - Żywot Adama Mickiewicza: podług zebranych przez siebie materyałów oraz z własnych wspomnień / opowiedział ... T. 2-4. Poznań 1892-1895, b. wyd. 22 cm, s.
[2], 480, CXXV; [2], 497, [1], LXVII, [1]; [2], 489, [1], CLXXIX, [2].
360 .–
Wyd. 1. Władysław Mickiewicz (1838-1926) był najstarszym synem poety, depozytariuszem pamięci o
wielkim ojcu, osobą szczególnie predystynowaną do napisania obszernej biografii ojca. Dodatki w każdym
t. (pagina rzymska) zawierają liczne materiały źródłowe dot. poety, wydarzeń i osób z nim związanych.
Do kompletu brak t. 1, na tylnych okł. niewielkie, odręczne zapiski (nr inwentarzowy). Stan bardzo dobry,
zachowane wszystkie okł.

271. [MICKIEWICZ] Adam Mickiewicz: księga w stulecie zgonu: the centenary volume: livre du
centenaire: libro del centenario. Londyn [1958], Polskie Towarzystwo Naukowe. 23 cm, s. 539, [1],
s. tabl. [16] z ilustr.; opr. wyd.: pł. ze złoceniami na grzbiecie.
100 .–
Zbiór przeszło 30 obszernych tekstów dot. różnych aspektów biograficznych i twórczości Adama Mickiewicza, ilustr. z portretami poety. Stan bardzo dobry.

272. MROŻEK, Sławomir - Deszcz / [okł., ilustr. oraz układ graficzny z adaptacją współczesnych i starych rycin Daniela Mroza]. Kraków 1962, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 148, [4], k. tabl. rozkł.
[1] z ilustr., ilustr. całostr. i w tekście.
70 .–
Wyd. 1. Opowiadania satyryczne z licznymi ilustr. Daniela Mroza, w tym duże na tabl. i dwustr. Zachowana
obw., stan bardzo dobry.

273. MROŻEK, Sławomir - Słoń / [okł., s. tyt., ilustr., montaż i wybór rycin Daniela Mroza]. Kraków
1957, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 200, [8], ilustr. całostr. i w tekście.
70 .–
Wyd. 1. Kunszt Daniela Mroza w pełnej krasie. Stan bardzo dobry.

274. MROŻEK, Sławomir - Wesele w Atomicach / [obw., rys., dobór rycin i oprac. graficzne Daniel
Mróz]. Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 134, [6], ilustr. całostr. i w tekście. 70 .–
Wyd. 1. Małe formy prozatorskie Sławomira Mrożka w bogatej szacie graficznej Daniela Mroza. Zachowana
obw., stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 85.

275. NAŁKOWSKA, Zofia - Węże i róże: powieść / Zofia Rygier-Nałkowska. Kraków 1915, Spółka
Nakładowa „Książka”. 20 cm, s. [4], 304; opr. z epoki: ppł.
90 .–
Wyd. 1 osobne. Wczesna powieść Zofii Nałkowskiej (1884-1954) była druk. w odcinkach w czasopiśmie
„Sfinks” (1913), oferowane pełne wyd. ukazało się pod podwójnym nazwiskiem pisarki, jakie nosiła po ślubie
z Leonem Rygierem (1875-1948), pisarzem i pedagogiem. Stan dobry. SWPP t. 2, s. 526, poz. 8.

276. PILCHOWA, Agnieszka - Umarli mówią: powieść / Agnieszka Wysocka (A. P.). Wisła (Śląsk Cieszyński) 1933, Wydawnictwo „Hejnał”. 19 cm, s. 287; opr. z epoki: ppł. „Zmory” t. 2. Bibljoteka
Wiedzy Duchowej; nr 14.
100 .–
Autorka (1888-1945) - jedna z najsłynniejszych pol. jasnowidzek i bioenergoteraupetek, zamordowana
przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Minimalne naddarcie dolnego marginesu
ostatniej k. i tylnej wyklejki, stan dobry.

277. POL, Wincenty - Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą / pierwsze wydanie zbiorowe
przejrzane i uporządkowane przez samego autora. T. 1-8. Lwów 1875-1877, nakł. F. H. Richtera:
własność i wyd. rodziny. 22 cm, s. [6], 115, [1], 291 [1], 59, k. tabl. [1] z portretem; s. [3], 451; [3], 185,
[1], 151; [3], 507, [1]; [3], 367, [1], 60, [4]; [3], 384, [4], k. tabl. złoż. [4]; s. [3], 384, [2], k. tabl. złoż. [1] z
mapą (litografia); s. [3], XXXII, 430, [1]; opr. z epoki jednolita: psk. ze złoconym tyt. na grzbietach
i inicjałami M. W., zwięzy wypukłe.
1 000 .–
Wincenty Pol (1807-1872) pasjonował się i zajmował również geografią i etnografią, należał m. in. do pio-
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nierów badań nad Tatrami i szerzej Karpat, był też wykładowcą geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Oferowane t. obok pism literackich (Pacholę hetmańskie, Diariusz wiedeńskiej okazji r. 1683, Mohort, Pan
starosta Kiślacki, Rok myśliwca, i wiele in.) zawierają też jego pisma geograficzne i etnograficzne, m. in. opisy
i relacje z podróży od wybrzeży Morza Bałtyckiego, przez centralną Polskę, Tatry, Beskidy, aż po ziemie ukrainne, opisy Tatr i Karpat, duże rozkł. tabl.: Wykaz i opis rzek spławnych wpadających do Wisły, - do Dniestru,
Rzeki Bukowiny, mapa Ziemi św. Do kompletu brak t. 9 i 10, szczegółowy wykaz zawartości zob. NK t. 9, s.
48, poz. 2. W t. 1 portret Wincentego Pola - „Fotografia z natury A. Szubert w Krakowie”. Lekkie otarcia opr.,
ślad naderwania dolnej części grzbietu t. 6, stan więcej niż dobry, solidna, „klasyczna” opr. Prow.: (1) Biblioteka Michała Węsławskiego, Wilno (piecz.). (2) Biblioteka Malinowskich, Wilno (piecz.). Zob. ilustr. s. 15 i 85.

278. PRZYBOŚ, Julian - Miejsce na ziemi. Warszawa 1945, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 23
cm, s. 159, [4].
80 .–
Pierwsza powojenna edycja wierszy Juliana Przybosia (1901-1970), zawiera m. in. wiersze opublikowane w
wyd. konspiracyjnych (Kraków ok. 1944, maszynopisy powielane), ładna typografia oddająca układ i rytm
poezji autora, najwybitniejszego przedstawiciela Awangardy Krakowskiej. „Tom odznaczony Nagrodą
Literacką m. Krakowa w 1946 r.” - SWPP t. 2, s. 734, poz. 11. Kilka nieznacznych plamek na tylnej okł. wyd.,
poza tym stan bardzo dobry.

279. PRZYBYSZEWSKI, Stanisław - Dzieci szatana: powieść. Warszawa 1927, „Lector-Polonia”. 18
cm, s. [4], 303; opr. wyd.: pł. z szyldzikiem i złoceniami. Dzieła Stanisława Przybyszewskiego: wyd.
zbiorowe.
100 .–
Książka uważana za pierwszą pol. powieść satanistyczną. Stan bardzo dobry, efektowna opr. Prow.: Stanisław Bieniek (podpis na s. tyt.).

280. PRZYBYSZEWSKI, Stanisław - Dzień sądu. Lwów 1923, „Lektor”, Instytut Literacki. 18 cm, s. [8],
409; opr. wyd.: pł. z szyldzikiem i złoceniami. Dzieła Stanisława Przybyszewskiego: wyd. zbiorowe.
Synowie ziemi: powieść. Cz. 2.
100 .–
Stan bardzo dobry, efektowna opr., identyczna jak poz. poprzednia. Prow.: Stanisław Bieniek (podpis na
s. tyt.).

281. PRZYBYSZEWSKI, Stanisław - Homo sapiens: [1] Na rozstaju. [2] Po drodze. [3] W Malstromie.
Warszawa 1923, Instytut Literacki „Lektor”. Oddział Warszawski. 17 cm, s. [8], 180, k. tabl. [1] z
portretem; s. [4], 140; [4], 179; opr. wyd.: pł. z szyldzikiem i złoceniami. Dzieła Stanisława Przybyszewskiego: wyd. zbiorowe.
120 .–
Trylogia powieściowa Stanisława Przybyszewskiego ukazała się najpierw w jęz. niem. w 1895 r., przetłum.
na jęz. pol. przez autora, zajmuje się m. in. kwestiami dewiacji i seksualności. Okł. proj. Edmund John (18941989). Niewielkie przetarcia szyldzika, poza tym stan bardzo dobry, efektowna opr., identyczna jak poz.
poprzednie. Prow.: Stanisław Bieniek (podpis na s. tyt.).

282. REITZENHEIM, Józef - Juliusz Słowacki. Paryż 1862, Dentu. 21 cm, s. V, [2], 8-29; k. tabl. [1] z
portretem (staloryt); opr. współcz.: pł.
300 .–
Autograf Seweryna Goszczyńskiego! Józef Reitzenheim (1809-1883) z pochodzenia Austriak, wybrał
polskość, walczył w powstaniach listopadowym i styczniowym, aktywny na emigracji we Francji, współzałożyciel Biblioteki Polskiej w Paryżu, pamiętnikarz i publicysta, zaprzyjaźniony z Juliuszem Słowackim.
Portret poety wg rys. J. Kurowskiego z 1838 r. sztychował James Hopwood. Ślad zacieku i miejscami rdzawe
plamki na k. Egz. ze zbioru Seweryna Goszczyńskiego (1801-1876), który znał się z Juliuszem Słowackim, a
przez pewien czas mieszkał u niego w Paryżu. Nalepka na przedniej wyklejce: Z daru Bronisława Ludwika
Gubrynowicza (1870-1933) - z dużą reprodukcją portretu historyka literatury i kustosza Ossolineum we
Lwowie. Rzadkie.

283. ROMANOWSKI, Mieczysław - Dziewczę z Sącza: rzecz mieszczańska z czasu wojny szwedzkiej
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274. Sławomir Mrożek

277. Wincenty Pol

293. Ekslibris prymasa
Wyszyńskiego

roku 1655 / wierszem przez ... Lwów 1861, w Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 22 cm,
s. [4], 83.
90 .–
Pierwodruk najpopularniejszego utworu poety romantycznego i bohaterskiego powstańca styczniowego, Mieczysława Romanowskiego (1833-1863), uczestnika konspiracji niepodległościowych, poległego w
boju z Rosjanami. Okł. ochronna wtórna, zachowane lico okł. wyd. (przyciete marginesy i ślad naddarcia),
rdzawe plamki na k., ślady drobnych zgięć, zachowane szerokie marginesy (na kilku k. lekko postrzępione).
NK t. 9, s. 93, poz. 6.

284. ROSTAND, Edmond - L’Aiglon: drame en six actes, en vers: représenté pour la première fois au
Théatre Sarah-Bernhardt, le 15 mars 1900. Paris 1926, Librairie Charpentier et Fasquelle. 21 cm,
s. [8], 262, [2]; opr. artystyczna z epoki: psk. oliwkowy z szyldzikiem, złoceniami i inkrustacją,
zwięzy wypukłe, górne obcięcie k. złocone.
180 .–
Dzieło franc. dramaturga Edmonda Rostanda (1868-1918), autora m. in. słynnej komedii „Cyrano de Bergerac”, członka Akademii Francuskiej. Na przedniej wyklejce nalepka: Librairie Payot et Cie. Stan bardzo
dobry, efektowny, dekoracyjny grzbiet. Zob. ilustr. s. 15.

285. RUDNICKI, Adolf - Niekochana. Warszawa 1937, Towarzystwo Wydawnicze „Rój”. 19 cm, s. 191,
[1].
100 .–
Wyd. 1 najbardziej znanego utworu Adolfa Rudnickiego (1909-1990) - pisarza pochodzenia żydowskiego
o bogatym życiorysie, w latach II wojny światowej przebywał m. in. we Lwowie, gdzie należał do Związku
Radzieckich Pisarzy Ukrainy, później członka AK i uczestnika powstania warszawskiego. W kilku miejscach
lekkie przetarcia na krawędziach obwoluty, poza tym stan bardzo dobry.

286. SIENKIEWICZ, Henryk - Dwie łąki. Warszawa 1908, Gebethner i Wolff. 18 cm, s. [4], 243, [2]; opr.
z epoki: ppł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.
120 .–
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Wyd. 1. M. in. nowele, krótkie formy prozatorskie, artykuły i polemiki dot. spraw narodowych, rocznic i
obrony dobrego imienia Polski. Opr. z otarciami i zaplamieniami, nieliczne drobne zabrudzenia k. i minimalne naddarcia dolnego marginesu kilku k. Zob.: Krzyżanowski, Julian - Henyk Sienkiewicz: kalendarz
życia i twórczości.

287. SŁONIMSKI, Antoni - Wiersze zebrane. Warszawa 1933, Wydawnictwo J. Przeworskiego. 18 cm,
s. 372, [3], k. tabl. [1] z portretem; opr. późniejsza: pł. ze złoceniami na grzbiecie.
100 .–
Obszerny zbiór wierszy Antoniego Słonimskiego (1895-1976), w kilku miejscach wpisano odręcznie ołówkiem datę i miejsce publikacji pierwodruku (w większości w miesięczniku „Skamander”). Papier żeberkowy,
stan więcej niż dobry. SWPP t. 3, s. 160, poz. 27.

288. [SŁOWACKI] Juliusz Słowacki 1809-1849: księga zbiorowa w stulecie zgonu: the centenary volume: livre du centenaire: libro del centenario. Londyn 1951, The Polish Research Centre. 25 cm,
s. 448, ilustr.; opr. wyd.: pł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.
90 .–
Księga ukazała się pod red. Władysława Folkierskiego, Mieczysława Giergielewicza i Stanisława Strońskiego, zawiera przeszło 20 artykułów poświęconych twórczości Juliusza Słowackiego, jej recepcji i związkom
z literaturą europejską, na końcu praca M. Danilewiczowej, J. Pilatowej i J. Zabielskiej - Bibliografia pism
Juliusza Słowackiego i artykułów i rozpraw o Słowackim, wydanych poza Krajem od 1.IX.1939 do 1.VI.1950.
Stan bardzo dobry.

289. STAFF, Leopold - Martwa pogoda. Warszawa 1946, Wydawnictwo J. Mortkowicza. 18 cm, s. 112,
[4]. Pod Znakiem Poetów. Seria 3.
60 .–
Wyd. 1. Pierwszy t. wierszy Leopolda Staffa jaki ukazał się po przerwie spowodowanej II wojną światową
(zob. SWPP t. 3, s. 194, poz. 34), a zarazem przedostatni wyd. za życia poety. Stan więcej niż dobry. Prow.:
Henryk Filipowicz-Dubowik (piecz.).

290. SYROKOMLA, Władysław - Urodzony Jan Dęborog: dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego
samego opowiadane, a rytmem spisane przez ... Petersburg i Mohilew 1854, B. M. Wolff. 17 cm,
s. [8], 131, opr. z epoki: ppł.
180 .–
Wyd. 1. Najsłynniejsze dzieło autora (właściwe nazwisko Ludwik Kondratowicz 1823-1862) - poemat zainspirowany lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Piecz.: (1) „Darowałem, ale wycofałem dla braku
czytelników. X. J. Zieliński”. (2) Z czytelni ludowej w Bysławku. (3) Arcybractwo Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy Toruń-Bielany (również na s. z tekstem). Miejscami drobne plamki i zabrudzenia oraz blade ślady
zacieku, grzbiet późniejszy. NK t. 8, s. 50, poz. 2.

291. TAŃSKI, Ignacy - Ignacego Tanskiego wiersze i pisma rozne: dzieło pogrobowe. Warszawa
1808, w Drukarni Xięży Piarów. 20 cm, s. [8], 380, k. tabl. [1] z portretem (miedzioryt punktowany);
opr. z epoki: psk. z tłoczeniami na grzbiecie.
250 .–
Ignacy Tański (1761-1805) - pisarz, tłumacz i wolnomularz, pełnił różne funkcje urzędnicze, w tym na dworze
króla Stanisława Augusta, w ostatnich latach życia związał się z księciem Adamem Kazimierzem Czartoryskim (był jego sekretarzem), ciężko doświadczony przez Rosjan, którzy podczas insurekcji kościuszkowskiej
w 1794 r. zamordowali jego rodziców (rzeź Pragi), a dobytek Tańskiego został splądrowany. Rycina sygn.
Joan. Ligber sculp[si]t. Lekkie otarcia oklein okł., poza tym stan bardzo dobry! Ładny grzbiet, czysty egz.
Prow.: Biblioteka Malinowskich, Wilno (piecz. i podpis).

292. TETMAJER, Włodzimierz Przerwa - Noce letnie / Wł. Tetmajer. Kraków 1902, D. E. Friedlein. 16
cm, s. 170, [1]; opr. z epoki sygn. M. Stefanik, Kraków: pł. z szyldzikiem, zachowane lico okł. wyd.
120 .–
Wyd. 1 i jedyne. Teksty prozą, m. in. o Witoldzie Pruszkowskim, Juliuszu Kossaku, Stowarzyszeniu Polska
Sztuka Stosowana, poza tym „Chłop polski na uroczystości mickiewiczowskiej” i in. Stan bardzo dobry. Ex
libris Eugenjusza Przybyła. E. Przybył (1884-1965) - malarz, bibliofil, współzałożyciel Konfraterni Artystów
i Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu. Zob. ilustr. s. 15.
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293. TRZY poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos. Przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Tadeusz Sinko. Wyd. 2, zmienione. Wrocław 1951, Wyd. Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich. 18 cm, s. XXXVIII, 154. Biblioteka Narodowa. Seria 2; nr 5.
200 .–
Z księgozbioru prymasa Stefana Wyszyńskiego. Na wew. części przedniej okł.: Ex libris primatis Poloniae
St. W.; na odwrocie s. tyt.: Biblioteka prymasa S. Wyszyńskiego [i nr-y inwentarzowe]; tamże i na ostatniej s.
duża piecz.: Sekretariat prymasa Polski: Warszawa. Okł. wyd. uszk. z ubytkiem grzbietu, nr inwentarzowy
również na s. tyt., blok w stanie bardzo dobrym, nierozcięty. Zob. ilustr. s. 85.

294. WIERZYŃSKI, Kazimierz - Współczesna literatura polska na emigracji. New York [1943], Roy
Publishers. 20 cm, s. [2], 46.
50 .–
Wyd. 1. Tekst odczytu wygłoszonego w kwietniu 1943 r. w Polskim Instytucie Naukowym w Nowym Jorku,
gdzie poeta przebywał od 1941 r. Stan bardzo dobry. Prow.: Stefan Różycki (piecz. na s. tyt.).

295. WYSPIAŃSKI, Stanisław - Daniel. Kraków 1908, nakładem Rodziny: Skład w Księgarni Gebethnera. 22 cm, s. 46, [2]. Pisma pośmiertne; 1.
250 .–
Wyd. 1. W kolofonie: „Druk i objaśnienia przeprowadził Wilhelm Feldman”. Zachowana okł. wyd., stan
więcej niż dobry, papier żeberkowy.

296. WYSPIAŃSKI, Stanisław - Legion: scen dwanaście. Kraków 1901, nakł. autora. 21 cm, s. 138; opr.
z epoki: pł ze złoceniami na licu i grzbiecie.
360 .–
Wyd. 2. Tytułowy „Legion” nawiązuje do oddziału zbrojnego utworzonego przez Adama Mickiewicza w
Rzymie w 1848 r. w okresie Wiosny Ludów. Ważny dramat w twórczości S. Wyspiańskiego, w którym mierzy
się z dziedzictwem romantycznym w pol. życiu narodowym. Lekkie otarcia opr., papier żeberkowy, stan
więcej niż dobry, na dolnej części grzbietu złocone inicjały W. P., ładna opr.

297. WYSPIAŃSKI, Stanisław - Noc listopadowa: sceny dramatyczne. Kraków 1904, nakł. autora. 21
cm, s. 201, [4]; opr. późniejsza: pł.
700 .–
Wyd. 1. Jeden z najwybitniejszych dramatów Stanisława Wyspiańskiego powstał w latach 1901-1904:
„Rzecz dzieje się w Warszawie 29-ego listopada roku 1830”. Stan więcej niż dobry, papier żeberkowy, nowe
wyklejki. Prow.: Ks. Stanisław Laudy (piecz.).

298. ZACHARJASIEWICZ, Jan - Porwanie Sabina: obrazek z życia. Toruń 1870, nakładem Księgarni
F. T. Rakowicza. 14 cm, s. 332; opr. z epoki: psk.
180 .–
Wyd. 1. Autor (1823-1906) był popularnym pisarzem i dziennikarzem z ładną kartą patriotyczną, więźniem
politycznym, związany przede wszystkim z Lwowem. Stan bardzo dobry. NK t. 9, s. 349, poz. 36. Rzadkie.

299. ŻEROMSKI, Stefan - Elegie i inne pisma literackie i społeczne / przygotował do druku Wacław
Borowy. Warszawa 1928, J. Mortkowicz. 18 cm, s. VIII, 425, [1], k. tabl. złoż. [6] z faksymiliami; opr.
z epoki: pł. ze złoceniami, obcięcie k. marmoryzowane.
120 .–
Książka zawiera m. in. pierwodruki pism Stefana Żeromskiego. Rozdz.: Opowiadania; Wspomnienia o współczesnych; Artykuły literackie; Odezwy w sprawach publicznych, Varia; Przedmowy do książek; Fragmenty
i inskrypcje. Stan bardzo dobry.

300. ŻUŁAWSKI, Jerzy - Ijola: dramat w 4 aktach z czasów średniowiecza. Lwów 1905, Księgarnia
Narodowa. 22 cm, s. [4], 234, [1]; opr. z epoki ze złoconym tyt. na grzbiecie.
100 .–
Wyd. 1. Jerzy Żuławski (1874-1915) - czołowy pisarz okresu Młodej Polski, jeden z prekursorów pol. literatury fantastyczno-naukowej („Na srebrnym globie”), zajmował się też filozofią i tłumaczeniami. Utwór
dedykowany Irenie Solskiej (1877-1958). Ślad nieznacznego naddarcia kilku marginesów k., poza tym stan
bardzo dobry, papier żeberkowy.
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301. ŻUŁAWSKI, Jerzy - Z domu niewoli: poezje. Kraków 1902, D. E. Friedlein. 16 cm, s. [8], 125, [2];
opr. wyd.: kart.
120 .–
Wyd. 1. Oferowany t. zawiera oprócz wierszy tekst prozą „O idei mickiewiczowskiej słów kilka”. Opr. z małymi przetarciami i nieznacznymi zabrudzeniami, blok w stanie bardzo dobrym, podpisy własnościowe
na s. tyt. NK t. 16/1 s. 365, poz. 14.

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
302. ANDERSEN, Hans Christian - Baśnie / J. Ch. Andersen; [tłum. Stefania Beylin; ilustr. J. M. Szancer].
Wyd. 2. Warszawa 1951, „Książka i Wiedza. 29 cm, s. XIV, [2], 141, [3], k. tabl. [16] z ilustr. kolor.; opr.
wyd.: ppł.
100 .–
Baśnie wybrała i wstępem poprzedziła Anna Milska. Ślady pęknięć pł. na grzbiecie, otarcia krawędzi, stan
dobry, ilustr. Jana Marcina Szancera na kredzie. Zob. ilustr. s. 16.

303. BRZECHWA, Jan - Kaczka dziwaczka / rysunki Franciszki Themerson. Warszawa 1949, „Czytelnik”.
25 cm, s. [49], ilustr. kolor.; okł. wyd.: kart.
120 .–
Układ graficzny Wydawnictwa J. Mortkowicza, klasyczne ilustr. Franciszki Themerson (1907-1988), gruby
papier.

304. BRZECHWA, Jan - Tańcowała igła z nitką / rysunki Franciszki Themerson. Warszawa 1949,
„Czytelnik”. 25 cm, s. [47], ilustr. kolor.; okł. wyd.: kart.
100 .–
Ubytek papierowej okleiny na grzbiecie i niewielki na bocznym dolnym marginesie przedniej okł. oraz ślad
zgięcia jej górnego narożnika, blok w stanie bardzo dobrym, gruby, trwały, czysty papier.

305. GĄSIOROWSKI, Wacław - Orlęta: wybór powieści wojskowych napoleońskich. Lwów; Warszawa 1905; Księgarnia Polska B. Połonieckiego. 19 cm, s. [4], 177, k. tabl. [1] z ilustr., ilustr. całostr.
i w tekście; opr. późniejsza: ppł.
80 .–
Ładne ilustr. przybliżające młodym czytelnikom epokę i epopeję napoleońską. Prywatna piecz. (k. tyt.
czysta), stan więcej niż dobry.

306. GERMAN, Juliusz - Jak Pan Bóg Niemca pokarał. Lwów; Warszawa 1920, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 24 cm, s. 20, ilustr.
60 .–
Wyd. 1. Okł. Kazimierza Sichulskiego, ilustr. Zygmunta Harlanda. „Opowiem wam drogie dzieci bajkę
o złym Niemcu, który tak długo grzeszył zuchwalstwem, okrucieństwem i pychą, aż przebrała się boża
cierpliwość i kara dosięgła go zasłużona” - autor. Ślady lekkich zaplamień i zgięć, na s. tyt. piecz.: „Nagroda
pilności: dar Książnicy Atlasu”.

307. KERN, Ludwik Jerzy - Ferdynand Wspaniały. Ilustr. Kazimierz Mikulski. Warszawa 1963, „Nasza
Księgarnia”. 26 cm, s. 103, [1], ilustr. kolor.; opr. wyd.: ppł.
90 .–
Wyd. 1. Całostr. kolor. ilustr. Kazimierza Mikulskiego kongenialnie współgrające z treścią książki. Stan
bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 16.

308. KISIELEWSKA, Salomea - Bal pod płotem. Warszawa [1929], skł. gł. „Dom Książki Polskiej”. 17
cm, s. 87, [2], ilustr.; opr. wyd.: ppł. Książki Różowe i Błękitne.
50 .–
Ilustr. i okł. Heleny Iranki. Na okł. inna nazwa serii: Książki Różowe: bibl. dla dzieci. Stan dobry.

309. KONOPNICKA, Maria - Jak się dzieci w Bronowie bawiły / opisała Marya Konopnicka; rysował
Stanisław Dębicki. Warszawa; Kraków 1911, Wydawnictwo J. Mortkowicza. 28 cm, s. [4], 45, [2],
ilustr. na tabl. (w paginacji) i na s. z tekstem (litografie kolor.); opr. wyd.: ppł.
400 .–
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Wyd. 1 osobne. Jedna z najbardziej urokliwych pol. książek dla dzieci: tekst Marii Konopnickiej wzbogaciły
ilustr. Stanisława Dębickiego (1866-1924) - malarza, pedagoga (ASP Kraków) i wybitnego ilustratora. Lekkie
otarcia krawędzi opr., nowe wyklejki, blok w stanie bardzo dobrym, tekst i ilustr. na grubym papierze.
Piękna typografia. Zob. ilustr. s. 17.

310. KRASICKI, Ignacy - Bajki: wybór / ilustr. Jan Marcin Szancer. Warszawa 1952, Iskry. 33 cm, s. 55,
[3], ilustr. kolor.; opr. wyd.: ppł.
100 .–
Tekst „Bajek” wg wyd. Franciszka Dmochowskiego: Ignacy Krasicki - Dzieła, r. 1802-1804; oferowaną edycję
przygotował i opatrzył przypisami Feliks Przyłubski, wstęp Krystyny Kuliczkowskiej. Niewielkie przebarwienia na grzbiecie i miejscami na przedniej wyklejce, otarcia krawędzi opr., tekst i ilustr. na grubym, białym
papierze, stan dobry. Zob. ilustr. s. 16.

311. KRASICKI, Ignacy - Powiastki wschodnie / ilustr. Antoni Pucek. Warszawa 1952, Nasza Księgarnia.
30 cm, s. 73, [3], k. tabl. [1] z ilustr. kolor., ilustr. w tekście; opr. wyd.: ppł., obw.
60 .–
Red., wstęp i objaśnienia Bogdana Wojdowskiego, oprac. na podstawie edycji Wilhelma Bogumiła Korna:
Wrocław 1824. Ilustr. Antoniego Pucka (1916-1959), absolwenta krakowskiej ASP. Na s. tyt. niewileka odręczna
liczba 64, poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 16.

312. MAKUSZYŃSKI, Kornel - Wyprawa pod psem. Ilustrował Jan Marcin Szancer. Warszawa 1957,
Nasza Księgarnia. 21 cm, s. 236, [3], ilustr.; opr. wyd. pł.
80 .–
Wyd. 1 i jedyne z ilustr. Jana Marcina Szancera. Stan więcej niż dobry.

313. NOWE wypisy polskie czyli Wybór różnych wyimków prozę i poezyą [!] zawierający: dla
użytku młodzieży szkolnej. Cz. 1. Wyd. 2. Leszno i Gniezno 1841, nakł. i druk. Ernesta Günthera.
20 cm, s. [4], 428; opr. z epoki: kart.
180 .–
Wyd. anonimowe, zebrał i oprac. Jan Popliński (1796-1839). Bardzo interesująca antologia tekstów literackich, historycznych, przyrodniczych i popularnonaukowych (m. in. o Koperniku), wśród autorów plejada
wybitnych postaci: I. Krasicki, J. U. Niemcewicz, Śniadeccy, J. Lelewel, A. Mickiewicz („Pani Twardowska”) i
inni poeci romantyczni oraz znamienici Polacy. Grzbiet opr. po renowacji, otarcia krawędzi, na k. tyt. mały
ubytek (poza tekstem), wzmocniony jej wew. margines, poza tym stan więcej n iż dobry.

314. RABSKA, Zuzanna - Baśnie kaszubskie / z rysunkami Molly Bukowskiej. Wyd. 2. Warszawa 1925,
Wydawnictwo M. Arcta. 25 cm, s. 98, [2], k. tabl. [13] z ilustr.; opr. wyd.: ppł.
120 .–
Akcje bajek umiejscowione m. in. na Helu, w Gdańsku, Pucku i Kartuzach, fantazyjne, sugestywne ilustr.
Molly Bukowskiej (1883-1970). Ślady pęknięć na krawędziach grzbietu (po renowacji), w 3 miejscach uzupeł.
małe ubytki na okł., stan dobry. Zob. ilustr. s. 91.

315. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de - Mały Książę / tłum. Jan Szwykowski. Warszawa 1958, Instytut
Wydawniczy „Pax”. 23 cm, s. 83, [5], ilustr. kolor.; opr. wyd.: pł.
140 .–
Wyd. 1 w tłum. Jana Szwykowskiego. Brak obw., opr. i blok w stanie bardzo dobrym.

316. STEVENSON, Robert Louis - Wyspa skarbów / [tłum. Józef Birkenmajer; ilustr. i okł. Stanisław
Töpfer]. Warszawa 1953, „Iskry”. 20 cm, s. 249, [3], k. tabl. [6] z ilustr., ilustr. w tekście; opr. wyd.:
ppł.
60 .–
Ilustr. Stanisława Töpfera (1917-1975) - grafika i ilustratora, absolwenta krakowskiej ASP. Nieznaczne! otarcia
krawędzi opr., stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 17.

317. VERNE, Jules - Dzieci kapitana Granta / Juliusz Verne. T. 1-3. Warszawa 1954, „Nasza Księgarnia”.
21 cm, s. 242, [2], mapa; s. 241, [2], mapa; s. 207, [4], mapa; ilustr. całostr. w każdym t.; opr. wyd.:
ppł.
120 .–

89

LITERATURA, HISTORIA LITERATURY

Przełożyła z jęz. franc. Izabela Rogozińska, ilustr. Mieczysław Kościelniak, mapki proj. i wykonał Juliusz
Makowski, oprac. redakcyjne i objaśnienia Zdzisława Ryłki. Stan bardzo dobry!

318. VERNE, Jules - Tajemnicza wyspa / Juliusz Verne; [ilustr. D. Férat]. Warszawa 1955, Nasza Księgarnia. 29 cm, s. 520, [7], ilustr.; opr. wyd.: ppł. z ozdobnym grzbietem.
120 .–
Tłum. z jęz. franc. Janina Karczmarewicz, wstęp i objaśnienia Zdzisława Ryłki. Edycja z reprodukcjami
najbardziej znanych i popularnych XIX-wiecz. ilustr. do „Tajemniczej wyspy”, wykonanych przez Julesa
Férata (1829-1906), franc. malarza i ilustratora książek, w tym zwłaszcza Juliusza Verne’a. Nieznaczne otarcia
krawędzi opr., tekst i ilustr. na bardzo dobrym papierze, ładny egz.

LITERATURA RELIGIJNA, FILOZOFIA
319. BONAWENTURA, św. - Żywot Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa, to jest droga zbawienia,
którą Pan Zbawiciel i Odkupiciel nasz Jezus Chrystus za przyjściem swojem na świat dla odkupu i
wybawienia z mocy szatańskiej rodzaju ludzkiego, będąc jako się sam mianował (Joan. 14.) drogą,
prawdą i żywotem nas do nieba prowadził, nauczał i ożywiał. Według historyi ewangelistów świętych opisana, i w drukarni Jasnéj−Góry−Częstochowskiej r. 1838 po 9ty raz drukowany. Mikołów
1871, czcionkami i nakł. Tomasza Nowackiego. 21 cm, s. 232, ilustr.; opr. z epoki: skóra z głębokimi
tłoczeniami i i złoceniami.
150 .–
Wg przedmowy: wyd. 15. Otarcia opr. i ślad pęknięcia dolnej części grzbietu, blok lekko poluźniony, miejscami lekkie zabrudzenia k. (głównie w miejscu ich wertowania), stan ogólny dobry.

320. CHODANI, Jan Kanty - Nauka chrześciiańskiey katolickiey religii: we 3 częściach / staraniem
i pracą Jana Kantego Chodaniego ułożona. Wilno 1823, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego. 21 cm,
s. XXVI, 656, [4]; opr. z epoki: psk. z tłoczeniami na grzbiecie.
360 .–
Ksiądz Jan Kanty Chodani (1769-1823) był związany z Wilnem od 1805 r., gdzie pełnił różne zaszczytne
funkcje kościelne, w tym również na Uniwersytecie Wileńskim, któremu pozostawił swoją bogatą bibliotekę. Otarcia opr., brak części przedniej wyklejki, stan więcej niż dobry, ładny, czysty blok. Prow.: (1) Henryk
Dmochowski (piecz. i podpisy). (2) Biblioteka Malinowskich, Wilno (piecz. i podpisy).

321. GAUME, Jean Joseph - Pomsta Boża nad Nieprzyjaciołmi Kościoła Świętego / podług X.
Gaume oprac. X. W. Chełmno [1897], druk. i nakł. W. Fiałka. 16 cm, s. 47, [1]; opr. z epoki: ppł.		
150 .–
Autor pierwowzoru ks. J. J. Gaume (1802-1979) był franc. teologiem i pisarzem. M. in. rozdz.: „Pomsta Boża
nad Żydami”. Stare ślady zawilgocenia (zacieku), opr. lekko podniszczona. Duża rzadkość, zob. Estr. XIX
w. t. 8, s. 95.

322. GAUME, Jean Joseph - Przewodnik dla spowiedników: z pism najcelniejszych, najdoświadczeńszych i najświątobliwszych Spowiedników w Kościele / dzieło ułożne przez J. Gauma; przełożył
z franc. Urban Rokicki. T. 1-2. Wilno 1860, Józef Zawadzki. 22 cm, s. 304; 380; razem opr. z epoki:
psk. ze złoceniami na grzbiecie, zwięzy wypukłe.
360 .–
Ksiądz Jean Joseph Gaume w oferowanej pracy szczegółowo opisał różne aspekty sakramentu pokuty,
istotne dla kapłanów, niezbędne do rzetelnej spowiedzi. Interesujące rozdz. o charakterze obyczajowym,
np. „O zapytaniach, które czynić należy do osób rozmaitego stanu, nieczułych na swe obowiązki” (do
księdza, mniszek, sędziego, lekarza, kupca, krawca), szczegółówe spisy zawartości. Na przedniej wyklejce
odręczna dedykacja dat. 1887. Otarcia opr. (głównie papierowych oklein okł.), miejscami rdzawe plamki
na k., stan więcej niż dobry.
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314. Baśnie kaszubskie

334. Talmud

323. HAECKEL, Ernst - Zarys filozofji monistycznej / Ernest Haeckel; przetłumaczył K. S. Warszawa
1905, „Bibljoteka Naukowa”; Lwów: Księgarnia Narodowa. 23 cm, s. 328, VII; opr. z epoki: psk. z
tłoczeniami i złoconym tyt. na grzbiecie, zwięzy wypukłe.
150 .–
Wyd. 1 w jęz. pol. Dzieło niem. biologa i filozofa (1834-1919), zwolennika i propagatora darwinizmu, twórcy
teorii monizmu, ważnej postaci w historii biologii, zwłaszcza ewolucyjnej, uważany również za prekursora
niem. koncepcji eugenicznych. Lekkie otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry.

324. KAMMERLING, Zygmunt Selig - Wiara i ustawa = ’Ĕmûnā(h) we-dāt: nauka o wierze i powinnościach izraelickich: podręcznik do nauki religii mojżeszowej dla szkół średnich / Z. Kammerling.
Lwów 1906, Związek Nauczycieli Religii Mojżeszowej w Galicyi. 22 cm, s. 154, [4].
160 .–
Tekst w jęz. pol. i częściowo hebrajskim. Zabrudzenia s. tyt., piecz., poza tym blok dobrze zachowany, całość
w miękkich brosz. okł. bez grzbietu. Bardzo rzadkie (tylko 1 egz. w zbiorach publicznych).

325. KARPOWICZ, Adam - Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego / streścił i przedmową zaopatrzył
... Wilno 1911, b. wyd. 22 cm, s. XIV, 232, [1]; opr. z epoki: pł.
80 .–
„Ojcze nasz” - opus magnum Augusta Cieszkowskiego (1814-1894) - wybitnej postaci pol. życia narodowego i naukowego, filozofa mesjanistycznego, który wywarł istotny wpływ na pol. romantyków. Tyt. dzieło
składa się z 4 t., które ukazały się w latach 1848-1906. Lekkie otarcia i zabrudzenia opr., stan dobry. Prow.:
Tadeusz Manteuffel (odręczny podpis na s. tyt.) - historyk (1902-1970).

326. KORSAK, Jan - Uwagi i przysługi na główniejsze Święta Najświętszéj Maryi Panny. Pelplin
1872, Księgarnia J. N. Romana. 16 cm, s. 189, [1]; opr. wyd.: ppł. Czytania Katolickie z Różnych
Pisarzów Towarzystwa Jezusowego / wyd. przez OO. Missyonarzy tegoż Zakonu.
100 .–
Dzieło jezuity Jana Korsaka (1704-1773, wg Estr. 1789) poświęcone kultowi Matki Boskiej i świętom jej dedykowanym. Opr. podniszczona, miejscami drobne rdzawe plamki na k. Kompletny egz. rzadkiej książki.
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327. N. N. - Miesiąc Maryi: rozmyślania na każdy dzień maja: z dodatkiem krótkiego nabożeństwa dla
członków Różańca świętego / przez N. N. Królewska Huta 1897, nakł. drukarni św. Jacka. 15 cm, s.
[2], 136, tabl. frontispisowa z ilustr. (drzeworyt); opr. wyd.: kart. z tłoczeniami i złoceniem na licu.
150 .–
Otarcia papierowej okleiny opr., poza tym stan bardzo dobry, ładna rycina. Prow.: Maria Przybylok (podpis
na verso frontispisu). Bardzo rzadkie.

328. NOWOWIEJSKI, Antoni Julian - Ceremonjał parafjalny: przewodnik liturgiczny dla duchowieństwa pasterstwem dusz zajętego. T. 1-2. Wyd. 2. Warszawa 1895-1897, nakł. ks. Antoniego
Smolińskiego. 19 cm, s. 415; 444; razem opr. z epoki: psk. ze złoceniami na grzbiecie.
300 .–
Fundamentalne, szczegółowe oprac. ks. Antoniego Juliana Nowowiejskiego (1858-1941), biskupa płockiego, historyka, zamordowanego przez Niemców. Autor skrupulatnie i detalicznie opisał przebieg różnych
uroczystości i ceremonii kościoła katolickiego w całym roku liturgicznym. Otarcia opr., ślad małego naderwania górnej części grzbietu, w kilku miejscach znaki prow. (k. tyt. czyste), miejscami podkreślenia tekstu
i dopiski ołówkiem, stan dobry.

329. RADLIŃSKI, Ignacy - Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie: księga wstępna do literatury
apokryficznej w Polsce. Lwów 1905, Polskie Towarzystwo Nakładowe. 21 cm, s. [4], 219, [3]; opr. z
epoki: ppł. ze złoconym tyt. na grzbiecie.
100 .–
Autor (1843-1920) był religioznawcą, filologiem klasycznym, historykiem i krytykiem biblijnym. Stan bardzo
dobry, papier żeberkowy, ładna typografia. Prow.: Pawłowscy - Bibliotheca Hagedorneum (piecz.).

330. ROK Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów
ludowych oraz literatury polskiej: księga ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików / oprac.
zbiorowo przez kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej ks. ks.: L. N. [et al.]; pod red.
Franciszka Marlewskiego. Katowice 1931, Wydawnictwo Św. Stanisława. 26 cm, s. 479, [2], k. tabl.
[16] z ilustr. (w tym kolor.); opr. wyd.: pł. ze złoceniami.
180 .–
Bogata obrzędowość i zwyczaje kościoła katolickiego oraz wiernych w Polsce, niejednokrotnie o staropolskim rodowodzie, całość podzielona na 3 zasadnicze okresy roku kościelnego: Boże Narodzenie, Wielkanoc
i Zielone Świątki. Nieliczne drobne plamki na bocznym obcięciu k. i marginesach, stan dobry.

331. SKARGA, Piotr - Kazania sejmowe X. Piotra Skargi: podług wydania kazań przygodnych i innych
X. Piotra Skargi z roku 1610. Poznań 1869, Ludwik Merzbach. 20 cm, s. IV, 92; opr. z epoki: ppł.		
120 .–
Inicjatorem tej edycji był Tytus Działyński (1796-1861), który użyczył Ludwikowi Merzbachowi egz. „Kazań”
ks. Piotra Skargi znajdujący się w Bibliotece Kórnickiej (informacja w przedmowie). Stan bardzo dobry.
Rzadkie wyd.

332. [TALMUD Babiloński] Masekhet gitin min Talmud Bavli: ‘im kol ha-mefarshim ka-’asher nidpas
mi-kedem we-‘im hosafot hadashot ke-mevoa’r ba-sha‘ar ha-sheni = Talmud Babiloński: Traktat
Gityn. [oraz] Traktat Nozyr. [oraz] Traktat Sote. T. 8. Warszawa 1860, nakł. i druk S. Orgelbranda.
34 cm, k. [1], 125, [1], 21, 76; 70, [1]; 53, 12; razem opr. z epoki: psk.
1 000 .–
Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, zawiera uporządkowany zbiór praw religijnych i należy do
podstawowych ksiąg judaizmu, tzw. Talmud Babiloński został spisany ok. 500 r. po Chrystusie. Samuel
Orgelbrand jako pierwszy w Polsce wyd. jego całość w 20 t. Oferowany t. 8 zawiera trzy traktaty: Gityn,
Nozyr i Sote. Opr. uszk. z otarciami i ubytkiem górnej części grzbietu, zaplamienie początkowych k.

333. [TALMUD Babiloński] Masekhet nidah min Talmud Bavli: [...] = Talmud Babilonski: Traktat
Nyda. T. 19. Warszawa 1864, nakł. i druk S. Orgelbranda. 34 cm, k. [1], 111, 17. [adl.] - Seder Tahros.

92

LITERATURA, HISTORIA LITERATURY

335. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa

[T. 19]. Warszawa 1863, nakł. i druk S. Orgelbranda. 34 cm, k. 139, s. 16 (paginacja rzymska), k. 17;
razem opr. z epoki: skóra.
1 000 .–
Dwa traktaty z Talmudu Babilońskiego: Nyda i Seder, regulujące żywot pobożnego Izraelity. Otarcia opr.,
stan dobry.

334. [TALMUD Babiloński] Masekhet shabat min Talmud Bavli: [...] Talmud” Vavilonskij: Traktat”
Šabat”; s” Varšavskago izdaniâ 1876 g., s” pribavleniâmi. Čast’ 2. 1880. [Vil’na: Tipografiâ Vdovy i
Brat’ev” Romm”]. 38 cm, s. [2], 384, 146, wokół tyt. drzeworytowa ilustr.; opr. z epoki: psk.		
1 000 .–
Wyd. w Wilnie Traktat Szabat (Sabat) jako t. 2 Talmudu Babilońskiego, paginacja równolegle: hebrajska
(numerowane karty) i cyframi arabskimi (strony). Opr. uszk. z ubytkami na grzbiecie i brakiem oklein, ślady
po owadach, uszk. wyklejka, ubytek dolnego marginesu k. tyt., wzmocniony jej wew. margines, ubytek
górnego narożnika s. 95-100 (z niewielkim ubytkiem tekstu), mała dziura na s. 285-6. Zob. ilustr. s. 91.

335. TOMASZ z Kempen - O naśladowaniu Jezusa Chrystusa xiąg czworo / z łacIńskiego przetłómaczył X. A. J. Nowe wyd. Berlin 1857, Księgarnia B. Behra (E. Bock). 16 cm, s. [2], XXXI, [5], 370, k. tabl.
[7] z ilustr. (1 chromolitografia i staloryty), ilustr. drzeworytowe; opr. z epoki: skóra z tłoczeniami
i złoconym tyt. na grzbiecie, zwięzy wypukłe.
300 .–
„O naśladowaniu Chrystusa” - poradnik życia chrześcijańskiego, jedno z najwybitniejszych dzieł ascezy
chrześcijańskiej, należące do żelaznego kanonu literatury chrześcijańskiej, będące obok Biblii najczęściej
wydawaną książką. Za autora powszechnie uważa się niem. zakonnika, teologa i mistyka Tomasza z Kempen
(1380-1471), chociaż współcześnie podejmowane są próby zweryfikowania autorstwa. Wyd. anonimowe w
tłum. ks. Aleksandra Jełowickiego (1804-1877) - uczestnika powstania listopadowego, ważnej postaci pol.
emigracji polistopadowej, wybitnego wydawcy (w tym dzieł Adama Mickiewicza). Ślad naddarcia jednej k.,
miejscami nieliczne rdzawe plamki na k., poza tym stan bardzo dobry, piękne ryciny, zwłaszcza kolor.
litografia. Zob. ilustr. s. 17 i 95.
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336. WTAJEMNICZENIE w filozofię świętego Tomasza z Akwinu: praca zbiorowa / pod red. E.
Peillaube; przekład autoryzowany. Poznań [1930], Księgarnia św. Wojciecha. 23 cm, s. X, [2], 359;
opr. z epoki: ppł. z bogato wyzłoconym grzbietem.
150 .–
Wyd. 1 w jęz. pol. obszernego oprac. pod red. Émile’a Peillaube’a (1864-1934). Na początku nieliczne podkreślenia tekstu ołówkiem, stan bardzo dobry, bardzo dekoracyjny grzbiet!

337. ZAJĄCZKOWSKI, Ludomir - Żywot błogosławionego Rafała z Proszowic / przez Ludomira
Prawdzic Zajączkowskiego. Sieradz [impr. 1927], Wydawnictwo Ks. L. P. Zajączkowskiego. 17 cm,
s. 55, [7], k. tabl. [8] z ilustr.
60 .–
Rafał z Proszowic (1453-1534) - bernardyn, wybitny mówca, zasłużony dla swego zakonu, błogosławiony na
podstawie kultu jakim się cieszył. Stan dobry. Format i paginacja odmienne od egz. w katalogu Biblioteki
Narodowej.
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338. Fryderyk Chopin

339. Fryderyk Chopin

338. CHOPIN, Fryderyk - 3 Mazourkas: pour le pianoforte: op. 56 / dediées à Mademoiselle C.
Maberly par F. Chopin. Propriété des Editeurs. Pr. 25 Ngr. Leipzig [1844], Breitkopf & Härtel; [etc.].
[nr wydawniczy] 7143. 34 cm, s. 15, nuty (sztych).
1 200 .–
Pierwodruk. „W 1843 roku Chopin skomponował trzy nowe mazurki i złożył w opus 56. W każdym z nich
można się zasłuchać. Każdy może jednocześnie zachwycić i zadziwić. Niosą w sobie ton nostalgiczny, choć
zarazem pewną zuchwałość i dziwność. Przynoszą jakby echa momentów bardzo wobec siebie odmiennych. Okruchy wspomnień konstruowane w jedną całość” - Mieczysław Tomaszewski (cytat za: Narodowy
Instytut Fryderyka Chopina). W sierpniu 1844 r. ukazały się jednocześnie wyd. „3 Mazurków” w Lipsku
(oferowane) oraz w Paryżu (M. Schlesinger); zob.: https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/pierwodruk/331. Blady
ślad niewielkiego zacieku na dolnym narożniku k., stan dobry. Ze zbiorów Ludwika Gocla. Zob. ilustr. s. 95.

339. CHOPIN, Fryderyk - 3ème. Scherzo pour le Piano : oeuvr. 39 / dédié a monsieur Adolphe
Gutmann par Fréd. Chopin. Propriété des Editeurs. Pr. 25 Ngr. Leipzig [po X.1840], chez Breitkopf
& Härtel; [etc.]. [nr wydawniczy] 6332. 33 cm, s. 15, nuty (sztych).
800 .–
Pierwodruk ukazał się w październiku 1840 r., oferowany egz. jest identyczny jak pierwodruk, różni się jedynie zmienioną ceną na s. tyt.: [z] Pr. 20Gr. [na] Pr. 25 Ngr. Zob. szczegółowy opis na s. Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina: https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/pierwodruk/369 (tamże o opisanej wyżej zmienie w
oferowanym egz.). Na górnym wew. marginesie k. dwa niewielkie ślady zacieków, niewielki! ubytek wew.
marginesu 2 końcowych k. (bez najmniejszego ubytku dla treści), w kilku miejscach odręczne zapiski
ołówkiem (cyfry). Stan dobry! Prow.: Alice Simson (odręcznie na górnym narożniku s. tyt.). Zob. ilustr. s. 95.

340. [CHOPIN, Fryderyk] Mit Hoher Obrigkeitlicher Bewilligung: Dienstag den 15. Juni 1848 im Saale
des grossen Clubs Matinée musicale, gegeben von Sophie Bohrer. Programm. 1) Nocturne für die
Violine componirt und vorgetragen von A. Bohrer. [...] 6) Mazurkas von Chopin. [...] Billette
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zu 1 Rubel sind [...] beim Castellan des grossen Clubs Blaschewitz [...]. B. m. 41x24 cm, k. [1], tekst
jednostr.
500 .–
Afisz kocertu Sophie Bohrer (1828-1899) - wybitnej pianistki i kompozytorki, znanej m. in. z fenomenalnej
pamięci muzycznej. Koncert odbył się najprawdopodobniej w Mitawie (Kurlandia), w jego programie
znajdowały się m. in. utwory Beethovena, Liszta oraz mazurki Chopina. Ślady zgięć w kilku miejscach i
lekkiego zawilgocenia, stan dobry. Niezwykle rzadki przyczynek do recepcji muzyki Fryderyka Chopina.

341. CZEŚĆ pieśni!: pamiątka z I-go Wszechpolskiego Zjazdu Stowarzyszeń Śpiewaczych w dniach
Zielonych Świąt 4-go i 5-go czerwca 1922 roku w Warszawie / pod protektoratem honorowym
Aleksandra Kakowskiego i pod przewodnictwem Antoniego Ponikowskiego. [Warszawa 1922],
b. wyd. 22 cm, s. 32.
50 .–
M. in. wykazy stowarzyszeń, chórów i kół śpiewaczych. Tyt. okł., mały ubytek dolnego narożnika pierwszej
k. (bez szkody dla tekstu), poza tym stan dobry.

342. JEDNODNIÓWKA śpiewacza wydana przez Okręg VI. Pomorskiego Związku Śpiewaczego w
Gdańsku z okazji zjazdu śpiewaczego o charakterze ogólnopolskim w Gdańsku: 4.VI.-6.VI.1938.
[Gdańsk 1938], b. wyd. Drukarnia Gdańska. 24 cm, s. 32, ilustr.
60 .–
M. in. wykaz przeszło 70 chórów uczestniczących w konkursie, pochodzenie, wykonywany utwór, dyrygent.
Stan bardzo dobry.

343. JESZCZE Polska nie zginęła: Gej, Slavjane: dlja skripki ili mandoliny / arr. G. Nikolaevskago. Moskva [nie przed 1911], S. Ja. Jambor. 20 cm, s. 2, ilustr., nuty. Izdanìe S. Ja. Jambor; nr 620.		
120 .–
Zawiera słowa „Hymnu Słowiańskiego” z 1848 r. w jęz. ros. do melodii Mazurka Dąbrowskiego, aranżacja
na skrzypce lub mandolinę. Stan dobry. Unikat.

344. KYDRYŃSKI, Lucjan - Jan Strauss. Warszawa 1979, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 20 cm, s.
305, [3], s. tabl. [23] z ilustr., nuty; opr. wyd.: pł., obw. Monografie Popularne.
60 .–
Odręczna dedykacja Lucjana Kydryńskiego i Haliny Kunickiej, dat. Bydgoszcz 16.XI.[19]84. Stan bardzo
dobry.

345. MICHAŁOWSKI, Kornel - Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego / oprac. ...
Kraków 1955, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 20 cm, s. 280, k. tabl. [8] z ilustr.; opr. wyd.: pł. ze
złoceniami. Materiały do Bibliografii Muzyki Polskiej; t. 3.
50 .–
„Zakres Bibliografii obejmuje wszystkie wydawnictwa dotyczące muzyki w jej najszerszym zasięgu [...] wyd.
drukiem [...] w jęz. pol. oraz prace autorów pol. opublikowane w jęz. obcych” - autor; ok. 2000 poz., skorowidze autorów, współpracowników i przedmiotowy. Miejscami niewielkie, odręczne podkreślenia tekstu.

346. MICHAŁOWSKI, Kornel - Opery polskie / oprac. ... Kraków 1954, Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
20 cm, s. 277, ilustr.; opr. wyd.: pł. Materiały do Bibliografii Muzyki Polskiej; t. 1.
50 .–
Katalog oper pol., rozbudowane skorowidze. Niewielki podpis własnościowy, stan bardzo dobry.

347. MONIUSZKO, Stanisław - Halka: opera w czterech aktach / muzykę napisał Stanisław Moniuszko; słowa Włodzimierza Wolskiego. Partytura fortepianowa ze śpiewem. Wyd. nowe, przejrzane
i poprawione. Warszawa [cenzura 1904], Gebethner i Wolff. 31 cm, s. 240; opr. z epoki: psk.		
360 .–
Na s. tyt.: „Wydanie jubileuszowe na pamiątkę 500go przedstawienia Halki na scenie Warszawskiej dnia 9
Grudnia 1900 roku”. Nr wydawniczy: G 2802 W, słowa w jęz. pol. i włoskim, druk: Pospieszna Lit. i Sztych
Nut J. Mękarskiego, No 17 Aleksandrja w Warszawie. Otarcia opr., w tekście nieliczne, małe ingerencje
ołówkiem i kredką, stan więcej niż dobry.
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348. Stanisław Moniuszko

357. Camille Saint-Saëns

348. MONIUSZKO, Stanisław - Halka: opera w czterech aktach / słowa Włodzimierza Wolskiego;
muzyka Stanisława Moniuszki. Partytura fortepianowa ze śpiewem. Warszawa [cenzura 1891],
nakł. Gustawa Gebethner i Wolff. 33 cm, s. 291, nuty; opr. z epoki: psk.
400 .–
Nr wydawniczy: G. & C. 8-30, słowa równolegle w jęz. pol. i włoskim. Ubytek dolnej części grzbietu (uzupeł. pł.), okł. pł. z tłoczeniami i złoconym tyt. na licu, blok w stanie bardzo dobrym, egz. kompletny. Zob.
ilustr. s. 97.

349. PAŁUBICKI, Konrad (1910-1992), kompozytor, muzykolog, pedagog. Concertino. Autorski rękopis
muzyczny, [1956]. 35 cm, k. 13.
200 .–
Na odwrocie okł. szczegółowy, odręczny wykaz 13 wykonań utworu w latach 1956-1971 (prawykonanie
w Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej), poza tym czołowe pol. orkiestry symfoniczne i wybitni dyrygenci (Józef Wiłkomirski, Zbigniew Chwedczuk i in.), na końcu utworu odręczna dedykacja kompozytora
„Państwu R. i P[awłowi] Podejkom poświęcam”. Łącznie zapis nutowy na 25 s., stan bardzo dobry. Prow.:
Lucjan Galon, Bdg.

350. PAMIĘTNIK 50-tej rocznicy Tow. św. Cecylji w Pelplinie i VI. Zjazdu śpiewaczego okręgu
tczewsko-starogardzkiego w dniach 24. i 25. maja 1924 r. w Pelplinie. [Pelplin 1924], b. wyd.
23 cm, s. [16].
60 .–
Czcionkami drukarni „Pielgrzyma” w Pelplinie. Stan dobry.

351. PIEŚNI chrześcijańskie dla użytku chórów mieszanych. Z. 1. B. m. i r. [1937], b. wyd. 17x22 cm,
s. 16.
60 .–
Tyt. wg okł., data wyd. wg kartkowego katalogu druków muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej, łącznie
ukazały się 3 z. Okł. lekko uszk.
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352. PIOTROWSKI, Aleksander - Ma petite amie: slow-fox / muzyka Aleksandra Piotrowskiego; słowa
Juliana Krzewińskiego. Warszawa; Kijów [cop. 1923], L. Idzikowski. 34 cm, s. 5, [1], nuty, ilustr. na
okł. (litografia kolor.).
50 .–
Ilustr. sygn. E. Domańsk[i]?, odb. w Litografii J. F. Konarzewski i J. Mękarski, w Warszawie, sztych K. Drzewiecki.
Mała odręczna dedykacja na okł., zapisek prow. na s. 3, stan dobry. Zob. ilustr. s. 18.

353. POLSKI Obóz „Rom” - Norwegia: Koncert pożegnalny. W listopadzie 1945 r. [Lyngdal]. 29,5x20,5
cm, k. [1], tekst jednostr.
90 .–
Maszynopis powielony. „Orkiestrą dyryguje obyw. Klimek, chór prowadzi obyw. Anders”. M. in. utwory
K. Kurpińskiego, St. Moniuszki, F. Nowowiejskiego i E. Młynarskiego. Ślady złożenia, stan dobry. Unikat.

354. POWIDZKI, Tadeusz - Poznański Śpiewnik Polski / zebrał i zestawił ... Poznań 1924, Drukarnia
Polska. 15 cm, s. 206.
100 .–
Na licu okł.: Wyd. 4. Ofiarowała Gazeta Bydgoska; na tylnej okł.: „Główną ostoją hakatyzmu i niemczyzny w
Poznańskiem była przed wojną Bydgoszcz. Dziś jest niemal całkowicie spolszczoną, a życie narodowe tętni
żywo w tem mieście nad Brdą, ... Centralnym organem prasowym Bydgoszczy i całego pasa nadnoteckiego
jest Gazeta Bydgoska”. Małe zaplamienia tylnej okł. i ślady drobnych zgięć, stan dobry.

355. REINER, Tadeusz - „Morwitan”: foxtrott / słowa Hen-Wey; muz. Ted-Rey. Kraków [1937], „Herbewo”. 33 cm, s. [3], nuty, ilustr. tyt. (litografia kolor.).
50 .–
Muzyka Tadeusza Reinera, słowa Henryka Wachsschlaga, proj. okł. sygn.: Charlie (Karol Ferster (1902-1986),
sztych i druk Zakładów Graficznych „Styl” w Krakowie. Na s. 2: No 1 z cyklu - „Morwitan” w piosence. Stan
bardzo dobry, ilustr. również na tylnej okł. (kolor. litografia). Zob. ilustr. s. 18.

356. ROSLAVEC, Nikolaj Andreevič - 1er Quatuor a Cordes / Nicolas Roslavetz. Propriété de l’auteur.
B. m., r. [nie przed 1913], b. wyd. [Pečatnâ V. Grosse v Moskvě]. 23 cm, s. [2], 42, nuty.
600 .–
Nikołaj Andriejewicz Rosławiec (1880-1944) - ros. kompozytor awangardowy, już od 1913 r. pisał utwory
atonalne, sformułował nowy system organizacji dźwięków na podstawie „akordów syntetycznych”, bliski
zasadom Arnolda Schönberg - zob. Encylopedia muzyczna PWM (Kraków 2008, t. 8). W Związku Sowieckim dotknęły go represje, niszczono też jego kompozycje, które ukazały się drukiem - tamże. „I Kwartet
smyczkowy” - utwór dat. Jałta, jesień 1913 (cyrylicą na końcu kompozycji), na okł. i s. tyt.: Propriété de
l’auteur (własność autora), nr wydawniczy 1911. Zachowana okł. wyd. uszk. z ubytkami, blok w stanie
bardzo dobrym. Bardzo rzadkie.

357. SAINT-SAËNS, Camille - Serenada zimowa. B. m. i r. [Lwów 1906], Chór Drukarzy. 32 cm, s. [17],
nuty.
80 .–
Mała poligrafia (powielony rękopis dat. i sygn. na końcu zapisu nutowego), tyt. i ilustr. na okł. (s. 1), na dole:
Własność „Chóru Drukarzy”. Naddarcie ostatniej k., stan dobry. Prow.: Koło Zabawowe Drukarzy we Lwowie
(piecz.), na s. tyt. odręcznie: Wałęga. Unikat. Zob. ilustr. s. 97.

358. SCHÜTZ, Alfred - Czerwone maki na Monte Cassino: na fortepian, śpiew lub akordeon / A.
Suito; opr. H. Rutkowski. Poznań b. r. Nakładem Poznańskiej Spółki Wydawniczej. 32 cm, s. [4],
nuty, ilustr.
40 .–
Ilustr. na s. tyt. sygn. K[azimierz] Cichoniak (1924-2010), na ostatniej s. tekst pieśni Feliksa Konarskiego. Ślady
drobnych zabrudzeń i drobnych naddarć marginesów, podpis własnościowy dat. 1949.

359. SEROCKI, Kazimierz - Suita preludiów na fortepian. Kraków 1954, Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 34 cm, s. 24, nuty.
80 .–
Wyd. 1. Odręczna dedykacja Kazimierza Serockiego (1922-1981) - wybitnego kompozytora i pianisty,
autora m. in. muzyki filmowej do „Krzyżaków” i „Potopu”, dla Lucjana Galona (1919-1980) - pianisty i
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pedagoga związanego ze szkolnictwem muzycznym w Bydgoszczy i Sopocie. Stan bardzo dobry. Prow.:
Lucjan Galon (podpis na okł.).

360. SKROWACZEWSKI, Stanisław (1923-2017), dyrygent, kompozytor, pianista. 6° Sonata: per pianoforte: op. 30. Autorski rękopis muzyczny dat. 27.2.[19]53. 35 cm, s. [1], 34. [oraz] List Stanisława
Skrowaczewskiego do Lucjana Galona, dat. 21.1. [19]54. 27 cm, k. [1], pismo odręczne, tekst na
jednej s.
500 .–
Stanisław Skrowaczewski - wybitny w skali światowej dyrygent, znakomicie zapowiadającą się karierę
pianistyczną przerwały wydarzenia, które go spotkały w Lwowie okupowanym przez Sowietów i Niemców.
Lucjan Galon (1919-1980) - ur. w Łysomicach k. Torunia, zm. w Bydgoszczy, wybitny pianista i pedagog.
„Drogi Panie Lucjanie, oto owo cudo, o tyle dla mnie cenne, że jedyny egzemplarz. [...]” - z listu S. Skrowaczewskiego. Autorski rękopis muzyczny z licznymi poprawkami i ingerencjami, na okł. i s. tyt. przekreślony
tyt. utworu, nad nim odręcznie „Allegro”, poniżej zapiski prow.: Lucjan Galon I. 1954. Stan bardzo dobry.

361. SZULC, Zdzisław - Słownik lutników polskich. Poznań 1953, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk. 25 cm, s. [2], 264, [1], ilustr. PTPN, Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace Komisji Historii
Sztuki; t. 3.
100 .–
Pionierskie, fundamentalne oprac., zawiera nazwiska i biogramy od XV w., ilustr. z karteczkami identyfikacyjnymi lutników pol., liczne ilustr. instrumentów, indeksy. Stan bardzo dobry. Prow.: Karol Koranyi
(faksymile podpisu i piecz.).

362. URBANYI, Zygmunt Gabriel - Pieśń o Królu Janie III. Sobieskim: ku uczczeniu 250 letniej
rocznicy wiekopomnego oswobodzenia Wiednia od najazdu Turków: na cztery głosy równe z
towarzyszeniem fortepianu na cztery ręce / Z. G. Urbanyi. Bydgoszcz w sierpniu 1933. B. wyd. 31
cm, s. [4], nuty z tekstem. Z cyklu: Pieśni i piosnki szkolne. Op. 58, nr 7.
50 .–
Zygmunt Gabriel Urbanyi (1872-1937) - pedagog, skrzypek, dyrygent i kompozytor, od 1920 r. w Bydgoszczy,
utrzymywał kontakty z Ludomirem Różyckim, Karolem Szymanowskim i Feliksem Nowowiejskim. Mała
poligrafia, ślady złożenia i lekkich zgięć.

363. URBANYI, Zygmunt Gabriel - Pieśń Zmartwychwstania: na 3 lub 4 głosowy chór szkolny z
towarzyszeniem fortepianu na 4 ręce / napisał Z. G. Urbanyi. Bydgoszcz w październiku 1933 r. B.
wyd. 26 cm, s. [4], nuty z tekstem. Z cyklu: Pieśni i piosnki szkolne.
50 .–
Mała poligrafia, ślad złożenia.

364. URBANYI, Zygmunt Gabriel - „Uroczysta kantata” na święto narodowe Konstytucji Trzeciego Maja: na trzygłosowy chór o głosach równych z tow. fortepjanu na cztery ręce lub pełnej
orkiestry dętej / Z. G. Urbanyi. Bydgoszcz w marcu 1933. B. wyd. 30 cm, s. [4], nuty z tekstem. Z
cyklu: Pieśni i piosenki szkolne. Op. 56, nr 5.
50 .–
Mała poligrafia, ślad złożenia i małego naddarcia dolnego marginesu.

365. WALENTYNOWICZ, Władysław - Sonatina na fortepian = Sonatina for piano. Warszawa [1973],
Agencja Autorska. 30 cm, s. 14, [2], nuty. Współczesna Muzyka Polska.
50 .–
Odręczna dedykacja Władysława Walentynowicza (1902-1999), pianisty, kompozytora, pedagoga i działacza
muzycznego, dla Ireny Barezyńskiej, dat. Sopot, luty 1974. Stan bardzo dobry.

366. WALENTYNOWICZ, Władysław (1902-1999), pianista, kompozytor, pedagog. Zespół 11 rękopiśmiennych, autorskich utworów muzycznych. (1) - Bagatelka Nr 1: fortepian solo. [dat.] Sopot
dn.25.II.1949. 30 cm, s. [4]. (2) - Bagatelka nr 1. [dat.] Sopot 29.II.1949 r. 30 cm, s. [4]. (3) - Bagatelka
Nr 2. [dat.] Sopot. Luty 1950 r. 30 cm, s. [7]. (4) - Bagatelka nr 2. [dat.] 1950 r. 30 cm, s. [8]. (5) - La

99

MUZYKALIA

Conception: pour deux pianos. [dat.] 1975. 35 cm, s. [1], 18. (6) - Inspiration Nr 3: a deux pianos. [dat.]
Listopad 1973. 35 cm, s. [1], 7. (7) - Nokturn: fortepian solo. [dat.] 1936. 35 cm, s. [7]. (8) - Scherzo:
fortepian solo. [dat.] 1935. 35 cm, s. [1], 10. (9) - Sonata: na fortepian. 35 cm, s. 27. (10) - Sonatina.
31 cm, s. [12]. (11) - Toccata (etiuda): na fortepian solo. [dat.] 1949. 35 cm, s. [7].
800 .–
W zdecydowanej większości kompozycje niepublikowane, wszystkie rękopisy sygn. nazwiskiem kompozytora, na kilku jego piecz., odręczny zapis nutowy ołówkiem i piórem, jeden długopisem, większość dat.,
paginacja tylko z zapisem nutowym. Na końcu zapisu nutowego poz. 7 autorska adnotacja: „ponownie
zapisany w 1946 r.”, poz. 11 z adnotacją: „Wyróżniona na konkursie im. Fr. Chopina w 1949 r.”. Dołączono
(jako poz. 12) powielony odręczny zapis nutowy Władysława Walentynowicza: „Inspirations [nr 1-3]: na 2
fortepiany”, 30 cm, s. [2], 13, [1], 12, 6, [1]. Stany dobre i bardzo dobre.

367. ZAKRZEWSKA-NIKIPORCZYK, Barbara - Muzyczny ruch wydawniczy w Wielkopolsce (18151975): materiały źródłowe ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Bydgoszcz 1986,
„Pomorze”. 21 cm, s. XXX, 325.
120 .–
„Celem niniejszej pracy jest podanie pełnego wykazu druków muzycznych wyd. od r. 1815 w Wielkopolsce, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” - z wstępu. Obszerny katalog z
podziałem na muzykę instrumentalną, wokalną i teatralną, szczegółowe opisy, rozbudowane indeksy.
Piecz. (wycofano ze zbiorów), poza tym stan bardzo dobry, mała poligrafia.
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369. Karol Badecki

375. Tadeusz Cieślewski

368. BAATSCH, Henri-Alexis - Roman polonais. Illustrations de Henri-Alexis Baatsch et de Piotr
Kowalski. [Paris] 1978, Pierre Bordas et Fils. 22 cm, s. 61, [7], ilustr.; teka wyd.: kart., całość w etui
wyd.: kart.
180 .–
Jeden z 30 egz. numerowanych na welinie z Arches, egz. nr 20 z podpisami autorów tekstu i ilustr. Luksusowo wyd. książka bibliofilska „Powieść polska” - całość nowatorska w treści i formie, z zaskakującym,
archiwalnym materiałem ilustr.: obok Józefa Piłsudskiego układającego pasjansa, zdjęcia anonimowego
współczesnego Drakuli, Eskimosa, chłopów odpustowych, gen Hallera z rybakiem i in. Stan bardzo dobry.

369. BADECKI, Karol - Zbiory Bolesława Orzechowicza / opisał ... Lwów 1922, Wydawnictwo Muzeum
Narodowego im. króla Jana III. 21 cm, s. XIX, [1], 83, k. tabl. 30 z ilustr.
150 .–
Obszerny opis zbioru dzieł sztuki, rzemiosła artystycznego, pamiątek historycznych, broni i in., zgromadzonych przez Bolesława Orzechowicza (1847-1927) - ziemianina, podróżnika, kolekcjonera, który swój
„królewski” zbiór przekazał miastu i Muzeum Narodowemu we Lwowie. Proj. okł. Rudolf Mękicki, stan
bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 101.

370. BANACH, Andrzej - Erotyzm po polsku. Warszawa 1974, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
19x19 cm, s. 205, [1], ilustr. 201.
60 .–
Oprac. graficzne wg koncepcji Macieja Urbańca. Bardzo bogata, zróżnicowana ikonografia: prace plastyczne,
fotografie, kadry filmowe i in. , głównie pol., ale też obce. Stan bardzo dobry.

371. BANACH, Andrzej - Polska książka ilustrowana 1800-1900. Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie. 29 cm, s. 508, [4], ilustr. 555 całostronicowych i w tekście; opr. wyd.: pł., obw.
120 .–
Obszerne omówienie dziejów pol. książki ilustr. w XIX w., zawierające bogatą faktograficznie i opisowo
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charakterystykę jej rozwoju na przestrzeni stulecia. Szczegółowo omówieni autorzy i ich dzieła, artyści,
wydawcy, recepcja społeczna, na końcu obszerny, chronologiczny wykaz książek i czasopism ilustr., z podaniem nazwisk artystów i rytowników, ilości ilustr., technik. Niewielkie naddarcia obw., podpis na przedniej
wyklejce, poza tym stan bardzo dobry. Znakomity, niezbędny przewodnik po XIX-wiecz. pol. książce ilustr.

372. [BEKSIŃSKI, Zdzisław] Beksinski / [edited by Piotr Dmochowski; photographs of works by Michal
Glinicki; translations of texts into French by Piotr Dmochowski; translation of texts into English by
Beata Blicharz and Dee D’Alton]. B. m. 1988/1989, Anna et Piotr Dmochowski. 30 cm, s. 317, ilustr.
(w tym kolor.).
150 .–
Efektownie wyd. album z ilustr. 405 prac artysty, teksty poświęcone jego twórczości, biografia, wystawy,
bibliografia. Stan bardzo dobry, całość na kredzie. Zob. ilustr. s. 18.

373. BRUCKMANNS Lexikon der Münchner Kunst : Münchner Maler im 19. Jahrhundert: Bd. 1-4;
Münchner Maler im 19./20. Jarhundert (Geburtsjahrgänge 1871-1900): Bd. 5-6. München 1981-1994,
Bruckmann. 27,5 cm, s. 400, ilustr. całostr. i w tekście 580 (w tym kolor.); s. 424, ilustr. całostr. i w
tekście 595 (w tym kolor.); s. 424, ilustr. całostr. i w tekście 632 (w tym kolor.); s. 452, ilustr. całostr. i
w tekście 648 (w tym kolor.); s. 528, ilustr. całostr. i w tekście 713 (w tym kolor.); s. 527, ilustr. całostr.
i w tekście 734 (w tym kolor.); opr. wyd.: pł., obw., etui kart.
2 000 .–
Komplet. Znakomicie wyd., obszerny leksykon „monachijczyków” - przedstawicieli monachijskiej szkoły
malarstwa, jednej z wiodących w Europie w XIX i XX w. Pierwsze 4 t. obejmują artystów działających w
XIX w. i na przełomie stuleci, następne 2 t. malarzy urodzonych w latach 1871-1900, a więc zasadniczo
działających już w XX w. Zawiera biogramy artystów, literaturę, wybór dzieł, podobizny sygnatur, indeksy
i niezwykle obszerny materiał ilustr. (łącznie przeszło 3900!). Z racji bardzo ożywionej obecności i działalności artystów pol. w Monachium, szczególnie w okresie 1828-1914, w całym dziele znajdują się liczne
polonika! Stan wydawniczy, papier kreda.

374. CHODOWIECKI, Daniel - Daniel Chodowieckis Künstlerfahrt nach Danzig im Jahre 1773:
des Künstlers Tagebuch dieser Reise in deutscher Übertragung und das Skizzenbuch in getreuer
Nachbildung mit einer Einleitung / hrsg. von Willibald Franke. Berlin [1919], Verlag Grethlein u.
Co. 27,5 cm, s. 122, [2], ilustr.; opr. wyd.: kart. Comenius Bücher 6.
90 .–
Dziennik podróży artysty z Berlina przez Pomorze do Gdańska, tekst dopełniają liczne reprodukcje prac
Daniela Chodowieckiego (1723-1801) urodzonego w mieście nad Motławą, dla którego był to sentymentalny powrót do miasta, w którym spędził kilkanaście lat życia. Prow.: S. K. Dawski (piecz.). Przetarcia opr.
na krawędziach, w tym grzbietu, na kilku k. rdzawe plamki, lekkie zbrązowienie marginesów k.

375. CIEŚLEWSKI, Tadeusz (syn 1895-1944) - Exlibrisy / [posłowie] Jan Kolski. Warszawa 1945, b. wyd.
15 cm, k. tabl. [8] z oryg. ekslibrisami (drzeworyty), k. [1]; teka wyd. kart.
300 .–
„Wydano w ilości 100 egz. staraniem grona przyjaciół Wielkiego Grafika w pierwszą rocznicę Jego śmierci”.
Egz. nr 20. Na wew. części przedniej okł. obszerna, odręczna dedykacja (Jana Kolskiego?). Ekslibrisy naklejone górną krawędzią na kart. podkłady, m. in. dla Edwarda Chwalewika, Tadeusza Lesznera, Edmunda
Majkowskiego i Feliksa Przypkowskiego. Stan bardzo dobry. Grońska s. 222, poz. 172. Zob. ilustr. s. 101.

376. CRANE, Walter - Queen Summer or the Journey of the Lily and the Rose / penned and portrayed by ... London: Paris: Melbourne 1891, Cassell and Co. Ltd. 29 cm, k. 40, ilustr. całostr. (litografie
kolor.); opr. wyd.: ppł.
360 .–
Wyd. 1. Walter Crane (1845-1915) - ang. grafik i ilustrator zaliczany do prerafaelitów, specjalizował się w
zdobnictwie książek (zwłaszcza dla dzieci), popularyzator secesji, ważna postać sztuki typograficznej 2
poł. XIX i początków XX w. - zarówno jako teoretyk jak i praktyk. Oferowana książka zawiera 40 dużych,
całostr. ilustr. kolor. odb. jednostronnie na k. połączonych ze sobą bocznymi krawędziami. Ozdobnym
ilustr. w pogodnej, sielankowej stylistyce towarzyszy niewielki tekst. Na przedniej wyklejce duża nalepka
nagrodowa (litografia z secesyjnym zdobnictwem) Municipal School of Art, Wolverhampton, dat. 1895,
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na końcu katalog księgarski s. 8. Zachowana opr. wyd. ze śladami przetarć na krawędziach oraz pęknięć
na grzbiecie, blok w stanie bardzo dobrym! Zob. ilustr. s. 18.

377. CZARNOCKA, Krystyna - Półtora wieku grafiki polskiej. Warszawa 1962, Wiedza Powszechna.
21 cm, s. 378, [2], ilustr. 193, opr. wyd.: pł., obw.
80 .–
Bogato ilustr., ładnie wyd. kompendium wiedzy na temat pol. grafiki od końca XVIII w. do współcz., indeks
omówionych i wymienionych grafików, bibliografia. Stan bardzo dobry.

378. [DWURNIK, Edward] Edward Dwurnik: od grudnia do czerwca: katalog / pod red. Maryli Sitkowskiej. Bydgoszcz 1997, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego; Bytom: Muzeum
Górnośląskie. 26 cm, s. 223, ilustr.
120 .–
Ok. 100 kolor. reprodukcji obrazów, kalendarium, wystawy, bibliografia, zdjęcia dokumentalne, całość na
kredzie. Stan bardzo dobry.

379. ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce. Wrocław 1971, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 26 cm, s.
XXII, łamów 2874, s. [1], s. tabl. [56] z ilustr. (w tym 8 kolor.), liczne ilustr. w tekście; opr. wyd.: pł.		
150 .–
Imponujące dzieło, będące owocem kilkunastu lat pracy najwybitniejszych pol. bibliologów i historyków
kultury, obejmuje całokształt wiedzy ze wszystkich dziedzin dot. książki, zawiera ok. 6000 haseł rzeczowych, biograficznych, geograficznych i topograficznych, dużo o opr., obszerne indeksy: rzeczowy i nazwisk.
Pomnikowe, niezastąpione, bogato ilustr. dzieło. Stan bardzo dobry.

380. GAINSBOROUGH, Thomas - A collection of prints illustrative of english scenery, from the
drawings and sketches of Tho’s. Gainsborough, in the various collections of the baroness Lucas, Viscount Palmerston, George Hibbert, dr. Monro, gentlemen. London 1819, Engraved by W.
F. Wells and J. Laporte; and published by H. R. Young. 42 cm, k. [2], k. tabl. [60] z ilustr. (miękka
akwaforta, w tym 37 podkolorowanych akwarelą); opr. późniejsza: półmarokin bogato wyzłocony na grzbiecie.
6000 .Krajobrazy angielskie wg rys. i szkiców Thomasa Gainsborougha (1727-1788) - wybitnego malarza pejzażysty
i portrecisty, rytowane przez Williama Fredericka Wellsa (1764-1836) i Johna Laporte’a (1761-1839). 60 dużych
rycin sygn. i opisanych pod kompozycjami na płytach, wszystkie odb. na grubym papierze, przełożone
bibułkami, całość w efektownej opr. z bardzo dekoracyjnym grzbietem, marokin obszernie również na obu
okł. zakończony ślepym tłoczeniem. Pięknie zachowany egz.! Zob. ilustr. s. 19.

381. GINESTET, Colette de; Pouillon, Catherine - Jacques Villon: estampes et les illustrations:
catalogues raisonné. Paris 1979, Arts et Métiers Graphiques. 36 cm, s. 511, [1], ilustr.; opr. wyd.: pł.,
obw., futerał.
700 .–
Katalog wszystkich dzieł graficznych i ilustratorskich Jacquesa Villona (1875-1963) - właściwe nazwisko
Gaston Duchamp, brata Marcela i Raymonda Duchampów. Piękna edycja, imponująca rozmachem edytorskim i starannością oprac., zawiera ilustr. wszystkich dzieł graficznych artysty (pierwsza rycina pochodzi
z 1891 r., ostatnia z 1962), również ich poszczególne stany w procesie twórczym (łącznie przeszło 1200
ilustr.), całość dopełniają obszerne opisy, wykazy książek ilustr. przez niego lub z oryg. grafikami Villona.
Stan bardzo dobry, całość na kredzie.

382. GROŃSKA, Maria - Grafika w książce, tece i albumie: polskie wydawnictwa artystyczne i
bibliofilskie z lat 1899-1945. Wrocław 1994, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wyd. 24 cm, s.
359, [1], ilustr.
200 .–
Znakomite, niezastąpione kompendium, zawierające m. in. szczegółowe wykazy i opisy wydawnictw zbiorowych artystów (w układzie chronologicznym) oraz indywidualne prace artystów (w układzie alfabetycznym), rozbudowane indeksy. Ślad lekkich otarć okł. i zgięcia przedniej okł., blok w stanie bardzo dobrym.
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383. GRUEL, Léon - Manuel historique et bibliographique de l’amateur de reliures. [1]-2. partie.
Paris 1887-1905, Gruel et Engelmann (cz. 1), Gruel et Leclerc (cz. 2). 32 cm, s. [6], 186, [2], k. tabl.
[68] z ilustr. (w tym 60 heliograwiur i 8 kolor. chromolitografii), ilustr. w tekście; s. [4], 186, [2], k.
tabl. [72] z ilustr. (w tym 58 heliograwiur, 10 kolor. chromolitografii i akwaforta), ilustr. w tekście;
opr. t. 1 z epoki: półmarokin czerwony ze złoconym tyt. na grzbiecie, zwięzy wypukłe, obcięcie
k. złocone; t. 2 w okł. wyd.
3 000 .–
Komplet „podręcznika historycznego i bibliograficznego dla miłośników opraw”, napisanego przez
wybitnego introligatora franc. Léona Gruela (1841-1923), kontynuatora rodzinnych tradycji, współtwórcy
jednej z najznakomitszych firm introligatorstwa artystycznego w Europie w XIX i XX w., zob. EWoK 842-3.
Pracę otwierają studia poświęcone kształtowaniu się formatów książek, w tym nieregularnych, następnie
stylom historycznym opr., związanym przede wszystkim z królami Francji. Główną część dzieła stanowi
„Podręcznik alfabetyczny” osób, pojęć, wydarzeń i rzeczy związanych z tematem na przestrzeni wieków,
kończy wykaz dokumentów i bibliografia oraz szczegółowy indeks do całości, zawierający kilkaset nazwisk
introligatorów wymienionych i omówionych w oferowanym dziele. Tekst dopełnia bogaty materiał ilustr.
z podobiznami wybitnych opr. historycznych, k. tyt., sygnatur, nalepek introligatorskich, superekslibrisów,
wzorników, faksymiliami dokumentów i in. T. 1 jeden z 250 egz. numerowanych (z łącznego nakł. 1000 egz.)
na specjalnym papierze z Vosges, egz. nr 235; t. 2 jeden z 600 egz. numerowanych (z łącznego nakł. 700
egz.), egz. nr 245 na welinie z Rives, wyprodukowanym specjalnie dla tego dzieła. T. 1 z otarciami zwięzów
i narożników opr., t. 2 ze śladem pęknięcia bloku na grzbiecie, poza tym stany bardzo dobre. Książki wyd.
starannie typograficznie, z bardzo bogatym materiałem ilustr.

384. GUMOWSKI, Marian - Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu: wybór i opis celniejszych zabytków
oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej. Kraków 1924, Drukarnia Narodowa. 26 cm, s. 40,
s. tabl. [220] z ilustr.; opr. sygn. R. Jahoda, Kraków: pł. ze złoconym tyt. na licu i grzbiecie, ślepe
bordiury, zachowane lico okł. wyd. Muzea Polskie; 2.
140 .–
Szczegółowe opisy i ilustr. 292 obiektów z zakresu malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego (w tym
opr. książek), indeks; na okł. drzeworyt z drukarni Hieronima Vietora w Krakowie z r. 1518, opr. Roberta
Jahody sygn. suchym tłoczeniem na tylnej okł. Pęknięcia wyklejek w miejscu zgięcia, stan więcej niż dobry.

385. HOMOLACS, Karol - Zasada harmonji w sztuce i w życiu. Kraków 1936, nakł. własny. 24 cm, s.
78, [1].
60 .–
Autor (1874-1962) był malarzem i teoretykiem sztuki, członkiem Towarzystwa Polskiej Sztuki Stosowanej.
Miejscami podkreślenia tekstu ołówkiem, stan więcej niż dobry.

386. JAWORSKI, Franciszek - Autor, drukarz i nakładca. Lwów 1928, Księgarnia Gubrynowicza
i Syna. 29 cm, s. 20.
50 .–
Trzy urocze gawędy poświęcone Stanisławowi Józefowi Bieżanowskiemu (1628-1693) - uczonemu i panegiryście z Uniwersytetu Krakowskiego, Pawłowi Szczerbicowi (1552-1609) - prawnikowi i drukarzowi
lwowskiemu oraz Kajetanowi Jabłońskiemu (1815-1896) - lwowskiemu księgarzowi i wydawcy. Druk o
charakterze bibliofilskim, na odwrocie s. tyt. nr 173. Stan bardzo dobry.

387. KÄSTNER, Herbert - 75 Jahre Insel-Bücherei: 1912-1987: eine Bibliographie / [bearbeitet und
herausgegeben ...]. Frankfurt am Main 1987, Insel Verlag. 19 cm, s. XV, [1], 229, [2], ilustr.; opr. wyd.:
kart.
40 .–
Bibliografia blisko 1100 publikacji renomowanego wydawnictwa Insel, cenionych za kunszt typograficzny,
szczegółowe opisy. Stan bardzo dobry.

388. KATALOG darów prof. Leonowej Wyczółkowskiej, prof. Konstantego Laszczki i Prezesa
Kazimierza Kierskiego. Bydgoszcz 1937, Muzeum Miejskie. 19 cm, s. 96, [2], k. tabl. [43] z ilustr.
100 .–
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Katalog „królewskich” darów, zawiera ich omówienie i charakterystykę oraz katalog ok. 1000 obiektów: obrazów, rysunków, grafik, rzeźb i rękopisów (w tym królów pol. z faksymiliami podpisów). Stan bardzo dobry.

389. KOLLWITZ, Käthe - Die Handzeichnungen / herausgegeben von Otto Nagel [et al.]. Berlin 1980,
Henschelverlag Kunst und Gesellschaft. 35 cm, s. 474, [2], ilustr.; opr. wyd.: pł., obw.
150 .–
Fundamentalne oprac. i katalog rysunków Käthe Kollwitz (1867-1945) - graficzki, malarki i rzeźbiarki znanej
ze swych lewicowych (proletariackich) i pacyfistycznych przekonań. 150 całostr. ilustr. na tabl., katalog
blisko 1300 prac szczegółowo opisanych, wszystkie zilustrowane, całość na kredzie. Stan bardzo dobry.

390. KOTŁOWSKI, Jan - Grafika Walentego Romanowicza: 1911-1945 / wystawę przygotował i
katalog oprac. ... Toruń 1987, Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Zbiorów Graficznych. 24 cm, s.
19, [3], s. tabl. [9] z ilustr.
50 .–
Artysta związany z Wilnem, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Katalog
75 prac szczegółowo opisanych. Stan bardzo dobry.

391. KOTŁOWSKI, Jan - Jerzy Hoppen - rytownik: katalog grafiki, akwarel i rysunków w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu: wystawa w setną rocznicę urodzin artysty, (Muzeum Okręgowe w Toruniu, październik-listopad 1991). Toruń 1991, Biblioteka UMK; Muzeum Okręgowe. 24
cm, s. 59, [4], s. tabl. [48] z ilustr.
60 .–
Druk w nakł. 500 egz. wykonała Oficyna Drukarska Książnicy Miejskiej w Toruniu, graficznie oprac. Zygfryd
Gardzielewski. Katalog przeszło 250 szczegółowo opisanych prac artysty, liczne ilustr. Stan bardzo dobry.

392. KREMER, Józef - Listy z Krakowa. T. 1, Wstępne zasady estetyki i Dzieje artystycznéj fantazyi:
część 1. T. 2, Dzieje artystycznéj fantazyi: część 2. Warszawa 1877, S. Lewental. s. [5], 411, [1], VI;
315, [1], X; razem opr. z epoki: psk. z tłoczeniami i złoceniami na grzbiecie. Dzieła Józefa Kremera;
t. 4-5.
150 .–
Józef Kremer (1806-1875) - wszechstronnie wykształcony uczony, erudyta, związany z Uniwersytetem
Jagiellońskim, zajmował się m. in. filozofią i historią sztuki, jego prace z zakresu estetyki należały do pionierskich w Polsce. Otarcia tylnej okł., brak k. przedtyt. w t. 2, poza tym stan więcej niż dobry.

393. KURTH, Julius - Der japanische Holzschnitt: ein Abriss seiner Geschichte. 3., durchgesehene
Aufl. München 1922, R. Piper and Co. 25 cm, s. 172, k. tabl. [3], ilustr. całostr. i w tekście; opr. wyd.:
ppł.
80 .–
Zarys historii drzeworytu japońskiego, z licznymi ilustr., indeksem artystów oraz sygnaturami. Lekkie zabrudzenia przedniej wyklejki, poza tym stan więcej niż dobry, papier kreda. Prow.: Zbigniew Gierszewski (piecz.).

394. LEXIKON der Düsseldorfer Malerschule: 1819-1918 . Bd. 1-3. München 1997-1998, Bruckmann.
27,5 cm, s. 448, ilustr. całostr. i w tekście 539 (w tym kolor.); s. 456, ilustr. całostr. i w tekście 630 (w
tym kolor.); s. 480, ilustr. całostr. i w tekście 636 (w tym kolor.); opr. wyd.: pł., obw., etui kart.		
1 100 .–
Komplet. Pięknie wyd., obszerny, szczegółowy leksykon düsseldorfskiej szkoły malarstwa, oprac. przez
Kunstmuseum Düsseldorf im Ehrenhof oraz Galerię Paffrath, obejmujący 100-lecie rozkwitu Düsseldorfer
Malerschule. Zawiera biogramy artystów, wybór ich prac, literaturę (przede wszystkim katalogi), liczne ilustr.
(przeszło 1800!), indeksy. Stan wydawniczy, papier kreda. Podstawowe kompendium tematu, polonika.

395. MATEJKO, Jan - Album królów polskich według pędzla Jana Matejki: 40 barwnych portretów z
dodaniem krótkiego opisu życia i działalności odnośnych monarchów, opartego na najnowszych
źródłach. Mikołów-Częstochowa 1913, Karol Miarka. 30 cm, s. [88], k. tabl. [42] z ilustr. kolor.; opr.
wyd.: pł. z ozdobnym licem.
400 .–
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Efektowne wyd. z przedmową Jana Kwiatkowskiego, wokół tyt. bordiura z symbolicznym sztafażem, barwny
herb Rzeczypospolitej oraz tabl. z herbami księstw, województw i ziem pol., 40 portretów królów pol. w
owalu, wokół dekoracyjne obramowanie z herbami Polski i Litwy w narożnikach, wszystkie na wklejkach na
grubym kart., tekst z ozdobną winietą na każdej k. i barwnym inicjałem, ozdobne lico z widokiem katedry
na Wawelu i symboliką królewską, dekoracyjne wyklejki z dużymi, srebrnymi herbami Polski i Litwy. Stan
bardzo dobry.

396. [MATEJKO, Jan] Katalog wystawy dzieł Jana Matejki. Lwów 1894, Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej. 20 cm, s. XVI, 56, k. tabl. [6] z ilustr. (w tym 5 złoż.); opr. późniejsza: pł.
80 .–
Katalog 364 prac ułożonych chronologicznie od 1853 r., z podziałem na techniki malarskie, podane rozmiary
oraz właściciele. Brak erraty, 3 tabl. opr. odwrotnie, stan dobry.

397. MEHOFFER, Józef; Estreicher, Karol - O naturalizmie i historyzmie Matejki / Józef Mehoffer.
Artystyczna droga Matejki / Karol Estreicher. Kraków 1939, Towarzystwo Miłośników Historii i
Zabytków Krakowa. 20 cm, s. 53, k. tabl. [7] z ilustr. Biblioteka Krakowska; nr 99.
50 .–
Okł. wyd. proj. Józef Mehoffer (litografia). Nieliczne podkreślenia tekstu ołówkiem, stan bardzo dobry.

398. MISKY, Ludwik - Plastyczne uzmysławianie przedmiotów. Cz. 1, Martwa natura. Lwów, Warszawa 1922, Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 24 cm, s. 199, [1], k. tabl.
[3] z ilustr. kolor., ilustr. w tekście.
70 .–
Więcej części nie ukazało się, autor (1884-1938) był malarzem i grafikiem, studiował w krakowskiej ASP.
Bogato ilustr. podręcznik rysunku (przeszło 180 poglądowych ilustr.), jego zasad, postrzegania przedmiotów, ćwiczeń, etc. Blok częściowo poluźniony, miejscami podkreślenia tekstu, stan dobry. Prow.: Zbigniew
Gierszewski (piecz.).

399. MOLENDZIŃSKI, Kazimierz - Wojciech Gerson: 1831-1901. Warszawa [1939], b. wyd. 31 cm, s.
71, ilustr. na tabl. (w paginacji) - w tym kolor.; opr. wyd.: ppł. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie: Monografie Artystów Polskich.
150 .–
Całkowite oprac. graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz, złożono czcionką Militari, całość piękna typograficznie, ilustr. wklejane, wszyskie opisane (tyt., technika, wymiary, właściciel), zachowane bibułki. Stan
bardzo dobry. Prow.: Z ksiąg Andrzeja Awtuszewskiego (ekslibris).

400. [MONOGRAFIE Artystyczne] (1) Wasylewski, Stanisław - Portret kobiecy w Polsce XVIII wieku.
(2) Zahorka, Stefania - Matejko. (3) Rutkowski, Szczęsny - Edward Wittyg. (4) Woźnicki, Stanisław Władysław Skoczylas. (5) Szydłowski, Tadeusz - Jacek Malczewski. (6) Treter, Mieczysław - Konrad
Krzyżanowski. (7) Tatarkiewicz, Władysław - Aleksander Orłowski. (8) Husarski, Wacław - Karykatura
w Polsce. (9) Sterling, Mieczysław - Jan Stanisławski. (10) Tatarkiewicz, Władysław - Michał Płoński.
(11) Piątkowski, Henryk - Władysław Czachórski. (12) Rutkowski, Szczęsny - Jacek Mierzejewski. (13)
Kozicki, Władysław - Henryk Rodakowski. (14) Winkler, Konrad - Formiści polscy. (15) Zahorska,
Stefania - Eugenjusz Zak. (16) Kozicki, Władysław - Władysław Jarocki. (17) Frankowski, Eugeniusz
- Sztuka ludu polskiego. (18) Czyżewski, Tytus - Władysław Ślewiński. (19) Kozicki, Władysław - Kazimierz Sichulski. (20) Wallis, Mieczysław - Stanisław Noakowski. Warszawa 1926-1928, Gebethner
i Wolff. 18 cm, s. [4], 23, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 25, [2], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 19, [1], k. tabl. [32] z
ilustr.; s. 23, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 23, k. tabl. [32] z ilustr.; s. 25, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 23, [1],
k. tabl. [32]; s. 27, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 23, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 19, [1], k. tabl. [32] z ilustr.;
s. 23, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 17, [2], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 23, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 19, [1], k.
tabl. [32] z ilustr.; s. 24, k. tabl. [32] z ilustr.; s. 23, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 27, [1], k. tabl. [32] z ilustr.;
s. 22, [1], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 22, [2], k. tabl. [32] z ilustr.; s. 27, [2], k. tabl. [32] z ilustr. Opr. z epoki
w 4 wol.: ppł. ze złoceniami na grzbietach. Monografie Artystyczne; t. 1-20.
450 .–
Komplet. Miejscami słabo widoczne ślady drobnych plamek na grzbietach (przebarwień), poza tym stan
bardzo dobry.
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402. Pięć grafik

408. Konstanty Maria Sopoćko

401. [NIESIOŁOWSKI, Tymon] Materiały sesji naukowej: „Tymon Niesiołowski a sztuka jego czasów”: 24-25 II 1967. Bydgoszcz 1969, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego. 24 cm, s. 166, [2], ilustr.
64.; opr. wyd.: pł., obw. Bydgoski Rocznik Muzealny 1.
100 .–
Zbiór tekstów poświęconych życiu i twórczości artysty oraz środowiskom artystycznym, które go kształtowały i na które z kolei Tymon Niesiołowski wywarł wpływ, ilustr. całostr. i w tekście. Stan bardzo dobry.

402. PIĘĆ grafik na półwiecze bibliofilstwa w Łodzi: 1927-1977: Jerzy Leszek Stanecki, Zbigniew
Janeczek, Norbert Hans, Hanna Stańska, Andrzej Marian Bartczak. Łódź 1977, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki. 31 cm, k. [2], k. tabl. [5] z grafikami, każda w wydawniczym passepartout, teka.
150 .–
Nakł. 150 egz. numerowanych, oprac. wydawnicze Michał Kuna, ryciny wykonane w technikach metalowych
i w linorycie, wszystkie odręcznie sygn. przez artystów. Egz. nr 117. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 107.

403. POTOCKI, Antoni - Grottger. Lwów 1907, Księgarnia H. Altenberga. 27 cm, s. VIII, 236, k. tabl.
[212] z ilustr. (w tym kolor.); opr. wyd.: psk. ze złoceniami na grzbiecie, górne obcięcie k. złocone.
360 .–
Efektownie wyd., obszerne, bogato ilustr. oprac. twórczości Artura Grottgera (1837-1867), napisane przez
cenionego krytyka i publicystę Antoniego Potockiego (1867-1939), wykształconego w Paryżu i mieszkającego tam w dojrzałym okresie życia. Ilustr. na kredzie, obszerne marginesy, na końcu szczegółowy „Spis rycin”
oraz indeks osobowy i rzeczowy. Otarcia opr. i ślad pęknięcia bocznej krawędzi grzbietu, dwa naddarcia
(k. i tabl.), poza tym blok w stanie bardzo dobrym. Imponująca monografia!

404. RACŁAWICE / malowali J. Styka i W. Kossak. B. m. [Lwów?], r. [nie przed 1895] i wyd. [Edward
Trzemeski?]. 20x30 cm, k. tabl. złoż. [1] z ilustr. 19x176 cm; opr. wyd.: ppł.
200 .–
Tyt. na okł. „Panorama Racławicka” - obraz namalowany przez Jana Stykę przy współpracy Wojciecha Kos-
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saka i innych artrystów (15x114 m), uroczyście odsłonięty we Lwowie w 1895 r. Oferowaną fotograficzną
reprodukcję wykonał Edward Trzemeski (1843-1905) - sygn. na pierwszym arkuszu „Fotogr. E. Trzemeski”
- działający głównie we Lwowie, prowadził też fotodrukarnię i wydawał albumy. Opr. z otarciami i plamkami, stan dobry.

405. [RUPNIEWSKI, Jerzy] Twórczość plastyczna Jerzego Rupniewskiego. Bydgoszcz 1986, Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne. 19 cm, s. 52, ilustr. (w tym kolor.).
50 .–
Jerzy Rupniewski (1888-1950) - studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie oraz rzeźbę
w Monachium, związany przede wszystkim z Bydgoszczą. Tekst Mariana Turwida „Canaletto z nad Brdy”,
zdjęcia i slajdy prac artysty wykonał Jerzy Riegel, twórczość Jerzego Rupniewskiego w oparciu o katalogi
wystaw z lat 1928-1947 (Elżbieta Kantorek) oraz jego dzieła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy - łącznie wymienionych kilkaset prac. Stan bardzo dobry.

406. SIESTRZEŃCEWICZ, Stanisław Bohusz (1869-1927) - Rysunki piórem Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza. Wilno 1913, b. wyd. 39x53,5 cm, k. tabl. [12] z ilustr.
3 600 .–
„Rysowane piórkiem w l. 1894-1904 sceny z prowincji litewskiej - pełne życia jarmarki, targi, z typami
ludzkimi, wozami i końmi - odznaczały się trafnością obserwacji i wydobyciem ich malowniczego charakteru” - SAP, t. 10, s. 512. Wg SAP oferowane wyd. artystyczne liczyło 18 tabl. wykonanych przez Zakłady
Graficzne B. Wierzbicki i Sp. w Warszawie. Wszystkie prace naklejone wydawniczo na kart. podkłady w
stanie bardzo dobrym. Rzadka teka, rzadki oferowany zbiór, bardzo efektowne, pełne ekspresji przedstawienia. Zob. ilustr. s. 109.

407. SOPOĆKO, Konstanty - Książeczka o książce / oprac. graficznie i drzeworyty wykonał Konstanty
M. Sopoćko. Warszawa 1961, Państwowy Instytut Wydawniczy. 17 cm, k. 14, [1], ilustr.
40 .–
Tekst (złożony Antykwą Toruńską) i drzeworyty Konstantego Sopoćki odb. jednostr. na k., zachowana obw.
Uroczy druk bibliofilski w bardzo dobrym stanie.

408. SOPOĆKO, Konstanty Maria - Pojazdy w dawnej Warszawie. Toruń 1979, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela. 24 cm, s. 15, [1], ilustr. (linoryty).
50 .–
Nakł. 200 egz. numerowanych; egz. nr 23. 47 publikacja Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela wyd. z okazji pobytu
K. M. Sopoćki w Toruniu, zawiera 7 linorytów artysty, oprac. graficzne Zygfryda Gardzielewskiego. Stan
bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 107.

409. STYKA, Jan - Z dymem pożarów: chorał Kornela Ujejskiego w obrazach Jana Styki. B. m.,
wyd. i r. [1893?]. 20 cm, s. [4], k. tabl. [6] z ilustr. (fotograwiury), całość w tece wyd. kart., sygn.
Wincenty Kuczabiński, Lwów, ul. Kopernika 2.
150 .–
Obrazy Jana Styki (1858-1925) dat. 1893, reprodukowano w Wiedniu w firmie R. Paulussena, sygn. introligatora na tylnej okł. teki, na s. tyt. piecz.: Skład główny w Księgarni Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie.
Egz. w zbiorach BN (zob. w Polonie) nie posiada okł. (s. [4], na s. [3]: Chorał / muzyka Józefa Nikorowicza;
układ K. Mikulego; nuty). Stan bardzo dobry.

410. WIERCIŃSKA, Janina - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie: zarys działalności. Wrocław 1968, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
24 cm, s. 219, [3], s. tabl. [81] z ilustr., k. tabl. złoż. [1]. Studia z Historii Sztuki; t. 12.
120 .–
M. in. wykazy wystaw (w tym specjalnych), konkursy i ich laureaci, stypendia i stypendyści, wykaz premiireprodukcji przyznanych w latach 1861-1939, artyści i grupy artystów, zbiory własne i in., bogata ikonografia.
Nieliczne podkreślenia tekstu ołówkiem, poza tym stan więcej niż dobry.

411. WITKIEWICZ, Stanisław - Juljusz Kossak. 260 rys. w tekście, 8 intagliodruków, 6 facsimili kolor.
z akwarel, portrety podług L. Wyczółkowskiego i St. Wikiewicza. Wyd. 2 rozszerzone. Warszawa;
Kraków 1912, Gebethner i Wolff; Gebethner i Sp. 34 cm, s. [2], 212 (właśc. 218), [1], k. tabl. [16] z
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406. Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz
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ilustr. (w tym kolor.), ilustr. całostr. i w tekście; opr. wyd. sygn. Introligatornia W. Dippel, Warszawa:
pł. ze złoceniami i zdobieniami.
400 .–
Pierwsza obszerna monografia twórczości malarskiej Juliusza Kossaka (1824-1899) - wybitnego artysty,
znakomitego malarza koni oraz tematów zaczerpniętych z pol. historii i obyczajowości, kształtujących
patriotyczną wyobraźnię wielu pokoleń Polaków, „założyciela” słynnej dynastii malarzy. Niezwykle bogato
ilustr. pracę napisał Stanisław Witkiewicz (1851-1915), również ceniony malarz i krytyk sztuki, osoba szczególnie kompetentna do utrwalenia i upowszechnienia olbrzymiego dorobku malarskiego swego starszego
kolegi. Opr. ze śladami lekkich przetarć na krawędziach oraz przebarwień na licu, brak k. przedtyt., blok w
stanie bardzo dobrym. Ekslibris: Z ksiąg Andrzeja Awtuszewskiego.

412. WOJCIECHOWSKA, Maria - Z dziejów książki w Poznaniu w XVI wieku. Poznań 1927, Fiszer
i Majewski. 24 cm, s. XLIII, [1], 358, [2], k. tabl. 17 z ilustr., k. tabl. 2 z tabelami; opr. z epoki: pł. ze
złoceniami.
180 .–
Monografia bibliologiczno-bibliograficzna początków drukarstwa, edytorstwa i introligatorstwa poznańskiego od 1577 do 1636 r., m. in. historia, biblioteki, liczne wykazy i zestawienia oraz bardzo szczegółowe
opisy bibliograficzne 330 starodruków. Podstawowe oprac. tematu wzbogacone ciekawym materiałem
ilustr. Na k. tyt. ślad wytarcia piecz., na jej górnym marginesie nr inwentarzowy, na tylnej wyklejce odręczny zapisek ołówkiem z infomacją dot. zakupu książki, poza tym stan bardzo dobry, papier żeberkowany.

413. WYSTAWA exlibrisu litewskiego ze zbiorów Edmunda Puzdrowskiego: Saule Kisarauskiene,
Vincas Kisarauskas, Antanas Kmielauskas. Bydgoszcz [1970], Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo
Kulturalne; Towarzystwo Przyjaciół Sztuki. 17 cm, s. [30], 3 oryg. ekslibrisy, ilustr.
100 .–
Nakł. 40 egz. numerowanych z oryg. ekslibrisami (akwaforta, akwatinta, plastikoryt), linorytowym znakiem
wystawy Vincasa Kisarauskasa oraz dołączonym zaproszeniem na wystawę z oryg. ekslibrisem Saule Kisarauskiene (technika metalowa); egz. nr 32. Stan bardzo dobry.
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414. BONAWENTURA (święty; ok. 1221-1274) - Sancti Bonaventvrae Ordinis Minorum [...] Speculum
Disciplinae ad Nouitios et de Profectu Religiosorum, item Epistola; Memoralia xxv, pietatis
eximia documenta complectens. Editio altera melior, F. H. Sedvlii recensu et notulis illustrior. Cracoviae 1637, Ex Officina Franciscii Cesarij. 12°, k. [19], s. 384 [właśc. 372], k. [10]; opr. z epoki: perg.
barwiony.
600 .–
Dwa dzieła przypisywane św. Bonawenturze, obecnie kwestionowane. Św. Bonawentura, obok św. Tomasza
z Akwinu, należał do najwybitniejszych postaci kościoła w szczytowym okresie średniowiecza, zasłynął jako
teolog, filozof i mistyk, był kardynałem i generałem franciszkanów, nosi tytuł doktora kościoła. Sfałdowanie
opr., blok częsciowo odchodzi od opr., stare zapiski prow., lekko postrzępiony prawy margines k. tyt. (bez
szkody dla tekstu), błędy w paginacji, egz. kompletny. Estr. t. 13, s. 251.

415. BUSAEUS, Johannes - Enchiridion Piarum meditationum in Dominicas ac festa totius anni:
nec non quadragesimae, quatuor temporum aliasque praecipuas ferias. Item de Christi Domini
vita ac Passione, de SS. Rosario, de Beneficiis Divinis, de Peccatis, de quatuor novissimis, aliisq;
permultis quolibet anni die ad libitum usurpandis. [...] Authore Primum Joanne Busaeo [...] Opera
ac studio P.A.C.M. Juxta Exemplar Parisiense [...] Reimpressum. Cracoviae 1755, typis in Palatio
Episcopali, Dominico Rosenmüller. 8°, k. [12], s. 316, k. [6], [1], s. 327, [1], k. [4]; opr. z epoki: skóra.
800 .–
Dzieło niderlandzkiego jezuity i pisarza teologicznego, Johannesa Busaeusa (1547-1611), inne brzmienie
nazwiska Jan Buys. Edycje w jęz. łac., w tym bardzo rzadką oferowaną, poprzedziły o blisko 100 lat wcześniejsze tłum. „Enchiridion Piarum meditationum” na jęz. pol., jako „Nowy Ray Duszy to iest rozmyślanie
nabożne na wszystkie niedziele, na swięta uroczyste, na swieta swiętych, o męce Pańskiey [...]”, Kraków
1608. Otarcia opr., stare papierowe szyldziki na grzbiecie, niewielki zapisek prow., blade plamki na k., stan
dobry. Estr. t.13, s. 461.

416. CONSTITUTIONES synodorum metropolitanae Ecclesiae Gnesnensis provincialium authoritate Synodi Provincialis Gembicianae per deputatos recognitae / jussu vero et opera [...] D. Joannis
Węzyk [...] Archiepiscopi Gnesnensis L. N. R. P. P. editae. Cracoviae 1761, in typographia Collegii
Majoris Vniuer. Cracovien: reimpressae. 4°, k. [4], s. 416, k. [11], herb w drzew. na k. tyt. verso. [acc.]
SYNODUS Provincialis Gnesnensis Provinciæ / Svb [...] D. Ioanne Węzyk [...] Petricoviæ Anno [...]
Millesimo Sexcentesimo Vigesimo octavo. Die vigesima secunda, Mensis Maij, celebrata. Cracoviae M.LC.XXIX. [sic!], In Officina Andrea Petricovii. [przedruk: Kraków 1761, Drukarnia Akademii
Krakowskiej]. 4°, k. [63] - sygn. A-Q3. [acc.] SYNODUS Provincialis Gnesnensis Provinciae, Sub [...]
D. Mathia Łubienski [...] Archiepiscopo Gnesnensi [...]. Varsaviae Anno [...] Millesimo Sexcentesimo
Quadragesimo Tertio Die Octava Mensis Novembris Celebrata. Ibidem. In Officina Petri Elert [...]
1646. [przedruk: Kraków 1761]. 4°, k. [21] - k. tyt., sygn. A-E4. [acc.] CONCILIUM provinciale Regni
Poloniae, quod Paulo V. pontifice, Bernardus Maciejowski [...] habuit Petricoviae Anno Domini
M.DC.VII. Cracoviae 1630, In Offic: Andreae Petricovii. [przedruk: Kraków 1761]. 4°, k. [11] - sygn.
A-C3. [acc.] SYNODUS Provincialis / Sub [...] D. Joanne Węzyk, [...] Archiepiscopo Gnesnensi [...]
Varsaviæ Anno [...] Millesimo, Sexcentesimo Trigesimo Quarto, Die decimatertia, Mensis Novembris Celebrata. Cracoviae 1636, In Officina Andreae Petricovij. [przedruk: Kraków 1761]. 4°, k. [16]
- sygn. A-D4. [acc.] SYNODUS provincialis Gnesnensis provinciae: sub [...] Laurentio Gembicki [...]
Archiepiscopo Gnesnensi [...] Petricoviae Anno D[omi]ni Millesimo Sexcentesimo Vigesimo primo: Die vigesima sexta, Mensis Aprilis celebrata. Cracoviae 1624, In Officina Andreae Petricovij.
[przedruk: Kraków 1761]. 4°, k. [35] sygn. A-I3. Razem opr. z epoki: skóra.
800 .–
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Zbiór XVII-wiecz. praw synodalnych archidiecezji gnieźnieńskiej i Królestwa Polskiego, odbytych pod
przewodnictwem arcybiskupów gnieźnieńskich i jednocześnie prymasów Polski: Bernarda Maciejowskiego
(1548-1608), Wawrzyńca Gembickiego (1554-1629), Jana Wężyka (1575-1638) i Macieja Łubieńskiego (15721652). Na pierwszej k. tyt. odb. w drzeworycie herb Pomian prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego
(1703-1767) - interrexa w 1763 r. Wszystkie oferowane tyt. zostały współwyd. w 1761 r., zob. Estr. t. 14, s. 381.
Opr. uszk. z ubytkami na grzbiecie, otarciami i śladami po owadach, okł. poluźnione (opr. do renowacji),
blok miejscami ze śladami niewielkich zawilgoceń, poza tym dobrze zachowany.

417. DAMALEWICZ, Stefan - Vita S. Bogumili Archiepiscopi Gnesnensis Eremita Camaldulensis
/ A Stephano Damalevicio S.T.D Canonicorvm Regvlarivm Congregationis Lateranensis [...] Praeposito [...] ex antiquissimis gravium authorum Chronicis excerpta [...]. Varsaviae 1714, b. druk. 8°,
k. [8], s. 423 (właściwie 344), ilustr. (drzeworyty); opr. z epoki: psk.
600 .–
Żywot arcybiskupa gnieźnieńskiego, błogosławionego Bogumiła (2 poł. XII w.), napisany na potrzeby
procesu kanonizacyjnego przez księdza Stefana Damalewicza (ok. 1610-1673) - kanonika włocławskiego i
rektora seminarium duchownego we Włocławku, historyka kościoła i hagiografa. Pierwodruk książki ukazał
się w Rzymie w 1661 r. Opr. ze śladami uszk. (po renowacji), stan dobry. Estr. t. 15, s. 20.

418. DAMBROWSKI, Józef - Alimonia Spiritualis Pascens Animas Hominum Brevi Resolutione
Praecipuorum Casuum & Difficultatum circa Administrationem Sacramentorum, occurrentium
in Dispositione moribundorum [...]: Cum Libello Variarum Benedictionum [...]. Tertio Reimpressa.
[Częstochowa] 1762, Typis Clari Montis Częstochoviensis. 8°, k. [3], s. 286, k. [7], s. 129, [1], k. [1];
opr. z epoki: kart.
800 .–
Początek tekstu na s. tyt.: „Reverendi Patris Josephi Dambrowski [...]”, po części zasadniczej z własną k.
tyt: „Wyprawa Duchowna w Drogę Szczęśliwey Wieczności Tak Kapłanom dla dyspozycyi Chorych, y na
śmierć skazanych; iako też samym Chorym, y Zdrowym przez rożne Akty a osobliwie Przez Ośmiodniową
Rekollekcyą [...] na szczęśliwą śmierć przygotować się pragnącym Wydrukowana” (k. [7], s. 129). Autor
niejednoznacznie zidentyfikowany, inna pisownia nazwiska: Dąbrowski, Dąmbrowski, Dombrowski; wg
Estr. (t. 15, s. 23) oraz katalogu Biblioteki Narodowej (i innych) żył w latach ok. 1630-1696, wg SPTK (t. 1, s.
373) r. urodzenia nieznany, w 1697 r. wstąpił do zakonu reformatów Wielkopolskiej Prowincji, specjalizował
się w teologii ascetycznej, zasłynął jako kaznodzieja, zmarł w 1724 r. w Toruniu-Podgórzu. Lekkie otarcia
papierowej okleiny, stan więcej niż dobry.

419. DUFRENE, Maximiliane - Rudimenta Historica Sive Brevis, facilisque Method[us] Juventutem
Orthodoxam notitia Historica imbuendi, Pro Gymnasiis Soc: Jesu in Polona Provincia. [...] Opusculum quartum, De Regnis, aliisque Orbis Provinciis. Leopoli 1745, Typis Collegii Soc: Jesu. 8°, k.
[3], s. [1], 140, [1], k. [21], winiety drzeworytnicze; opr. z epoki: kart.
480 .–
Książka wyd. anonimowo, pełniła funkcję podręcznika do nauki historii i geografii w szkołach Tow.
Jezusowego, łącznie ukazało się 6 części. Oferowana część 4 dot. wprowadzenia do historii, obejmuje
charakterystykę Niemiec, następnie innych krajów europejskich (w tym Polski), z podziałem na królestwa
katolickie i pozostałe oraz republiki, następnie królestwa w Azji, Afryce i Ameryce, na końcu znajdują się
zestawienia chronologiczne, z wykazami władców oraz strukturą urzędów i godności w Polsce. Zdublowana
w epoce część k. tyt. (bez szkody dla tekstu), brak przedostatniej k.?, ekslibris i drobne, odręczne zapiski
proweniencyjne z epoki, stan dobry. Estr. t. 26, s. 457-458.

420. HOLSTE, Lukas - Vetus pictura nymphaeum: referens commentariolo / explicata a Luca
Holstenio; accedunt alia quaedam eiusdem auctoris. Romae 1676, Typis Barberinis, excudebat
Michael Hercules. 2°, s. 12, k. tabl. [1] - na 2 k. (miedzioryt), duża winieta tyt. i 2 mniejsze pod tekstem, każda inna) - miedzioryty.
800 .–
Lukas Holste (1596-1661), znany w epoce jako Lucas Holstenius, był niem. humanistą, geografem, historykiem
i bibliotekarzem (m. in. w Bibliotece Watykańskiej), należał do zwolenników Galileusza. Tekst Holsteniusa
nawiązujący do mitologii grecko-rzymskiej, poświęcony m. in. dawnym opisom i przedstawieniom nimf
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421. Georg Horn, 1668

430. Jean Lamour, 1767

- bogiń uosabiających siły przyrody oraz kilka drobnych pism dot. starożytności ciągle żywej w Rzymie
w czasach jemu współcz., związanych m. in. z działalnością rodu Barberinich i papieża Urbana VIII. Duże
folio (44 cm), grafika (43x55 cm) z wyobrażeniem Kwirynału jako miejsca kultu pogńskiego. Ślad zacieku
na obszernych dolnych marginesach k., miejscami rdzawe plamki na k., zachowana okł. brosz. z epoki.

421. HORN, Georg - Dissertationes historicae et politicae / Georgii Hornii. Lugduni Batavorum et
Roterodami 1668, Ex officina Hackiana. 12°, k. [8], s. 389, [1], k. [13].
400 .–
Rozprawy historyczne i polityczne Georga Horna (1620-1670) - niem. historyka i geografa związanego
z uniwersytetem w Lejdzie, gdzie znalazł się głównie z przyczyn religijnych, gdy jako protestant musiał
opuścić rodzinny Palatynat w Niemczech. Historię postrzegał i pisał o niej w sposób nowoczesny, periodyzując ją na trzy główne epoki: starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne (po 1500 r.). W oferowanym
zbiorze prac Horna znajdują się rozprawy poświęcone różnym krajom i regionom europejskim, ale też
Afryce i Ameryce (osobno Meksykowi), rozdz. poświęcone Saracenom i Hunom. rozważania o demokracji
i arystokracji oraz in. Brak opr. (częściowo zachowane broszurowe okł. z epoki), blok poluźniony, egz.
kompletny, k. czyste. Zob. ilustr. s. 113.

422. LUDOLPHUS de Saxonia - Excelsum & Excellentissimum Opvs Vitae Jesu Christi Redemptoris
Nostri. Ex medullis Evangelicis, & Approbatis ab Ecclesiæ Doctoribus, sedule per Ludolphum de
Saxonia Ordinis Carthusiensis. Collectum Munificientia & liberalitate, Perillustris [...] Domini Simonis Wosinski, Vtriusquæ Juris ac S. Theologiæ Doctoris [...] Reincusum, Anno [...] 1750. Posnaniae,
Typis Academicis. 2°, k. [2], s. 702 (właśc. 652), k. [9]; opr. z epoki: skóra.
800 .–
„Życie Chrystusa” - dzieło Ludolfa z Saksonii (ok. 1295-1377), dominikanina, następnie kartuza, przełożonego
klasztoru w Strassburgu, wybitnego pisarza religijnego, autora wielu znakomitych dzieł teologicznych,
z których najważniejsze jest oferowane. „Vita Christi” to rozbudowany, obszerny traktat teologiczny nawiązujący do najistotniejszych prawd wiary chrześcijańskiej, związanych z bóstwem i człowieczeństwem
Chrystusa oraz jego odkupieńczą misją. Książka po raz pierwszy ukazała się w 1474 r., wywarła olbrzymi
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wpływ na kształtowanie się duchowości wielu pokoleń i świętych kościoła katolickiego (m. in. św. św.
Franciszka Salezego, Ignacego Loyoli, Jana od Krzyża, Teresy Wielkiej). Książka wyd. w Poznaniu przez ks.
Szymona Wosińskiego, na s. 1: „Pars secunda Vitae Christi, Domini Nostri”, wariant A (z własną k. tyt.), w
tym samym r. ukazał się t. 1. Opr. uszk. z ubytkami na grzbiecie, obszerny blok w stanie bardzo dobrym,
liczne błędy w paginacji, odręczny zapisek prow.

423. [MASONIK] Rede von der Verhältniss der Freymäurerey gegen den Staat, welche am Johannis-Tage 1745 in der gerechten und vollkommenen Versammlung zu denen drey Rosen gehalten
worden / von dem Bruder Redner. [Halle] 1746, [Regner]. 4°, k. [1], s. 26, winieta miedz. na s. tyt.,
winiety drzew. w tekście.
360 .–
O relacjach między wolnomularzami a państwem. Na s. tyt. po tekście „zu denen drey Rosen” odręcznie
dopisano „in Jena”, częsciowo zamazany wyraz „denen”, winiety z symboliką masońską. Niewielkie zabrudzenia na s. tyt. i ślad lekkiego zgięcia k., stan więcej niż dobry. Prow.: Drei Cedern in Stuttgart (piecz.), obok
inna masońska mało czytelna. Egz. w zbiorach Biblioteki UAM z adnotacją „Sehr selten”.

424. MICRAELIUS, Johannes - Antiqvitates Pomeraniae, Oder Sechs Bücher Vom Alten Pommerlande, [...] Nebst denen darzu gehörigen Land-Charten. Stettin und Leipzig 1723, In Verlegung
Johann Kunckels. 4°, k. [27], s. 424, k. [4]; [4], s. 126, k. [4], s. 129-270; k. [4], s. 271-448, k. [10], frontispis
(miedz.), k. tabl. [2] z mapami (miedz.), k. tabl. genealogicznych [3]; opr. z epoki: kart. 4 500 .–
Historia Pomorza - pomnikowe dzieło Johannesa Micraeliusa (1597-1658) - niem. historyka, teologa, filozofa i poety związanego ze Szczecinem, rektora Pedagogium Szczecińskiego. Autor do swej pracy wyd.
po raz pierwszy w Szczecinie w latach 1639-1640 wykorzystał obszerny materiał źródłowy, dzięki czemu
„Antiqvitates Pomeraniae” do dziś jest bogatym źródłem wiedzy na temat historii tego regionu, obejmuje
swym zakresem dzieje od przekazów starożytnych do czasów współczesnych autorowi, ostatnia księga
zawiera szczegółowe opisy Pomorza, w tym poszczególnych miejscowości. Całość jest podzielona na 6
ksiąg, te z kolei na części, każda z nich posiada własną k. tyt., frontispis sygn. Uhlich [Gabriel] scul[psit],
2 rozkł. mapy: Europy i Pomorza na przełomie starożytności i wczesnego średniowiecza. Opr. ze śladami
pęknięć na grzbiecie, obszerny blok w stanie bardzo dobrym. Zob. ilustr. s. 115.

425. RZEPNICKI, Franciszek - Vitae praesulum Poloniae, Magni Ducatus Lithvaniae: res praecipuae illorum temporibus gestae ad annum MDCCLX. origo ecclesiarum cathedralium quatuor
libris comprehensae / opera P. Francisci Rzepnicki e Societate Jesu [...] tomus secundus libros II. et
III. comprehendit. [Poznań] 1762, typis Posnaniensibus ... Collegii Societatis Jesu. 8°, k. [2], s. 396,
k. [8]; opr. z epoki: psk.
500 .–
T. 2 życiorysów biskupów w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim. Autor (1710-1780) był jezuitą i historykiem
kościoła, pełnił m. in. funkcję archiwariusza prowincji wielkopolskiej, stąd też dostęp i znajomość źródeł
wykorzystanych do napisania oferowanej pracy, składającej się z 3 t. wyd. w Poznaniu, odb. w drukarni
jezuitów; zob. Estr. t. 26, s. 547; SPTK t. 3, s. 545. „W każdej księdze omawia autor najpierw powstanie
biskupstwa, potem biografie biskupów i wypadki za ich rządów powstałe” [w Polsce i Wielkim Księstwie
Litewskim] - Estr. Opr. uszk. z ubytkiem części grzbietu i otarciami, rdzawe plamki na k., mimo to blok
dobrze zachowany, solidny.

426. RZEPNICKI, Franciszek - Vitae praesulum Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae: res praecipuae illorum temporibus gestae ad annum MDCCLX. Origo Ecclesiarum Catedralium quatuor
libris comprehensae / opera P. Francisci Rzepnicki e Societate Jesu [...], tomus tertius. [Poznań]
1762, typis Posnaniensibus clari Collegii Societatis Jesu. 8°, k. [2], s. 288, k. [6]; opr. z epoki: psk. z
szyldzikiem i złoceniami na grzbiecie.
500 .–
T. 3 i ostatni życiorysów biskupów w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim. Pęknięcia na krawędzi grzbietu,
otarcia opr., rdzawe plamki na k., blok dobrze zachowany, solidny.
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424. Historia Pomorza, 1723

428. Opisanie Polski i Litwy, 1734

427. SALMON, Thomas - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; in
opzigte hunner lands-gelegentheid, personen, klederen, gebouwen, zeden, wetten, gewoontens, godsdienst, regering, [...] Eerst in’t engelsch beschreven door Th. Salmon, nu vertaald en
merkelyk vermeerderd door M. van Goch. V. deel: behelzende den tegenwoordigen staat van
het Turksche Ryk in Asia en Afrika. Amsterdam 1733, by Isaak Tirion. 8º, k. [5], s. 622, k. [7], k. tabl.
[12] z ilustr. i mapami (w tym złoż. i fronitispis) - miedzioryty; opr. z epoki: perg.
1 500 .–
Wyd. 1 w jęz. holenderskim pracy ang. historyka i geografa Thomasa Salmona (1679-1767), należącej do
cyklu „Historia współczesna czyli obecny stan wszystkich narodów”. Książkę tłum. i znacznie poszerzył
Matthias van Goch, zawiera opisy regionów i krain należących onegdaj do Imperium Tureckiego: Cypru,
wysp na Morzu Egejskim, terytoriów Azji i Afryki Północnej, w tym Egiptu i Palestyny, całość podzielona na
części, każda z własną k. tyt. (paginacja ciągła). Dzieło dopełniają ryciny (galeoty - małego okrętu żaglowo-wiosłowego, derwiszów, sceny w meczecie, widoku Jerozolimy, piramid w Egipcie, fauny afrykańskiej i
in.) oraz duże mapy. Do kompletu brak dwóch tabl. (1 mapy oraz 1 ryciny), poza tym stan bardzo dobry.

428. SALMON, Thomas - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren; [...]
VI. deel. behelzende den tegenwoordigen staat van het europisch Turkyen, en van de grieksche
kerk. Als mede van het Koningryk Polen, en’t Groot-Hertogdom van Litthauwen. Amsterdam
1734, by Isaak Tirion. 8º, k. [6], s. 316, 326, k. [8], k. tabl. [11] z ilustr. i mapami (w tym złoż. i frontispis)
- miedzioryty; opr. z epoki: perg.
2 000 .–
T. 6 dzieła Thomasa Salomona zawiera w cz. 1 dalszy opis Turcji (europejskiej) i Grecji oraz przede wszystkim
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego (cz. 2: s. 326). Tekst poprzedza efektowny, alegoryczny frontispis sygn. J[an] C[aspar] Philips, wśród ilustr. rozległa panorama Konstantynopola (19,5x46
cm), mapy Turcji europejskiej (33,5x40,5 cm) i Polski (33x42 cm), plan Gdańska, portrety królów Augusta III
i Stanisława Leszczyńskiego, łapanie niedźwiedzia w Polsce, wizerunek kołtuna pol. (plica polonica). Do
kompletu brak mapy Europy, poza tym stan bardzo dobry, ładny, czysty egz. Estr. t. 27, 34 (opis lakoniczny,
bez lokalizacji egz.). Zob. ilustr. s. 115.
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430. Jean Lamour, 1767

429. SCHULTZ, Johann - Bemerkungen über die Theorien der Parallelen des Herrn Hofprediger
Schultz und der Herren Gensichen und Bendavid / nebst zwey Kupfertafeln. Libau 1796, Bey
Johann Daniel Friedrich. 8°, s. X, 207, k. tabl. 2 (miedzioryty); opr. z epoki: pł.
400 .–
Wyd. w Lipawie (Kurlandia) komentarze na temat teorii paraleli, wśród autorów Johann Schultz (17391805) - filozof i matematyk Uniwersytetu Albertina w Królewcu - współpracownik i przyjaciel Immanuela
Kanta, Lazarus Bendavid (1762-1832) - niem.-żydowski matematyk, filozof i pedagog oraz Johann Friedrich
Gensichen (1760-1807) - ur. w Drezdenku, matematyk w Królewcu, również zaprzyjaźniony z Kantem. Lekkie
spłowienia opr., blady ślad zacieku na marginesach kilku początkowych k., odręczny zapisek na przedniej
wyklejce. Prow.: Bibliotheca Schulziana: Königliches Gymnasium zu Marienburg (piecz.).

430. [STANISŁAW Leszczyński, król] Lamour, Jean - Recueil des ouvrages en serrurerie, que Stanislas
le Bienfaisant, Roy de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar, a fait poser sur la place Royal de Nancy,
à la gloire de Loius le Bien-Aimé; Composé et exécute par Jean Lamour son Serrurier ordinaire
avec un discours sur l’art de la Serrurerie et plusieurs autres dessins de son Invention. Dedié au
Roy. [Nancy 1767]. Se vend à Nancy chez l’Auteur [...] à Paris chez François, Graveur [...]. 61 cm, k.
[7] z tekstem, k. tabl. [20] z ilustr., 2 duże ilustr. nagłówkowe i 1 mniejsza - wszystko w miedziorycie; opr. współcz.: skóra ciemnoczerwona ze złoceniami, niebieski szyldzik na grzbiecie, zwięzy
wypukłe.
7 000 .–
Wyd. 1. Jean Lamour (1698-1771) był ślusarzem na dworze Stanisława Leszczyńskiego, twórcą finezyjnych,
niezwykle rozbudowanych i dekoracyjnych artystycznych konstrukcji kowalskich zdobiących plac królewski
w Nancy, w przeszłości noszący imię pol. króla, którego tarczę herbową artysta wplatał w swe kunsztowne
dzieła. Praca zawiera miedziorytnicze wizerunki projektów Lamoura (bram, okratowań, balustrad), k. tyt.
i dedykacyjna z ilustr. przedstawiającą wizytę Stanisława Leszczyńskiego w pracowni Lamoura, z bardzo
rozbudowanymi, niezwykle dekoracyjnymi bordiurami. Sztycharzami tabl. byli: Dominique Collin (17251781), Claude François Nicole I (1700-1783) oraz jego syn, Claude François Nicole II (ur. 1729). Przestawione k.
z tekstem (kolejność: 1, 5, 3, 4, 2, 6, 7}, egz. po renowacji introligatorskiej: widoczny ślad naddarcia dolnego
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marginesu k. tyt., wzmocnione marginesy części k. i tabl. oraz naddarcia (głównie pierwszej tabl.), drobne,
nieliczne ślady po owadach, na części tabl. odręczne objaśnienia z epoki. Imponująca tabl. otwierająca
część graficzną dzieła: 174x95 cm! Opr. Jerzego Budnika stylizowana na pochodzącą z epoki. Zob. ilustr.
s. 19, 113 i 116.

431. [SUPEREKSLIBRIS Marii Leszczyńskiej, królowej Francji] Heures a l’usage de la chapelle et paroisse du Roy. Contenant les prieres qui s’y disent le matin, le soir, & au salut. [...] Paris 1750, De
l’Imprimerie de Jacques-Franç. Collombat. 12°, s. 540; opr. z epoki: marokin ciemnoczerwony
ze złoconymi superekslibrisami na obu okł., grzbiet 6-polowy wyzłocony z motywem lilii, okł.
obrysowane złoceniem.
2 500 .–
„Godzinki” - modlitewnik na potrzeby dworu królewskiego Francji, z superekslibrisem królowej Marii Leszczyńskiej (1703-1768), córki króla Stanisława Leszczyńskiego, żony króla Francji Ludwika XV: połączone tarcze
herbowe królów Francji (3 lilie) oraz Polski (Orzeł i Pogoń, z centralnie umieszczonym herbem Wieniawa
Leszczyńskich). Na tylnej wyklejce współcz. nalepka z tekstem: „Relié par Fournier, Relieur du Roi & de la
Reine, a Versailles” (Oprawił Fournier, introligator króla i królowej w Wersalu). Ślady bladego zacieku na 2
początkowych k., poza tym stan bardzo dobry, opr. świetnie zachowana. Zob. ilustr. s. 19.
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432. Dancker Danckerts

436. Cosimo Mogalli

432. DANCKERTS, Dancker (1634-1666) - Polowanie par force. Akwaforta 38,5x45 cm (w świetle
passe-partout), sygn. pod kompozycją: Berchem Pinxit. Leon Schenk Excudit. Danker Danckerts
fecit.
1 200 .–
Duża XVII-wiecz. rycina amsterdamskiego grafika i wydawcy Danckera Danckertsa, autorem obrazu był
Nicolaes Pieterszoon Berchem (1620-1683) - malarz i grafik holenderski zafascynowany Włochami. Marginesy
obcięte do granic kompozycji, zachowany dolny z sygn., grafika w stanie bardzo dobrym. Zob. ilustr. s. 118.

433. [KATARZYNA Habsburżanka, królowa Polski] Oleszczyński, Antoni (1794-1879) - „Catharina D.
G. Regina Poloniae”; 1 poł. XIX w. Staloryt 8,5x8,5 cm (kompozycja), na arkuszu 27x21 cm, sygn.
pod kompozycją monogramem wiązanym AO.
180 .–
Portret Katarzyny Austriaczki (1533-1572), królowej Polski, trzeciej żony króla Zygmunta Augusta, odb.
pierwotnie na medalionie Stevena Cornelisza van Herwijcka w 1561 r. Stan bardzo dobry. Katalog portretów BN poz. 2058.

434. [KONARSKI, Stanisław] Horwart, Ludwik (1806-?) - „Stanisław Konarski Ur. 1700. 30/9 -1773. 3/8
w Warszawie”. 1829. Litografia na arkuszu 29,5x21,5 cm, sygn. na kamieniu: Lit: L. Horwart [oraz]
w Warszawie 24/II 29 w Litogr: Jozefa Kośmińskiego i iego nakładem.
300 .–
Portret wybitnej postaci pol. historii, Stanisława Konarskiego - pijara, założyciela Collegium Nobilium w
Warszawie, poniżej jego obszerny biogram, również odb. z kamienia litograficznego. Grafika z: Portrety
królów polskich i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia. Wyd. J. Kośmiński. Warszawa 1829-1830. Ślady
małych przetarć papieru na odwrocie, poza tym stan bardzo dobry. Katalog portretów poz. 2308.

435. LORENZINI, Antonio (1655-1740) - Scena biblijna. Akwaforta 57,5x104,5 cm (kompozycja), na
arkuszu 71,5x111 cm, sygn. na płycie pod kompozycją: Fr. Ant. Lorenzini Min. Con. indicit.		
1 300 .–
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439. Kajetan Sołtyk

441. Andrzej Załuski

Antonio Lorenzini (1655-1740) zwany też Frate Antonio - włoski malarz i rytownik okresu baroku, działał
w Bolonii i Florencji. Imponująca rycina wg: Ant[onio] Licinio da Pordenone (1483-1539) - inven[it] oraz
Franc[esco] Petrucci (1660-1719) - delin[eavit]. Naddarcie obszernego, dolnego, lewego marginesu i kilka
innych mniejszych - po renowacji.

436. MOGALLI, Cosimo (1667-1730) - Znalezienie Mojżesza. Miedzioryt 50x37 cm (odcisk), na arkuszu
59x44,5 cm, sygn. na płycie pod kompozycją: C. Mogalli sculp[sit].
800 .–
Pierwowzorem ryciny był obraz namalowany przez Paolo Veronese (1528-1588) - jednego z najwybitniejszych włoskich malarzy renesansowych (sygn. na płycie P. Caliary Veronese pinxit), rysunkowej transkrypcji
dokonał Franesco Petrucci (1660-1719) - sygn. na płycie: Fran. Petrucci del[ineavit], rytował Cosimo Mogalli.
Ślady naddarć marginesów i na dolnej części kompozycji - po renowacji. Zob. ilustr. s. 118.

437. „NARUSZEWICZ, Adam: biskup łucki”. 1830. Portret litograficzny 11x9 cm, poniżej druk. biogram,
całość na arkuszu 30,5x21,5 cm, pod tekstem: Stereotypowano w Warszawie r. 1830. Staraniem i
nakładem Józefa Kośmińskiego. - Nr. 33.
300 .–
Portret i biogram biskupa Adama Naruszewicza (1733-1796) - wybitnej postaci pol. Oświecenia. Grafika z:
Portrety królów polskich i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia. Wyd. J. Kośmiński. Warszawa 1829-1830.
Ślady małych przetarć papieru na odwrocie, poza tym stan bardzo dobry. Katalog portretów poz. 3642.

438. [PUŁASKI, Kazimierz] Horwart, Ludwik (1806-?) - „Kazimierz Puławski Ur. 1748 4/3 w Winiarach
- 1779 9/10 pod twierdzą Sawannach w Ameryce”. 1829. Litografia na arkuszu 28,8x21,2 cm, sygn.
na kamieniu: Lit: L. Horwart [oraz] w Warszawie 26/10 29 w Litografii Jozefa Kosmińskiego i iego
nakładem.
400 .–
Portret Kazimierza Pułaskiego - dowódcy konfederacji barskiej i uczestnika walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych w litografii kolorowanej, poniżej jego obszerny biogram, również odb. z kamienia
litograficznego. Grafika z: Portrety królów polskich i ludzi sławnych, z opisem krótkim ich życia. Wyd. J.
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442. Zygmunt I Stary

Kośmiński. Warszawa 1829-1830. Ślady nieznacznych przetarć papieru na odwrocie, stan bardzo dobry.
Katalog portretów BN poz. 4301. Zob. ilustr. s. 20.

439. [SOŁTYK, Kajetan] Deisch, Matthäus (1724-1789) - „Cajetanus Soltick Episcopous Cracoviensis”.
1774. Mezzotinta 23x15,7 cm, na arkuszu 28,8x20,5 cm, sygn. na cokole pod kompozycją: Matth.
Deisch fecit Gedani 1774.
1 000 .–
Portret biskupa Kajetana Ignacego Sołtyka (1715-1788), kawalera orderów Orła Białego i Świętego Stanisława,
jego uwięzienie przez Rosjan w 1767 było jedną z przyczyn zawiązania konfederacji barskiej. Matthäus Deisch pochodził z Augsburga, ale od lat 40 XVIII w. związał się z Gdańskiem. Na odwrocie arkusza na dolnym
marginesie ślad małego przetarcia papieru. Stan bardzo dobry. Katalog portretów BN - Zob. ilustr. s. 119.

440. VOGEL, Albert (1814-1886), wg Juliusza Kossaka - „Właściwy herb litewski”. [1856]. Drzeworyt
13x9 cm (kompozycja), na arkuszu 26x21 cm, sygn. pod kompozycją: J. Kossak, A. Vogel sc.		
300 .–
Bardzo plastyczny wizerunek Pogoni - herbu Litwy, przedstawiony na tle fantazyjnej tarczy, powyżej
korona. Grafikę odb. w Berlinie w 1856 r. nakł. Biblioteki Kórnickiej. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 121.

441. [ZAŁUSKI, Andrzej Stanisław Kostka] „Andreas Stanislaus Kostka Comes in Zaluskie Zaluski
Episcopus Cracoviensis Dux Severiae”. Mezzotinta, miedzioryt i akwaforta 33,5x22,5 cm, na
arkuszu 40x29 cm.
400 .–
Portret kanclerza wielkiego koronnego i współtwórcy Biblioteki Załuskich, biskupa Andrzeja Załuskiego
(1695-1758) - owal, mezzotinta, wokół napis tyt., poniżej na płycie tekst: „Jeden z Fundatorów Biblioteki
Publicznej, Gorliwy Opiekun Akademii Krakowskiej, Górnictwa i Gospodarstwa Narodowego, pierwszy co
wprowadził Kartofle do Polski”. Na dolnym maginesie odręcznie ołówkiem: „N. 94 odbito z płyty oryg. w
Akad. Sztuk P. w Krakowie J[an] Wojnarski”. Katalog portretów BN (poz. 6175) dat. powstanie grafiki na 1
poł. XIX w. Lekkie sfałdowanie arkusza, ślady zacieku na marginesach (poza odb.). Zob. ilustr. s. 119.

442. [ZYGMUNT I Stary, król Polski] Oleszczyński, Antoni (1794-1879) - Zygmunt I Stary, król Polski.
Dwa staloryty 8,5x8 cm (kompozycje), na arkuszach 27x21 cm, sygn. na płycie monogramem
wiązanym AO.
500 .–
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440. Herb litewski

444. Edmund Bartłomiejczyk

Ryciny z podobizną medalu z 1527 r., odb. z okazji 60. rocznicy urodzin króla i przyłączenia Mazowsza do
Korony, na awersie znajduje się popiersie Zygmunta I Starego z napisem otokowym, na rewersie godło
Rzeczypospolitej na tarczy herbowej otoczonej czterema herbami ziem Litwy i Korony oraz napisem
otokowym z tytulaturą króla. Stan bardzo dobry. Katalog portretów BN poz. 6358 (awers). Zob. ilustr. s. 121.

443. [ZYGMUNT II August, król Polski] Oleszczyński, Antoni (1794-1879) - „Sigismundus Augustus
Rex Poloniae”; [1860]. Dwa staloryty 11x11 cm (kompozycje), na arkuszach 27x21 cm. 500 .–
Ryciny z podobizną medalu reprezentacyjnego z portretem króla Zygmunta II Augusta na awersie oraz
godłem Rzeczypospolitej otoczonym tarczami herbowymi i tytulaturą króla na rewersie, po obu s. treść
medalu obrzeżono laurowymi wiciami. Dekoracyjne grafiki w stanie bardzo dobrym. Katalog portretów
BN poz. 6400 (awers).

______________________________
444. BARTŁOMIEJCZYK, Edmund (1885-1950) - Z dawnego zwyczaju (Przed kościołem). 1937-1939.
Drzeworyt 31,1x28,1 cm, na arkuszu 37,4x30,4 cm, sygn. odręcznie ołówkiem pod kompozycją: E.
Bartłomiejczyk, oraz na klocku p. g. monogramem.
800 .–
Czołowy przedstawiciel grafiki pol. 1 poł. XX w. studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (19061909) u Jana Stanisławskiego i Wojciecha Weissa oraz w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1910-1913),
wykładowca akademicki, członek założyciel „Rytu”. W latach 1937-1939 E. Bartłomiejczyk wykonał cykl
drzeworytów pod wspólnym tyt. „Z dawnego obyczaju”, znalazły się w nim prace nawiązujące do naszego
folkloru i obyczajowości; zob.: Kowalska Bożena - Edmund Bartłomiejczyk. W-wa 1963, s. 23-4. Ślad małego
zgięcia górnego, prawego marginesu (poza kompozycją!), stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 121.

445. BIELECKI, Władysław (1896-1942) - „Kraków: Stopka Królowej Jadwigi”; 1925. Drzeworyt
barwny 22x18 cm (w świetle passe-partout), sygn. odręcznie ołówkiem pod kompozycją: tyt. jak
wyżej, oraz: Wlad. Bielecki del. et inv. 925.
540 .–
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451. Włodzimierz Konieczny

Autor studiował w monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, był mistrzem barwnego drzeworytu. Opr. 36x30
cm, pod szkłem, stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 20.

446. FISCHER-OELS, Helma (1860/70 - ok. 1930) - Gdańsk: Długie Pobrzeże. Akwaforta 20x26,5 cm,
na arkuszu 28x38 cm, sygn. odręcznie ołówkiem p. d.
500 .–
Graficzka (akwaforcistka) związana ze Śląskiem (Oleśnica, Wrocław), należała do Stowarzyszenia Artystek
Śląskich, odbywała podróże artystyczne, wykonała m. in. cykl rycin z widokami Gdańska. Niewielka prywatna piecz. na odwrocie, stan bardzo dobry.

447. FISCHER-OELS, Helma (1860/70 - ok. 1930) - Gdańsk: nad Motławą. Akwaforta 26x20 cm, na
arkuszu 38x28 cm, sygn. odręcznie ołówkiem p. d.
500 .–
Niewielka prywatna piecz. na odwrocie, stan bardzo dobry.

448. HOPPEN, Jerzy (1891-1969) - „Wesołego Alleluja”; 1936. Akwaforta 7,2x12 cm, na arkuszu
10,4x14,7 cm, sygn. na płycie l. i p. d.: J. H. oraz odręcznie ołówkiem pod kompozycją: Wilno
Hoppen 1936 r.
180 .–
Grafika okolicznościowa, różni się od egz. opisanego przez Jana Kotłowskiego - Jerzy Hoppen: rytownik.
Toruń 1991, poz. 36. Stan bardzo dobry.

449. JAKIMOWICZ, Roman (1899-1964) - Sosna. Drzeworyt ręcznie kolor. na arkuszu 16,8x12,8 cm,
sygn. odręcznie ołówkiem pod kompozycją: Jakimowicz.
360 .–
Roman Jakub Jakimowicz studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie,
dyplom uzyskał w 1931 r., „w sprawozdaniach z wystaw zamieszczanych w lokalnej prasie określa się go
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454. Jan Lorenczuk

jako pierwszego dyplomowanego artystę malarza - wychowanka WSP USB” - Jan Kotłowski [w] Wilno w
grafice; Toruń 1994. Praca z okresu międzywojennego. Stan bardzo dobry.

450. JASIŃSKI, Feliks (1862-1901), wg Alfreda Stevensa - Boża krówka. [1884]. Akwaforta 24,5x17 cm,
na pergaminie 32x24 cm (w świetle opr.), sygn. na płycie pod kompozycją p. d.: Felix Jasinski.		
500 .–
Artysta był synem powstańca styczniowego, działał głównie w Belgii i Francji, mistrz grafiki reprodukcyjnej,
a raczej wariacyjnej, postrzeganej przez współcz. jemu krytykę artystyczną jako twórczą interpretację dzieł
wielkich mistrzów, o czym świadczyły m. in. prestiżowe nagrody przyznane Jasińskiemu. Opr. 37,5x29,5
cm, pod szkłem.

451. KONIECZNY, Włodzimierz (1886-1916) - Mrok. 1909. Akwaforta 19,5x27,5 cm, na arkuszu 30x39,5
cm, sygn. odręcznie ołówkiem p. d.: Włodzimierz Konieczny.
1 000 .–
Graficzna ikona pol. symbolizmu ukazała się w „Tece graficznej Włodzimierza Koniecznego 1” Kraków
1909, wyd. w nakł. 100 egz. Włodzimierz Fryderyk Konieczny - grafik i rzeźbiarz o bardzo interesującym
życiorysie artystycznym (Szkoła Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, ASP Kraków (pracownie Konstantego
Laszczki i Józefa Pankiewicza, pobyt w Paryżu), zaprzyjaźniony m. in. z Witkacym i Stefanem Żeromskim
oraz pięknym życiorysie patriotycznym, zginął jako żołnierz Legionów. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 122.

452. LEISTIKOW, Walter (1865-1908) - „Das Haus” [Dom]. 1899. Akwaforta 16,1x22,5 cm (kompozycja), na planszy 27,8x36,7 cm, sygn. nadruk. na planszy l. d.: Walter Leistikow, Das Haus Pan V4
Originalradierung.
880 .–
Niem. malarz i grafik ur. w Bydgoszczy, przedstawiciel impresjonizmu, założyciel i wybitny artysta Berlińskiej Secesji. Grafika ukazała się jako dodatek w słynnym czasopiśmie niem. secesji „Pan”, r. 5 (1899), z.
4. Stan bardzo dobry.
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458. Zofia Urbanowicz

453. LEISTIKOW, Walter (1865-1908) - „Schlachtensee bei Berlin” [Jezioro Schlachtensee pod Berlinem]. 1902. Akwaforta 13,7x19,2 cm (kompozycja), na planszy 24,3x32,5 cm, sygn. pod kompozycją
nadruk.: Originalradierung von Walter Leistikow.
880 .–
Grafika ukazała się jako dodatek w „Zeitschrift für bildende Kunst”. Neue Folge 13 (1902). Na górnym marginesie powyżej kompozycji: Aus dem Probeband (piecz.). Stan bardzo dobry.

454. LORENCZUK, Jan (ur. 1929) - Wstrzymał Słońce ruszył Ziemię: 500-na rocznica urodzin Mikołaja Kopernika: 1973. B. m., r. i wyd. 69,5x50,5 cm, k. tyt., k. tabl. [6] - serigrafie odręcznie sygn.
ołówkiem; teka, opr. ppł.
1 600 .–
Jan Lorenczuk - absolwent ASP w Gdańsku w 1957 r. 7 dużych plansz (68x48 cm każda): (1) k. tyt. (2) Kopernik (portret). (3) Toruń (pomnik Kopernika). (4) Warszawa (pomnik Kopernika). (5) Frombork (katedra). (6)
Lidzbark Warmiński (zamek biskupów). (7) Olsztyn (zamek kapituły warmińskiej). Nr 2-7 sygn. przez artystę:
Z teki „Kopernik”, J. Lorenczuk. Tyt. na tece: Kopernik 1473-1973. Zob. ilustr. s. 123.

455. PŁOSZAY, Leon (1902-1993) - „Bydgoszcz, Spichrze”. Drzeworyt 20x27 cm (kompozycja), sygn.
odręcznie ołówkiem pod kompozycją oraz monogramem na klocku.
540 .–
Artysta kształcił się w Poznaniu w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych u Jana Wronieckiego, następnie
w latach 1936-1939 kontynuował naukę w Paryżu u Józefa Pankiewicza, należał do stowarzyszenia „Grupa
Artystów Polskich i ich Przyjaciół we Francji”. Opr. 43x48 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 141.

456. SKOCZYLAS, Władysław (1883-1934) - „Motyw ze starej Warszawy”. 1930. Drzeworyt 12,5x19,5
cm (kompozycja), na arkuszu 20x27 cm.
250 .–
Grafika ukazała się jako dodatek do „Sztuk Pięknych”, sygn. typograficznie pod kompozycją: autor i tyt., z
adnotacją (drzeworyt oryg.). Stan bardzo dobry, ładna, kontrastowa odb.
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462. Jan Aleksander Zaremba

457. STROŃSKI, Marian (1892-1977) - Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. [1936?]. Akwaforta 30x35
cm (w świetle passe-partout), sygn. odręcznie ołówkiem pod kompozycją: Przemyśl / MStroński.
1 000 .–
Artysta studiował w ASP w Krakowie, w Akademii Wiedeńskiej oraz w Paryżu, po II wojnie światowej osiadł
w Przemyślu. Na odwrocie opr. znajduje się nalepka z częściowo wydrapanym tekstem dat.: Przemyśl 20
czerwca 1936 r. Opr. 51x55 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 21.

458. URBANOWICZ, Zofia (1915-1980) - „Jastarnia. 1938 r.”. Akwaforta 19x24,5 cm (kompozycja),
sygn. odręcznie ołówkiem: tyt. jak wyżej / Zofia Urbanowicz.
600 .–
Artystka związana z Wilnem, znana później pod litewskim brzmieniem nazwiska Sofija Urbanavičiūté.
Malarka i graficzka, studiowała w latach 1933-1938 na Wydziale Sztuk Pięknych USB w pracowni Ludomira
Sleńdzińskiego, jako stypendystka wyjechała na dalsze studia do Paryża. Stan bardzo dobry. Zob.: Jackiewicz Mieczysław - Sztuka: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy. Bydgoszcz 2005, s. 217. Encyklopedia
Ziemi Wileńskiej; t. 3. Zob. ilustr. s. 124.

459. URBANOWICZ, Zofia (1915-1980) - „Riczka”; 1938. Drzeworyt 17x12,5 cm, na arkuszu 20x15 cm,
sygn. odręcznie ołówkiem: Riczka 1938 r. / Zofia Urbanowicz.
360 .–
Riczka (Rzeczka) - na verso passe-partout odręcznie: Grodno [?]. Stan bardzo dobry.

460. YERKA, Jacek (ur. 1952) - „Bibliotama”. 2006. Giclée, 68x53,5 cm (kompozycja), sygn. odręcznie
ołówkiem: E.A. I. „Bibliotama”, Yerka, oraz na kompozycji p. d.: Yerka06.
3 500 .–
Odb. autorska (Épreuve d’Artiste) nr 1. Opr. 114x91 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 2.

461. ZAREMBA, Jan Aleksander (1897-1961) - Portret Stefana Żeromskiego. 193? Drzeworyt 14x11
cm, na arkuszu 29x21 cm (w świetle passe-partout), sygn. ołówkiem monogramem wiązanym:
JAZ.
250 .–
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Artysta uczęszczał do Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie, w latach 30 był nauczycielem na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Technicznej we Lwowie, aktywny
w latach I wojny światowej (NKN i organizacje niepodległościowe) oraz w wojnie z bolszewikami, związany
przede wszystkim z Kielcami. Opr. 32x24,5 cm, pod szkłem, odb. na papierze kremowym. Zob. ilustr. s. 125.

462. ZAREMBA, Jan Aleksander (1897-1961) - Portret Władysława Reymonta. 193? Drzeworyt 17,5x8
cm, na arkuszu 29x21 cm (w świetle passe-partout), sygn. ołówkiem monogramem wiązanym:
JAZ.
250 .–
Opr. 32x24,5 cm, pod szkłem, odb. na papierze kremowym. Zob. ilustr. s. 125.

463. ŻURAWSKI, Władysław (1888-1963) - „Hucułka z konwią”. 1938. Drzeworyt kolor. akwarelą,
14,2x9,2 cm, sygn. odręcznie ołówkiem pod kompozycją: tyt. (jak wyżej) WŻurawski 1938 oraz
monogramem wiązanym na klocku.
300 .–
Władysław Żurawski był malarzem, grafikiem, ilustratorem i pedagogiem, studiował w krakowskiej ASP u W.
Weissa, J. Malczewskiego, J. Pankiewicza, J. Fałata i T. Axentowicza, chętnie podejmował tematy huculskie.
Stan bardzo dobry, grafika „zamknięta” w passe-partout. Zob. ilustr. s. 20.

464. ŻURAWSKI, Władysław (1888-1963) - „Za chlebem”. 1932. Drzeworyt kolor. akwarelą, 20,8x13,2
cm, sygn. odręcznie ołówkiem pod kompozycją: tyt. (jak wyżej) - (drzeworyt kolor.) WŻurawski
1932 oraz monogramem wiązanym na klocku.
400 .–
Stan bardzo dobry, grafika „zamknięta” w passe-partout. Zob. ilustr. s. 20.

______________________________
465. BAT[?], K. (XIX w.) - Portret konny szlachcica. 1850. Olej na płótnie 27,5x34,2 cm, autorski opis
na odwrocie.
4 800 .–
Autor niezidentyfikowany, tekst na odwrocie: „Pożegnanie dnia 24 Pazdziern 1850 - Z Tytusem w Grojecu
[!] przy wyjeździe iego do Petersburga - ten sam dzień wykończenia tego obrazu i innych, malowanego
we Wrzesniu 1849 r. K. Bat”. Opr. 36,5x46,5 cm. Zob. ilustr. s. 22.

466. BŁOCHOWIAK, Tadeusz (1910-1980) - Potop. 1950. Olej na płycie 120x90 cm, sygn. p. d.: T. Błochowiak 1950.
4 000 .–
Studia artystyczne rozpoczął w 1936 r., kontynuował po wojnie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w pracowniach Jana Wodyńskiego i Stanisława Borysowskiego. Malarska wizja szczytowej części (zwieńczenia)
pomnika - fontanny „Potop” w Bydgoszczy - wielofigurowej rzeźby niem. artysty Ferdinanda Lepckego
(1866-1909), istniejącej w latach 1904-1943 (rozebranej i przetopionej przez Niemców na cele wojenne)
oraz zrekonstruowanej w 2014 r. Zob. ilustr. s. 25.

467. GAJEWSKI, Teodor (1902-1948) - Dante. Rzeźba w drewnie: 27,5x16,5x11,5 cm, sygn. TG.		
3 000 .–
Wizerunek Dantego Alighieri (1265-1321) - mistrzowskie dzieło artysty rzeźbiarza związanego z Bydgoszczą,
absolwenta Państwowej Szkoly Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy, współzałożyciela Grupy Plastyków
Pomorskich, twórcy zarówno rzeźb kameralnych jak i pomników, uczestnika powstania wielkopolskiego.
Prace Teodora Gajewskiego należą do rzadkości. Zob. ilustr. s. 21.

468. GAWIŃSKI, Antoni (1876-1954) - Grenadier. Akwarela i gwasz na papierze 24,5x17,5 cm (w świetle
passe-partout), sygn. monogramem wiązanym p. d.: AG.
800 .–
Malarz, ilustrator, krytyk artystyczny i pisarz, studiował w Szkole Rysunkowej w Warszawie u W. Gersona,
następnie w latach 1896-1900 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza, uzupełnił wykształcenie w Monachium i wzbogacił we Włoszech. Opr. 39x31 cm, passe-partout wiedeńskie, pod szkłem.
Zob. ilustr. s. 23.
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479. Piotr Triebler

469. GAWIŃSKI, Antoni (1876-1954) - Szwoleżer Gwardii Napoleona. Akwarela i gwasz na papierze
24,5x17,5 cm (w świetle passe-partout), sygn. monogramem wiązanym p. d.: AG.
800 .–
Opr. identyczna jak poz. poprzednia: 39x31 cm, passe-partout wiedeńskie, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 23.

470. JAMONTT, Bronisław (1886-1957) - Krajobraz z chatą. Rysunek na papierze 12x14 cm (w świetle
passe-partout), sygn. odręcznie ołówkiem p. d.: Br. Jamontt.
800 .–
Bronisław Jamontt był następcą Ferdynanda Ruszczyca w katedrze malarstwa pejzażowego na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, gdzie przebywał do 1945 r., po wojnie w Toruniu na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK. Opr. 25,5x25,5 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 127.

471. KAMOCKI, Stanisław (1875-1944) - Łazienki Królewskie w Warszawie. Rysunek ołówkiem i
kredką na papierze 20x29 cm (w świetle passe-partout), sygn. l. d.: SKamocki.
680 .–
Artysta studiował w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. w Akademii Krakowskiej u Leona Wyczółkowskiego,
Jana Stanisławskiego i Jacka Malczewskiego, następnie w Paryżu i we Włoszech (podróże artystyczne). Ślad
złożenia arkusza na pół, opr. 33x40 cm, pod szkłem. Rzadki motyw w twórczości artysty. Zob. ilustr. s. 25.

472. KOSIŃSKI, Kajetan (1847-1935) - Sanna. Akwarela na kart. 15,5x28,5 cm (w świetle opr.), sygn. p.
d.: KKosiński.
1 600 .–
Artysta związany z Lwowem i Krakowem, w latach 1866-69 kształcił się w Akademii Wiedeńskiej, następnie
w Monachium, profesor rysunku w Wyższej Szkole Realnej w Stryju, następnie w Krakowie; zob. SAP t. 4,
s. 131. Opr. 30x43,5 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 26.

473. ŁUKOMSKA-WIELOWIEYSKA, Bronisława (1865-1939) - Studia portretowe i martwe natury: zespół 11 prac rysunkowych wykonanych węglem i 1 malarskiej (akwarela). XIX w. (1)
Popiersie antyczne. 60x46 cm, sygn.: BŁukomska 1879 r. (2) Studium dłoni (otwartej). 22x36 cm,
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473. Bronisława Łukomska-Wielowieyska

sygn. monogramem wiązanym BŁ. (3) Studium dłoni (trzymającej). 26x44 cm, sygn. BŁukomska.
(4) Portret kobiety z kameą (en face). 62x47 cm. (5) Portret kobiety z kameą (pochylonej). 60x47
cm. (6) Zamyślona dziewczyna (głowa podparta dłonią). 62x47 cm. (7) Zamyślona dziewczyna
(głowa leżąca na ręce). 47x62 cm. (8) Czytająca. (62x48 cm. (9) Chłopiec wiejski (w koszuli). 60x48
cm. (10) Chłopiec wiejski (w bluzie). 62x48 cm. (11) Starzec z brodą. 59x46,5 cm. (12) Chłopiec z
białym kołnierzykiem. Akwarela na arkuszu 45x31 cm.
9 000 .–
Unikatowy zbiór wczesnych prac wybitnie utalentowanej artystki, Bronisławy Łukomskiej - po mężu
Wielowieyskiej. Już w 1884 r. jej praca była wystawiona w Zachęcie w Warszawie, wielokrotnie w Salonie
Aleksandra Krywulta, poza tym w Towarzystwie Sztuk Pięknych w Krakowie, salonach Lwowa, Wilna, Monachium, Berlina i Pragi, przebywała też w Paryżu, w okresie międzywojennym mieszkała w Warszawie,
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gdzie zginęła we wrześniu 1939 r. w czasie bombardowania miasta przez Niemców. „Liczne obrazy i szkice
spłonęły w czasie okupacji w Warszawie” - zob. SAP, t. 5, s. 201-2. Zob. ilustr. s. 129.

474. MAŁACHOWSKI, Tadeusz (1928-1987), wg Auguste’a Renoira - Loża. 1974. Olej na płótnie 80x65
cm, sygn. p. d.: wg Renoira Tad. Małachowski 1974.
4 000 .–
Obraz Auguste’a Renoira (1841-1919) został namalowany w 1874 r. i pokazany na pierwszej wystawie impresjonistów w Paryżu w tym samym r., oferowaną kopię powstałą równo 100 lat później (z zachowaniem
wielkości oryginału) namalował Tadeusz Małachowski, absolwent warszawskiej ASP (w pracowni Kazimierza
Tomorowicza), wyróżniony wyjazdem stypendialnym do Włoch i Francji, autor głośnych cykli obrazów
wystawionych w 1970 r. w warszawskiej Zachęcie, wybitny portrecista. Opr. 102x84 cm. Zob. ilustr. s. 24.

475. NIESIOŁOWSKI, Tymon (1882-1965) - Akt. Kredka, papier 18x28 cm (w świetle passe-partout),
sygn.: Tymon.
800 .–
Artysta związany kolejno z Lwowem, Krakowem, Zakopanem, Wilnem i Toruniem, ważna postać pol. sztuki
XX w. Opr. 39x47 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 24.

476. NIESIOŁOWSKI, Tymon (1882-1965) - Portret cyrkowca. Kredka, akwarela na papierze 42x29,7
cm, sygn. p. d.: Tymon.
1 500 .–
Praca z lat 50 ubiegłego wieku. Zob. ilustr. s. 24.

477. RAFFET, August (1804-1860) - Wiarusi napoleońscy. 1850. Akwarela na papierze 29,5x39 cm,
sygn. i dat. p. d.: Raffet / 14 fevr. 1850.
1 000 .–
Franc. malarz i grafik (znany też jako Denis Auguste Raffet) - autor prac utrzymanych w romantycznej
stylistyce, nawiązujących do czasów rewolucji franc., kampanii Napoleona oraz wydarzeń jemu współcz.
Zob. ilustr. s. 22.

478. SETKOWICZ, Adam (1875-1945) - Kraków: Rynek Główny. Akwarela 22x16,5 cm (w świetle
passe-partout), sygn. p. d.: A. Setkowicz.
2 000 .–
Artysta kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Teodora Axentowicza, motywy
krakowskie w jego twórczości należą do rzadszych. Opr. 35x25 cm (ramka drewniana ze złoceniami), pod
szkłem. Zob. ilustr. s. 25.

479. TRIEBLER, Piotr (1898-1952) - Żołnierz 62 bydgoskiego pułku piechoty. Rzeźba w drewnie
umocowana na kolumnach i postumencie metalowym, 38x14,5x13,5 cm, sygn. P. T. / 62 P. w. P.		
2 500 .–
Artysta rzeźbiarz związany z Bydgoszczą, Pomorzem i Wielkopolską, uczył się w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy, następnie w Państwowej Szkole Sztuki Zdobniczej w Poznaniu, tworzył
pomniki, popiersia, portrety, płaskorzeźby, tablice pamiątkowe i plakiety. 62 pułk piechoty stacjonował w
Bydgoszczy, wchodził w skład Armii Wielkopolskiej. Zob. ilustr. s. 127.

480. UNIECHOWSKI, Antoni (1903-1976) - Audiencja u papieża. (ok. 1958). Piórko, tusz, lawowanie,
podkolorowanie akwarelą, na papierze 29x42 cm.
1 300 .–
Projekt ilustr. do utworu Juliusza Słowackiego „Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej J. O. księcia
Radziwiłła Sierotki”, Warszawa 1959. Ślad złożenia, poza tym stan bardzo dobry.

481. WASIK, Witold (1920-1996) - Akt. 1976. Olej na płótnie 95x140 cm, sygn. p. d.: Wasik 76.		
6 000 .–
Malarz, grafik, architekt wnętrz, studiował w latach 1938-1939 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w
pracowniach Kazimierza Sichulskiego i Pawła Dadleza, brał udział w licznych wystawach, członek ZPAP.
Zob. ilustr. s. 26.
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482. [BARDO] Das Gnadenbild in Wartha. [2 poł. XIX w.]. Litografia 9x6 cm (owal), w metalowej ramce
pod szkłem 12,5x10 cm (owal), uszko do zawieszenia.
100 .–
Bardo na Śląsku z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem, widokiem sanktuarium maryjnego i miejscowości, widok naklejony na czarny podkład. Stan więcej niż dobry.

483. [BYDGOSZCZ - Fordon] Gruss aus Fordon. Verlag Adolf Lewin, Fordon. [1901]. 9x14 cm, litografia
kolor.
180 .–
Korespondencja dat. [19]01. 5 widoków: Brücke, Gesammansicht, Kathol. Kirche, Bahnof, Bromberger-Strasse. Ślad nieznacznego zgięcia na bocznym marginesie, poza tym stan bardzo dobry. Rzadkość.
Zob. ilustr. s. 27.

484. [BYDGOSZCZ - Okole] Gruss aus Schleusenau - Bromberg. Kunst - Verlag C. Mauve, Bromberg.
[1901]. 9x14 cm, litografia kolor.
150 .–
Korespondencja dat. [19]01. 4 widoki: Kleinbahnof, Chaussee - Strasse, Bromberger Kanal, Evang. Kirche.
Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 27.

485. [BYDGOSZCZ] Gruss aus Bomberg. E. Stössel, Bromberg. [1899]. 9x14 cm, litografia kolor.		
150 .–
Korespondencja dat. [18]99. 3 widoki: Friedrichsplatz, Danziger Brücke, Städt. höhere Töchterschule. Stan
bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 27.

486. [BYDGOSZCZ] Gruss aus Bomberg. Ottmar Zieher München. [1903]. 9x14 cm, litografia kolor.		
120 .–
Korespondencja dat. [19]03. 5 widoków: Hafenbrücke von der Mühle gesehen, Denkmal Kaiser Wilhelm I,
Postgebäude mit Hafen, Friedrichsplatz mit Jesuiten-Kirche, Schleuse mit Steinbrücke. Ślad naddarcia na
górnej środkowej części (po konserwacji), mała prywatna piecz. Zob. ilustr. s. 28.

487. [BYDGOSZCZ] Gruss aus Bomberg. Ottmar Zieher München. [1904]. 9x13,5 cm, litografia kolor.
120 .–
Korespondencja dat. [19]04. 4 widoki: Weichselbrücke b. Fordon, Rinkau: Forsthaus, Garnisonkirche, Dritte
Schleuse. Stan bardzo dobry.

488. [BYDGOSZCZ] Gruss aus Bomberg. Paul Berthold Jaekel Bromberg. [1899]. 9x14 cm, litografia
kolor.
140 .–
Korespondencja dat. [18]99. 3 widoki (bez niem. napisów): pomnik Fryderyka Wielkiego na Starym Rynku,
widok teatru i pomnik cesarz Wilhema I. Verso mała prywatna piecz., stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 28.

489. [BYDGOSZCZ] Gruss aus Bomberg. Verlag der A.-G. für automatischen Verkauf. Berlin N. O. [ok.
1900]. 9x14 cm, litografia kolor.
120 .–
Na lewym marginesie nadruk: Vereinigte Papierwaarenfabrik S. Krotoschin Görlitz, korespondencja dat.
[19]01. Zawiera 3 widoki: IV. Schleuse, Stadttheater, St. Paulkirche. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 28.

490. [BYDGOSZCZ] Gruss aus Bromberg. Kunst Anstalt Rosenblatt Frankfurt a / M. [nie po 1905]. 9x14
cm, litografia kolor.
120 .–
Pocztówka z tzw. długimi liniami na stronie korespondencyjnej, zawiera 5 widoków: Denkmal Friedrich
d. Grossen, Schleusenhäuschen a. d. Stadtschlöse, Evangel. Paulskirche, Rathaus, Krieger - Denkmal. Egz.
bez korespondencji, stan bardzo dobry.
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493. Widok Zamku w Ojcowie

491. [KRÓLEWIEC] Rischert, Hannes (1901-1984) - Das Ordens-Schloss zu Königsberg Pr.: Sitz der
letzten Hochmeister des Deutschen Ordens von 1457-1525. 1937. Litografia kolor. 34,5x25 cm
(kompozycja), na arkuszu 50x37 cm (w świetle opr.), sygn. odręcznie p. d. oraz na kamieniu inicjałami HR i datą 16.IX.37.
500 .–
Hannes Rischert był grafikiem i typografem związanym z Monachium i szerzej z Bawarią, motywy architektoniczne należały do jego ulubionych tematów. Widok zamku krzyżackiego w Królewcu, na grafice
obok tyt. na kamieniu data założenia miasta i zamku: „Gründung v. Burg u. Stadt 1255”, wokół tekstów 5
herbów. Stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 29.

492. [LEŻAJSK] Pamiątka z Leżajska. [XIX/XX w.]. Litografia 13,5x9 cm naklejona na kart. podkład,
pod szkłem 18x13 cm.
120 .–
Obok tyt. w ramce inicjały C. B. Wizerunek Matki Boskiej Leżajskiej (Pocieszenia), poniżej widok sanktuarium (bazyliki). Małe ubytki farby nałożonej na kart. podkład, grafika w stanie bardzo dobrym, metalowa
zawieszka.

493. [OJCÓW] Widok Zamku w Ojcowie do Roku 1795 w którym ostatnia Starościna Ojcowska Maryanna z Dembińskich Załuska umarła. Sandmann lit. według rysunku Zyg. Vogla sztychowanego
przez J. Freya. Odbito w Litografii „Czasu” w Krakowie. XIX w. Litografia 32x43 cm (kompozycja),
na arkuszu 47x62 cm.
1 200 .–
Malownicza, rzadka grafika wykonana przez austriackiego akwarelistę i litografa Franza Sandmanna
(1805-1856), pierwowzorem była akwarela namalowana przez Zygmunta Vogla (1764-1828), sztychowana
następnie przez Jana Zachariasza Frey’a (1769-1829). Widok Ojcowa wykonany przez Vogla powstał po 1795
- roku śmierci Marianny Załuskiej. Ślad naddarcia w jednym miejscu obszernego marginesu (po fachowej
konserwacji), poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 131.

494. [POZNAŃ] Posen: Die Haupt Stadt in Gros Polen. [Gabriel Bodenehr II, Augsburg ok. 1720].
Miedzioryt ręcznie kolor. 15,8x25,4 cm, na arkuszu 20x33 cm.
650 .–
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Plan miasta z lotu ptaka, po bokach legenda z opisem Poznania i wykazem najważniejszych obiektów, na
górnym prawym narożniku: 145. Widok miasta otoczonego murami i częściowo Wartą, zaznaczone obszary
zabudowane pod miastem. Gabriel Bodenehr II (1664-1758) umieszczał go w „Force d’Europe ...” oraz w
„Curioses Staats und Kriegs Theatrum in Polen ...”. Stan więcej niż dobry, dekoracyjna rycina. Warkoczewska -

495. [SZCZECIN] Alten Stettin. [Cölln 1590, Georg Braun, Frans Hogenberg]. Miedzioryt ręcznie kolor.
34x48 cm, na arkuszu 36x50,5 cm (w świetle passe-partout).
2 200 .–
Widok miasta z lotu ptaka rytowany przez Fransa Hogenbega (1540-1590) ukazał się po raz pierwszy
w 1588 r. w t. 4 „Civitates orbis terrarum”, poprawiona wersja zatyt. „Alten Stettin” znalazła się dwa lata
później w „Beschreibung von den vornehmsten Städte der Welt” (por. egz. w Polonie). Piękny stary kolor,
opr. 56,5x71,5 cm, pod szkłem. Efektowna, dekoracyjna, bardzo dobrze zachowana rycina! Zob. ilustr. s. 30.

496. [TORUŃ] Thorunium. Thoren. [Matthäus Merian, Frankfurt nad Menem 1641]. Akwaforta 21,5x33
cm, na planszy 32x36,7 cm.
800 .–
Plan Meriana z widokiem perspektywicznym Torunia - najbardziej znane wyobrażenie miasta czasów
staropolskich, podstawa licznych replik, jednocześnie podstawowe źródło ikonograficzne dla badaczy
architektury i urbanistyki XVII-wiecz. Torunia. Zob. A. Mierzejewska, M. Woźniak - Toruń: dawne widoki
miasta. Toruń 1994, poz. 5 (ilustr.). Ślady pionowych złożeń, stan bardzo dobry, mocna, wyraźna odb.

497. [WILNO] Finden, Edward Francis (1791-1857) - Widok przedmieścia Snipiszek w Wilnie i figura Zbawiciela przy kosciele Sgo. Rafała. [1849]. Imp.é à Paris par Chardon ainé et Fils. Staloryt
14,7x21 cm, na kart. 18,3x25 cm. Album de Wilna. 4eme. Serie 2eme. Liv.on.; N. 15.
300 .–
Autorem pierwowzoru był Jan Chrucki (1810-1885) - sygn. pod kompozycją: „Painted on the spot by John
Chrucki Impé. à Paris par Chardon ainé et Fils”. Pod tyt. ryciny dedykacja: „Dédié à Madame la Comtesse
Szadurska née Comtesse Tyszkiewicz par l’ Editeur J. K. Wilczyński”. Rycina z „Album wileńskie”, zob. J.
Jaworska [w] Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. T. 20. Warszawa, 1986, s. 334. Stan bardzo dobry!

498. [WILNO] Vierge d’Ostrabramska = Maria von Ostrabramska = Sta. Viergen de Ostrabramska.
Lith. F. C. Wentzel a Wissembourg. [2 poł. XIX w.]. Druck u. Verlag v. F. C. Wentzel, in Weissenburg
(Elsass). Litografia ręcznie kolor. 29,5x21,7 cm (kompozycja), na arkuszu 40x30 cm.
360 .–
Litograf i wydawca Friedrich Carl Wentzel działał w Weissenburgu w latach 1870-1879 (wg Staatliche Museen
w Berlinie). Pod dolną ramką: „Deposc 53. Dépôt a Paris, rue St. Jacques 5”. Słabo widoczny mały zaciek i
ślad przetarcia oraz pęknięcia na kompozycji (podklejony verso), uszk. marginesy z pęknięciami (podklejenia verso taśmą), egz. do konserwacji. Bardzo rzadka rycina, poniżej wizerunku MBO widok kościoła św.
Teresy, Ostrej Bramy i wiernych.

499. [WILNO] Wnętrze kaplicy Kazimierza w kościele katedralnym w Wilnie. [1843, Józef Oziębłowski]. Litografia 22,5x16,5 cm, naklejona wydawniczo na arkusz 26x20 cm.
300 .–
Grafika najprawdopodobniej ukazała się w: „Widoki miasta Wilna i Jego okolic, w Wilnie Litografii J.
Oziembłowskiego”, 1843. Litografie wg rys. Karola Raczyńskiego, marginesy wydawniczego podkładu z
charakterystycznym tłoczeniem na całej powierzchni. Ślad zgięcia i naddarć marginesów (poza kompozycją) - podklejone verso taśmą, zaplamienie na dolnej części.

500. [WROCŁAW] Bressla. [Hartmann Schedel, 1493]. Drzeworyt ręcznie kolor. 23,5x52,5 cm, na arkuszu
42x61,5 cm.
4 000 .–
Najstarszy, XV-wiecz. widok Wrocławia powstał wg nieznanego wzoru, grafikę przypuszczalnie przygotowali
niem. malarze i drzeworytnicy: Michael Wolgemut (1434-1519), który był m. in. nauczycielem Albrechta
Dürera oraz Wilhelm Pleydenwurff (1460-1494) - obaj wykonali ryciny do kroniki Hartmanna Schedla (14401514) „Liber chronicarum”, wyd. w Norymberdze w 1493 r., z której pochodzi oferowana, imponująca grafika.
Nad widokiem obszerny opis miasta w jęz. łac., na odwrocie również tekst w jęz. łac. oraz drzeworytowe
portrety (m. in. panujących w Czechach i na Morawach, do których Wrocław należał w XV w.). Stan bardzo
dobry. Zob. Czerner O. - Wrocław na dawnej rycinie, s. 62, poz. 25. Zob. ilustr. s. 30.
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501. [POLSKA, Śląsk] Polonia et Silesia. Per Gerardum Mercatorem. [Amsterdam 1623]. Miedzioryt
34,5x46 cm, kolor liniowy i cz. powierzchniowy; na arkuszu 45x55,5 cm.
1 600 .–
Jedna z najbardziej znanych map Polski końca XVI i pierwszej poł. XVII w., wykonana przez Gerarda Mercatora była przeróbką mapy Wacława Grodeckiego i adaptacją mapy Martina Helwiga do przedstawienia
Śląska. Na półn. sięga do linii miast: Stargard, Tuchola, Grudziądz, na wsch. do Lwowa, na odwrocie tekst
w jęz. łac.: Polonia Regnum, pagina: 280-281, sygn. Iiiiii. Zob. Imago Poloniae K75/1. Wytyczak R. - Śląsk
w dawnej kartografii. Wrocław 1998, poz. 4. Ślad złożenia, lekkie zabrązowienie papieru na marginesach.
Zob. ilustr. s. 31.

502. [POMORZE] Pomeraniae Ducatus Tabula. Auctore Eilhardo Lubino. Amstelodami, Guiljelm.
Blaeuw excudit. S[alomon] Rogiers sculpsit. [1664]. Miedzioryt ręcznie kolor. 37,7x48,3 cm, na
arkuszu 46,7x56,5 cm.
1 600 .–
Autorem mapy był Jodocus Hondius II (1594-1629), który wykonał ją na podstawie dzieła Eilharda Lubinusa z 1618 r. Mapa z płyty Hondiusa po raz pierwszy ukazała się w 1630 r., oferowany egz. w 1664 r. Na
Bałtyku tarcza z 9 herbami prowincji Księstwa Pomorskiego, 2 żaglowce i 2 róże wiatrów, nad dolną ramką
2 duże, ozdobne kartusze: skalowy z adresem wyd. oraz tyt. Zob. Stelmach poz. 16. Mojski s. 343, poz. 11.
Ślad złożenia, kolor powierzchniowy, na odwrocie tekst w jęz. niderlandzkim. Ładna, dekoracyjna mapa.
Zob. ilustr. s. 31.

503. [POMORZE] Le Duché de Pomeranie divisé en ses Principales Parties Dressé sur les Memoires
les plus Nouveaux par le Sanson, [...]. A Paris Chez H. Iaillot [...]. 1692. Miedzioryt ręcznie kolor.
54,5x87,5 cm (odcisk płyty).
2 400 .–
Imponująca mapa Księstwa Pomorskiego rytowana i wyd. pierwotnie przez Alexisa-Huberta Jaillota i
Guillauma Sansona w charakterystycznym dla nich formacie podłużnego folio i z bogatym kartuszem tyt.,
została skopiowana z fałszywym tyt. i adresem wydawniczym przez Pierre’a Mortiera. W rzeczywistości
nowo rytowana mapa Mortiera ukazała się w Amsterdamie w 1692 r.; zob. Stelmach poz. 37. Nad górną
ramką drugi, rozwinięty tyt. z wymienionymi ziemiami wchodzącymi w skład Księstwa Pomorskiego. Ślad
naddarcia (ok. 10 cm), w kilku miejscach odbarwienia koloru, opr. 76x106 cm, pod szkłem. Zob. ilustr. s. 32.

504. [POMORZE] Ducatus Pomeraniae novissima Tabula in anteriorem et interiorem divisa, quatenus subsunt Coronis Sueciae et Borussiae [...] exhibita á Ioh. Baptista Homann, Noribergae. [1716].
Miedzioryt ręcznie kolor. 48,5x56,5 cm, na arkuszu 53x59 cm.
1 400 .–
Wyd. 1 mapy Księstwa Pomorskiego Johanna Baptisty Homanna (1664-1724), w skali ok. 1:800 000, z
zaznaczeniem przeszło 700 miejscowości i bardzo rozbudowanym kartuszem na Bałtyku. Uzupeł. dolny
margines arkusza, stan więcej niż dobry, gruby papier. Stelmach poz. 55. Zob. ilustr. s. 32.

505. [PRUSY] Prussiae Nova Tabula. [Frankfurt a. M. 1652, Matthäus Merian]. Miedzioryt ręcznie kolor.
29x35,7 cm (ramka).
700 .–
Mapa Prus Matthäusa Meriana (1593-1650) ukazała się w dziele „Topographia Electoratus Brandenburgici
et Ducatus Pomeraniae”. Ślad złożenia atlasowego, ładny kolor i egz., opr. 44x51 cm, pod szkłem. Jäger
poz. 60. Zob. ilustr. s. 29.

506. [PRUSY] Borussiae Regnum complectens circulos Sambiensem, Natangiensem et Hockerlandiae,
nec non Borussia Polonica exhibens Palatinatus Culmiensem, Marienburgensem, Pomerelliae et
Varmiae [...] Mappa Geographica [...] exarata Tobiae Conradi Lotteri [...] 1759. Miedzioryt ręcznie
kolor. 49x57,2 cm (ramka), na arkuszu 52,5x66,5 cm.
1 500 .–
Wyd. w Augsburgu mapa Prus Tobiasza Conrada Lottera (1717-1777) - niem. kartografa, grawera i wydawcę.
Rozbudowany kartusz, gruby papier, ładny kolor, ślad złożenia atlasowego, stan bardzo dobry, Efektowna,
dekoracyjna mapa. Jäger poz. 158.

133

KARTOGRAFIA

______________________________
507. [MEMEL] Karte vom Preussischen Staate und den angränzenden Ländern, östlich von Berlin,
entworfen von F. B. Engelhardt. Berlin [1835], bei Simon Schropp und Comp: Sect. III. [Memel].
Miedzioryt na arkuszu 49x54,5 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona
pł.
200 .–
„Mapa państwa pruskiego i krajów ościennych na wschód od Berlina” oprac. przez Frierdricha Bernhardta
Engelhardta (1768-1854) i wyd. po raz pierwszy w 1819 r. Rozszerzone i uaktualnione wyd. 2 ukazało się
w 1835 r., składa się z 23 arkuszy, które były aktualizowane w latach 1840-1863, obejmuje w większości
ziemie pol., mapy w skali 1:325 000; zob. Centralny katalog zbiorów kartograficznych w Polsce, z. 5, poz.
92. Tyt. poszczególnych map wg skorowidza całej mapy. Oferowany arkusz 3 (Memel, Tylża) rytował J. C.
Richter, nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1840 berichtigte Ausgabe”. Rdzawe plamki , stan dobry.

508. [GĄBIN] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. VII. [Gumbinnen]. Miedzioryt na arkuszu
49x54,5 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
200 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1841 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 7 (pol. Gąbin) rytował F. B.
Engelhardt. Rdzawe plamki , stan dobry.

509. [KOWNO, Grodno] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. VIII. [Kauen, Grodno]. Miedzioryt
na arkuszu 49x54,5 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.		
300 .–
Arkusz 7 (Kowno, Grodno) na wsch. sięga do Wilna i Lidy. Dolny margines przycięty do ramki, stan więcej
niż dobry.

510. [KWIDZYN, Toruń, Płock] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XI. [Marienwerder, Thorn,
Plock]. Miedzioryt na arkuszu 49x55 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1847 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 11 (Kwidzyn, Toruń, Płock)
rytował J. C. Richter. Rdzawe plamki na marginesach, stan więcej niż dobry.

511. [ŁOMŻA] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XII. [Lomza]. Miedzioryt na arkuszu 49x55
cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1847 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 12 (Łomża) rytował F. B. Engelhardt. Rdzawe plamki na marginesach, stan więcej niż dobry.

512. [BIAŁYSTOK] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XIII. [Bialystok]. Miedzioryt na arkuszu
49x55 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1841 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 13 (Białystok) rytował Carl
Mare. Rdzawe plamki, stan dobry.

513. [PIOTRKÓW] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XVI. [Petrikau]. Miedzioryt na arkuszu
49x55 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1841 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 16 (Piotrków) rytowali Wilhelm
Bembé i Heinrich Kliewer. Rdzawe plamki na marginesach, stan więcej niż dobry.

514. [SIEDLCE, Warszawa, Radom, Lublin] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XVII. [Siedlec,
Warschau, Radom, Lublin]. Miedzioryt na arkuszu 49x55 cm, kolor liniowy, podzielona na części
do składania, podklejona
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1841 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 17 (Siedlce, Warszawa, Radom,
Lublin) rytowali Karl Kolbe i Paulus Schmidt. Rdzawe plamki na marginesach, na dolnym marginesie częściowo przycięty adres wyd., poza tym stan więcej niż dobry.
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515. [BRZEŚĆ Litewski] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XVIII. [Brzesc]. Miedzioryt na
arkuszu 49x55 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1841 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 18 (Brześć Litewski) rytował
Heinrich Brose. Rdzawe plamki, na dolnym marginesie częściowo przycięty adres wyd., stan dobry.

516. [KRAKÓW] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XXI. [Krakau]. Miedzioryt na arkuszu
49x54,5 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1840 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 21 (Kraków) rytowali Wilhelm
Bembé i Heinrich Kliewer. Stan bardzo dobry.

517. [SANDOMIERZ] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XXXII. [Sandomirz]. Miedzioryt na
arkuszu 49x54,5 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł. 300 .–
Arkusz 22 (Sandomierz) rytował Heinrich Brose. Na dolnym marginesie przycięty adres wyd., poza tym
stan więcej niż dobry.

518. [LWÓW] Karte vom Preussischen Staate [...]. Sect. XXXIII. [Lemberg]. Miedzioryt na arkuszu
49x55 cm, kolor liniowy, podzielona na części do składania, podklejona pł.
300 .–
Nad górną ramką: „Zweite bis zum Jahre 1841 berichtigte Ausgabe”. Arkusz 22 (Lwów) rytował Heinrich
Brose. Na dolnym marginesie przycięty adres wyd., poza tym stan więcej niż dobry.

519. DĄBROWSKI, Józef - Mapy do dziejów Polski. Warszawa [po 1900], Wydawnictwo M. Arcta.
21x30 cm, k. tabl. [12] z mapami; opr. z epoki: ppł.
120 .–
Tyt. był na okł. wyd., której brak, atlas ukazał się najprawdopodobniej przed odzyskaniem niepodległości,
o czym świadczy fakt, iż nie ma mapy nawiązującej do tego wydarzenia. Komplet map, pierwsza: Polska
w roku 992; ostatnia: Narodowość polska w XIX stuleciu. Ślad złożenia map na pół, stan dobry. Prow.:
Bibljoteka Gimn. im. J. Lelewela w Wilnie.

520. BYDGOSZCZ. 1:100 000. Warszawa 1935, Wojskowy Instytut Geograficzny. 42,5x55 cm. Pas 36,
słup 26.
80 .–
Oprac. na podstawie mapy 1:25 000 sprawdzonej w 1932. Ślady lekkich zgięć dolnego marginsu i małego
naddarcia obszernego prawego marginesu. Piecz.: Instytut Józefa Piłsudskiego.

521. [ELBLĄG] „Elbing: frisches Haffe und frische Nehrung”. [ok. 1930]. Druk kolor. na arkuszu 74x50
cm.
300 .–
Mapa Elbląga i okolic w formie plakatu reklamującego uroki turystyczne regionu: widok z lotu ptaka, na dole
tekst: „Ostpreussen - Ruhe, Erholung, Anregung” (Prusy Wschodnie - spokój, wypoczynek, inspiracja), brak
adresu wydawniczego, verso czyste. Ślady złożenia arkusza, podklejenia w miejscach zgięć, zaplamienia
na odwrocie. Efektowne przedstawienie. Zob. ilustr. s. 29.

522. [WARSZAWA] Plan Wielkiej Warszawy. [ok. 1:40 000]. Warszawa [przed 1931], Nakład Druk. i
Litogr. F. Kasprzykiewicza. 35x39 cm, litografia kolor.
100 .–
Verso: „Skorowidz ulic. Rozkład Jazdy Tramwajów Elektrycznych”. Ślady złożenia, minimalne przetarcia na
zgięciu, kilka drobnych naddarć dolnego marginesu.

523. [WILNO] Plan miasta Wilna. Wilno 1937, nakł. Drukani i Księgarni Józefa Zawadzkiego. 60x54 cm
(arkusz), kolor.
100 .–
Skala 1:12500, verso: „Skorowidz ważniejszych gmachów oraz instytucyj użyteczności publicznej miasta
Wilna” oraz „Spis ulic m. Wilna”, ilustr. Złożony, przetarcie na dolnej części złożenia, stan dobry.
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524. PAMIĄTKA rocznicy Powstania dnia 22 stycznia 1863. Paryż [1864], Imprimerie de Ad. Lainê
et J. Havard. 19x14 cm, s. [4], ilustr. (litografie).
200 .–
Na s. 1 litografia ze sceną powstańczą, na ostaniej dewiza - zawołanie „Boże dopomóż!”, poniżej tarcza
herbowa Rzeczypospolitej z Orłem, Archaniołem i Pogonią, na dole: „Na rzecz rannych. Cena 2 zł. p.”
(całość w litografii) na s. 2-3 anonimowy wiersz: „Rok temu, jak garstka powstańczej młodzieży / Szła w
bory Kampinos bez broni, odzieży, / Śród mrozów i śnieżnej kurzawy; / - Śmierć Moskwie! - krzyknęła, i
Naród się wzburzył, [...]”. Ślady złożenia i przetarcia na dolnej części grzbietu, stan dobry. Zob. ilustr. s. 137.

525. [KOŚCIUSZKO, Tadeusz] Krzeczkowski, Leonard - Pamiątka stuletniej rocznicy powstania
Tadeusza Kościuszki: 24 Marca 1794 - 24 Marca 1894: Sonet. Kraków [1894], nakł. L. Krzeczkowskiego. 26,5x17 cm, k. [1], tekst jednostr., ilustr.
90 .–
Autor (1865?-1895) był literatem, publicystą i redaktorem. Ilustr.: „Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku
Krakowskim w dniu 24 Marca 1794 r.”. Niewielkie naddarcia marginesów i lekkie zabrudzenia.

526. [KOŚCIUSZKO, Tadeusz] Kwiatkowski, Remigiusz - Kościuszko: w stulecie zgonu / Remigjusz
Kwiatkowski. [Piotrogród 1917], Naczelny Polski Komitet Wojskowy. 60,5x24 cm, k. [1], ilustr.		
120 .–
Druk ulotny z wierszem Remigiusza Kwiatkowskiego (1884-1961) poświęconym Tadeuszowi Kościuszce, nad
tekstem portret, poniżej ilustr. z widokiem kopca Kościuszki w Krakowie, odb. w Drukarni Polskiej „Sztandar”
M. Głodkowski i S-ka, Piotrogród. Ślady kilku złożeń, przetarć papieru i drobnych plamek.

527. [KOŚCIUSZKO, Tadeusz] Nowowiejski, Rudolf - Thaddaeo Kościuszko, Insignissimo Publicae
Libertatis Heroi Polono. (Hymnus Saecularia) 1817-1917 / scripsit Rudolphus Nowowiejski. Wien
b. r. [1917?], G. Fleischer [druk]. 30x23 cm, k. [1], tekst jednostr.
140 .–
Ksiądz Rudolf Nowowiejski (1879-1963) był muzykologiem, kompozytorem, pedagogiem, działaczem
społeczno-narodowym, młodszym bratem Feliksa Nowowiejskiego, na oferowanym druku przedstawił
się jako prezbiter w kościele św. Rocha w Wiedniu III. Okolicznościowy wiersz na stulecie śmierci Tadeusza
Kościuszki. Ślady złożenia, stan dobry.

528. KOBIETO! Polko! Katoliczko! Włościanko! [inc.:] Cichą - a jakąż użyteczną pracowniczką społeczną byłaś dotąd! Ze czcią przed Tobą, Polko - Matko, schylała się w Polsce każda głowa, iżeś
pomnożycielką była Narodu. Przetoż Wieszcz nasz Adam Mickiewicz pisał o Tobie [...]. Polskie
Zjednoczenie Ludowe. Grudzień 1918. 24x15 cm, k. [1], tekst dwustr.
150 .–
Wyjątkowy druk adresowany do Polek, które w listopadzie 1928 r. jako jedne z pierwszych na świecie
uzyskały prawa wyborcze! Ulotka wyborcza - apel do kobiet, aby głosowały na Polskie Zjednoczenie
Ludowe. „Polko! Włościanko! Nie słuchaj partji wywrotowych”. Lekkie zbrązowienie papieru, naddarcia
dolnego marginesu (poza tekstem).

529. NA KOGO Głosować? [inc.:] Gnębił nas przez długie lata moskal, na Sybir wywoził naszych synów, nasyłał nam obcych urzędników, nie dbał o oświatę, a nawet, jak mógł, to jej przeszkadzał.
Gnębił braci naszych w Poznańskiem niemiec [...] kto chce, by praca w sejmie wyszła na dobro
całego narodu, ten niech głosuje na listę No 3. B. m., r. i wyd. [1919]. 21 cm, s. 4.
90 .–
Ulotka dot. wyborów parlamentarnych w Polsce w 1919 r. Na końcu tekstu: „24. Druk. L. Bogusławskiego,
Świętokrzyska 11.”. Stan więcej niż dobry.

530. OBYWATELE i Obywatelki! [inc.:] W dziejach naszego narodu niezwykle doniosła przybliża się
chwila. W sponiewieranej przez najazdy, a wolnej dzisiaj stolicy Polski zebrać ma się wkrótce Sejm
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524. Pamiątka powstania 1863 r.

535. Hans Frank

Ustawodawczy. [...] Głosujcie na listę No 11. Republikański Demokratyczny Komitet Wyborczy we
Włocławku. [Włocławek 1919]. 43,5x16 cm, tekst dwustr.
100 .–
Verso: „Lista Kandydatów Republikańskiego Demokratycznego Kom. Wyborczego. 1. Medard Downarowicz, minister, zamieszkały w Warszawie [...]”. Druk Braci Piotrowskich, Włocławek. Ślad małego naddarcia
i ubytek dolnego narożnika (bez szkody dla tekstu).

531. DAR Narodowy 3 Maja: Polska Macierz Szkolna: 50 gr. 19x14 cm.

50 .–

Okolicznościowa cegiełka-nalepka wyd. w okresie międzywojennym: biało-czerwony ukoronowany Orzeł,
poniżej tekst, całość na czerwonym podkładzie. Ślad złożenia, lekko postrzępiony jeden margines, stan
dobry.

532. [WILEŃSZCZYZNA] Powódź na Wileńszczyźnie: specjalny dodatek ilustrowany do „Słowa”. Wilno
[1931], Stanisław Mackiewicz. 42 cm, s. 4, ilustr.
90 .–
Pod tyt.: „Dochód ze sprzedaży przeznaczony na rzecz Komitetu Pomocy ofiarom powodzi”. Zdjęcia
dokumentujące katastrofalną powódź w Wilnie i regionie w 1931 r. Ślady złożenia, stan więcej niż dobry.

533. MARSZAŁEK Polski Edward Śmigły Rydz 18 marca 1937. 17X17,5 cm.

50 .–

Okolicznościowa nalepka wyd. z okazji imienin Edwarda Śmigłego Rydza, obok tekstu postać marszałka
z buławą oraz sztandary, całość w tonacji niebieskiej. Stan więcej niż dobry.

534. [ŁÓDŹ] Akt.-Ges. der Baumwolle Manufaktur I. K. Poznanski Litzmannstatd. Gegründet
1873. Druck Grapow [nie przed 1940]. 15,8x12,2 cm.
120 .–
Nalepka reklamowa (towarowa?) Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznańskiego, które
funkcjonowało pod tą nazwą od 1889 r. Ślady drobnych zgięć i naddarć (widoczne głównie na odwrocie).

535. FRANK, Hans - Odezwa do ludności Generalnego Gubernatorstwa [Inc.:] W niestrudzonej
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543. Jan Dziewałtowski-Gintowt

559. L’Illustration, 1863

pracy Rząd Generalnego Gubernatorstwa przy współdziałaniu złączonych sił ludności wiejskiej
dążył do stałego celu, mianowicie, by przez zabezpieczenie ogólnego i wystarczającego wyżywienia nieustannie polepszać warunki życiowe całej ludności. [...] / Frank Generalny Gubernator.
B. m. [1943], b. wyd. 95x64 cm.
300 .–
Afisz z apelem - rozkazem Hansa Franka (1900-1946) o dostarczanie zbiorów rolnych i z argumentami, iż
jest to postawa chrześcijańska i antybolszewicka, ale niewywiązywanie się będzie karane. Ślad złożenia i
małej renowacji marginesów, poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 137.

536. DO POLSKIEJ Inteligencji Pracującej! [inc.:] W maju 1940 roku władze sowieckie rozpoczęły
masową eksterminację polskiego elementu inteligenckiego. Wywieziono na Sybir i odległe stepy
azjatyckie półtora miliona Polaków. ... [expl.:] Jest to walka o wolność ducha ludzkiego i wielkość
poszerzonego na zachodzie, a nie uszczuplonego na wschodzie Państwa Polskiego. ... [na ostatniej s. wiersz Władysława Broniewskiego „Tułacza armia”]. B. m. i r. [1944], b. wyd. 20 cm, s. [4].		
120 .–
„Sen caratu wytępienia polskiej inteligencji jako pierwszym kroku do zruszczenia Polski - chce ZSRR zrealizować udoskonalonymi metodami komunistycznego totalizmu” - z treści. Ulotka nie odnotowana przez
Władysława Chojnackiego w „Bibliografii pol. publikacji podziemnych wyd. pod rządami komunistycznymi”,
Warszawa 1996. Ślad złożenia i niewielkie naddarcia marginesów.

537. DO ŻOŁNIERZY byłej Armii Krajowej! [inc.:] Przez 5 lat przeszło, nie szczędząc ofiar walczyliście
z niemieckim najeźdźcą, aby móc po zrzuceniu jarzma niewoli odbudować Polskę jako społecznie
i politycznie sprawiedliwą ojczyznę wolnego obywatela. [expl.:] Walka polityczna o ich realizację
jest Waszym obowiązkiem i Waszym prawem, którego nie może Wam odmówić żaden uczciwy
Polak, uważający się za demokratę. Delegat Sił Zbrojnych na Kraj. [Warszawa] 24.VII.1945. 15x10,7
cm, k. [1], tekst na dwóch s.
100 .–
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Konspiracyjny druk ulotny wyd. w okupowanej Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Stan więcej niż
dobry. Chojnacki poz. 910.

538. ŻOŁNIERZE / nie walczcie z narodem / przysięgaliście go bronić / Żołnierze / nie plamcie
rąk i honoru krwią swych / ojców i braci. / Orła W. R. O. NA / nie pokona [...] PZPR w mundurach /
dokańcza dzieła zniszczenia / Ojczyzny. B. m. [nie przed 1981]. 22x10,4 cm, k. [1], tekst jednostr.
100 .–
Druk ulotny z czasów stanu wojennego, wyd. najprawdopodobniej wkrótce po jego ogłoszeniu 13 grudnia
1981 r., w treści apel: „Rodacy!! organizujcie się w Komitety Oporu Społecznego K. O. S.”. Papier bibulasty,
ślad złożenia, stan bardzo dobry.

______________________________
539. MARCINKOWSKI, Karol (1800-1846). Fotografia portretowa 6,3x5,4 cm (owal), naklejona na
kart. podkład 9,5x6,5 cm. XIX w.
100 .–
Portret doktora medycyny Karola Marcinkowskiego - wybitnej postaci pol. życia narodowego i społecznego,
związanego z Wielkopolską. XIX-wiecz. reprodukcja portretu malarskiego K. Marcinkowskiego (Fabiana
Sarneckiego?) - postać z laską i kapeluszem w dłoni. Stan więcej niż dobry.

540. [EMIGRACJA] Zarząd kościoła Najsł. Serca Maryi Panny. Proboszcz Wiel. Ks. Józef Fołta. Fot.
J. Sowiński [Detroit, nie przed 1898]. Fotografia 18,5x23,5 cm, naklejona na kart podkład 23x29
cm, z nadrukiem jak w tyt.
140 .–
Ksiądz Józef Fołta został proboszczem w parafii polonijnej pod. wez. Najsłodszego Serca Maryi Panny w
Detroit po śmierci poprzednika w 1898 i był nim do 1919 r. Przycięte marginesy, ślady lekkiego zawilgocenia
na odwrocie grubego kart. podkładu, stan dobry.

541. [EMIGRACJA] Towarzystwo Przemysłowców, Hamborn. Fotografowano 10.8.1913. Jan Mróz,
Hamborn, Duisburgerstr. 193. Druk: J. Kawaler i Spół., Oberhausen. Fotografia 22x28 cm, naklejona
na kart. podkład 34x40 cm, z nadrukiem jak w tyt.
200 .–
Hamborn - obecnie dzielnica Duisburga w Niemczech. Kart. zdublowany, lewy margines i prawy dolny
narożnik uzupeł., fotografia i nadruk w stanie bardzo dobrym.

542. [SYNKOWICZE] Wisłocki, Adam (1888-1943) - Kościół gotycki z XV w. p. w. Przemienienia
Pańskiego (absyda), fot. A. Wisłocki 22.VII.[19]23. Fotografia czarno-biała 12x17 cm, na kart.
podkładzie 24x32 cm.
150 .–
Zdjęcie Adama Wisłockiego - fotografa, filmowca, ratownika tatrzańskiego, zamordowanego przez Niemców. Odręczny opis na odwrocie, piecz., na bocznym marginesie podkładu 2 dziurki, stan dobry.

543. [WILNO] Dziewałtowski-Gintowt, Jan (1904-1960) - Wilno: wieża kościoła Bernardynów.
Cliché-verre, 15,5x11 cm (w świetle passe-partout).
600 .–
Jan Dziewałtowski-Gintowt - malarz, grafik i fotograf związany z Wilnem, uprawiał m. in. rzadką technikę
cliché-verre, będącą połączeniem grafiki i fotografii. Odręczny opis (ręką artysty?) na passe-partout, opr.
33,5x26 cm, piecz. na odwrocie: Władysław Puhaczewski [Skład Materjałów Piśmiennych, Wilno, Zamkowa
7]. Zob. ilustr. s. 138.

544. [PIŁSUDSKI, Józef] Pomnik I-go Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Tarnopolu. 11.XI.1935 r.
Foto Dorys Tarnopol. Fotografia pocztówkowa 9x14 cm.
100 .–
Verso czyste, stan więcej niż dobry.

______________________________

139

DRUKI ULOTNE, FOTOGRAFIE, RĘKOPISY, VARIA

549. Medal na 200-lecie urodzin Adama Mickiewicza

545. [BYDGOSZCZ] Ustawy Towarzystwa Katolickich Robotników Polskich w Bydgoszczy (pod
wezwaniem św. Józefa). 1892. Rękopis, 21x16,5 cm, okł., s. [14].
400 .–
Towarzystwo Katolickich Robotników Polskich w Bydgoszczy powstało 20 marca 1892 r. z inicjatywy ks.
Stanisława Choraszewskiego, zajmowało się propagowaniem pol. książki wśród robotników i ich rodzin
(m. in. rozdawało elementarze i katechizmy dla dzieci), organizowało odczyty. Pismo kaligraficzne, miejscami z poprawkami, na końcu: „Przyjęte na Walnem Zebraniu dnia 20 Marca 1892 r. Reprezentacya: X. Dr.
Choraszewski, patron (i kilkanaście innych nazwisk).

546. KULWIEĆ, Andrzej (1884-1946), kapitan Wojska Polskiego, wykładowca, dziennikarz, od 1923 r.
związany z Bydgoszczą. Autorskie rękopisy z zapisem wykładów z historii prowadzonych
w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy w latach 1924-1926, łącznie ok. 1000 s.
[!], całość usystematyzowana.
1 500 .–
Kapitan Andrzej Kulwieć studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuował w Oxfordzie,
jako ochotnik zgłosił się do I Kadrowej Kompanii Legionów Jóżefa Piłsudskiego, uczestniczył w walkach
frontowych, po ukończeniu Szkoły Oficerskiej został adiutantem gen. Władysława Sikorskiego, w 1923
r. został wykładowcą w Szkole Oficerskiej dla Podoficerów w Bydgoszczy (przemianowanej w 1927 r. na
Szkołę Podchorążych dla Podoficerów), w czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu. Cykl wykładów
z historii Polski i powszechnej jest zawarty w 8 zeszytach (20x16 cm każdy), wykłady są dat.: 15.01.1924 12.03.1926 i numerowane, układ chronologiczny, całość w skórzanej torbie z epoki. Piecz.: Z księgozbioru
Andrzeja Kulwiecia. Źródło do dziejów nauczania wojskowego, pamiątka po wyjątkowej postaci.

547. NĘDZA KUBINIEC, Stanisław (1897-1976), pisarz. List do Władysława Dunarowskiego, dat.
Kościeliska 13.VII.[19]40. 34x21 cm, k. [1], obszerny odręczny tekst na jednej str., podpisany Nędza-Kubiniec St.
300 .–
Pochodził ze starej góralskiej rodziny, uczestnik wojny pol.-bolszewickiej w 1920 r., w niewoli sowieckiej
do 1922 r., działacz Związku Podhalan, redaktor prasy ludowej i „Gazety Podhalańskiej”, wójt Kościeliska,
w swojej twórczości nawiązywał do kultury podhalańskiej. List z czasów wojny, stąd przede wszystkim
nawiązania i aluzje do tego szczególnego okresu, z konstatacją „Jednak w nawet najtrudniejszych czasach
nie należy tracić ducha”. Ex libris Jerzy Sulima-Kamiński. Stan bardzo dobry.
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548. [KOWALSKI, ułan] Ulan Kowalski b. d. Escadr. Litthausch. Ulanen Reg. No 12 Insterburg, Kriegserinnerung 1914-1917. Chromolitografia 40x48 cm, sygn. Verlag J. Pelzer, Berlin, N., naklejona na
kart. podkład 45,5x55,5 cm.
400 .–
Pamiątka ułana Kowalskiego - kawalerzysty w jednostce ułanów litewskich w Prusach Wsch., ze służby
w wojsku niem. i z I wojny światowej. Grafika przycięta na marginesach, tekst tyt. odręcznie, wklejone
fotograficzne „główki” ułana Kowalskiego, całość efektowna. Zob. ilustr. s. 23.

549. [MEDAL] Lis-Romańczuk, Barbara - Adam Mickiewicz / wieszczowi narodowemu w dwustulecie narodzin Bydgoski Antykwariat Naukowy: 1998. Brąz lany, 108x119 mm, waga 650g.		
250 .–
Nakł. 20 (dwadzieścia) egz.! Medal pamiątkowy z okazji 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza (17981855), z inicjatywy i wg pomysłu Edmunda Puzdrowskiego rzeźbiła Barbara Lis-Romańczuk, sumptem
Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego. Awers: portret poety wg Antoniego Oleszczyńskiego. Rewers:
otwarta księga z tarczą herbową z herbami Polski, Litwy i Rusi i fragmentem „Litanii pielgrzymskiej” z
„Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”. Zob. ilustr. s. 140.

455. Leon Płoszay
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550. ALMA Mater Vilnensis: czasopismo akademickie: wydawnictwo Zrzeszenia Kół Naukowych
Uniwersytetu Stefana Batorego. Wilno. Z. 5: 1927. 29 cm.
150 .Okł. (litografia kolor.) proj. i rys. na kamieniu Józef Horyd (1896-1939) - studiował na Uniwersytecie Wileńskim
u Ferdynanda Ruszczyca i Ludomira Sleńdzińskiego. M. in. obszerny tekst Jerzego Remera poświęcony
twórczości Ferdynanda Ruszczyca z reprodukcjami jego prac, zdjęcia Jana Bułhaka. Grzbiet wzmocniony,
kilka minimalnych naddarć, stan więcej niż dobry. Zob. ilustr. s. 33.

551. ARKADY. Warszawa: Polska Agencja Telegraficzna. Wydział Wydawnictw Artystycznych. 1935,
[nr 12] grudzień. 32 cm.
150 .Bogato ilustr. czasopismo artystyczne ukazywało się w latach 1935-1939 pod. red. Wandy Filipowiczowej.
W oferowanym m. in. Stanisław Koczorowski - Polska książka ilustrowana dla dzieci; z licznymi ilustr. na
tabl. (w tym kolor.) i w tekście. Zachowana okł. wyd., grzbiet lekko uszk., poza tym stan bardzo dobry,
całość na kredzie. Zob. ilustr. s. 33.

552. ATENEUM Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego. Wyd. Wydziału III Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno. R. 2, 1924, z. 5-6, 7-8.
23 cm, opr. współcz.: ppł.
160 .Czasopismo ukazywało się w latach 1923-1939, red. oferowanego rocz. był Kazimierz Chodynicki. Przeszło
450 s., na końcu (z osobną paginacją) indeks autorów, osób i miejscowości do rocz. 1923 (nr 1, 2, 3/4). Brak?
s. tyt. do z. 5/6, zachowane lica obu okł. wyd. ze spisem zawartości, niewielka piecz. (wydano z dubletów),
stan więcej niż dobry.

553. BIULETYN Informacyjny Legionowo-Peowiacki. Wyd.: Komenda Naczelna Związku Legionistów, Zarząd Główny Związku Peowiaków; red. odpowiedzialny Wacław Jankiewicz. Warszawa.
R. 1: 1938, nr 1, 3, 4-5, 6.
100 .–
Miesięcznik, łącznie ukazało się 7 nr-ów. Stan bardzo dobry. Piecz. na końcu nr-u 6: Zwoliński Tadeusz,
Zakopane, ul. Krupówki 39.

554. DAWNA Sztuka: czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki. Lwów, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. R. 1, 1938, z. 1. 32 cm.
60 .–
Łącznie ukazało się 7 z.: 1938, z. 1-4; 1939, z. 1-3. W oferowanym m. in.: Stanisław Lorentz - O architekcie
Janie Zaorze i dekoratorach kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Tadeusz Mańkowski - Kościół
Bernardynów we Lwowie. Zakurzenie okł., ślad zawilgocenia (sfałdowania) bocznego marginesu k., papier
kreda, liczne ilustr. Prow.: Dr. Podlacha (piecz.) = prof. Władysław Podlacha (1875-1951).

555. DAWNA Sztuka: czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki. Lwów, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. R. 2, 1939, z. 1. 32 cm.
60 .–
Zakurzenie okł., ślad zawilgocenia (sfałdowania) bocznego marginesu k., papier kreda, liczne ilustr. Prow.:
Dr. Podlacha (piecz.) = prof. Władysław Podlacha (1875-1951).

556. DAWNA Sztuka: czasopismo poświęcone archeologii i historii sztuki. Lwów, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich. R. 2, 1939, z. 3. 32 cm.
60 .–
Zakurzenie okł., ślad zawilgocenia (sfałdowania) bocznego marginesu k., papier kreda, liczne ilustr. Prow.:
Dr. Podlacha (piecz.) = prof. Władysław Podlacha (1875-1951).

557. GRAFIKA. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych. Warszawa. R. 2, 1932-33, z. 6. 31 cm.
200 .–
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559. Powstanie styczniowe 1863
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Ilustr. czasopismo artystyczne ukazywało się w latach 1930-1939, red. Franciszek Siedlecki, Tadeusz Gronowski i Adam Półtawski. W oferowanym m. in.: Tadeusz Turkowski - Książki Litwy i Rusi; Stanisława Sawicka
- Tadeusz Makowski; tabl. z dwubarwnym offsetem z oryg. Zofii Stryjeńskiej wykonanym w Zakł. Graf.
Straszewiczów. Zachowana okł. wyd uszk. na grzbiecie, poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 33.

558. GREIFENHAGENER Kreiskalender für das Jahr 1925. Stettin 1924, Verlag Leon Sauniers Buchhandlung. 23 cm, s. 112, k. tabl. [1] z ilustr., ilustr. w tekście.
100 .–
Bogaty treściowo kalendarz powiatu gryfińskiego, na końcu szczegółowy wykaz administracyjny miejscowości i majątków. Lekkie zabrudzenia okł. i marginesów kilku k., ślad zgięcia tylnej okł. i końcowych k.,
prywatny znak własnościowy.

559. L’ILLUSTRATION: journal universel. Paris. T. 41-42, 1863, nr 1036 (3 stycznia) - 1087 (26 grudnia).
37 cm, opr. z epoki w 2 wol.: psk. z tłoczeniami i złoceniami, zwięzy wypukłe.
2 000 .–
Kompletny rocz. popularnego, bogato ilustr. franc. czasopisma ukazującego się w Paryżu w latach 18431944. Tygodnik o charakterze ogólnym zawierał teksty dot. Europy i świata: polityczne, geograficzne,
historyczne, obyczajowe, poświęcone sztuce, literaturze i in., szczegółowe indeksy: rzeczowy i rycin (usystematyzowanych tematycznie, łącznie kilkaset w każdym t.). W oferowanym znajdują się liczne informacje,
a przede wszystkim ryciny dot. powstania styczniowego i szerzej Polski, łącznie ok. 70 drzeworytów
całostr. i w tekście, przedstawiających sceny bitewne, obozowe, portrety i postacie powstańców, rodzajowe,
panoramy Warszawy i Krakowa, mapę Polski. Lekkie otarcia opr., rdzawe plamki na wyklejkach i nieliczne!
wew., poza tym stan bardzo dobry. Zob. ilustr. s. 138 i 143.

560. KALENDARZ Informacyjno-Encyklopedyczny na Rok Zwyczajny 1914. Warszawa 1914, Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej. 22 cm, s. XIII, A-Z, LVI, 854, CVII, 66, ilustr., plany; opr.
późniejsza: pł. ze złoceniami.
160 .–
Obszerna, rozbudowana, bogata tematycznie część informacyjna, m. in.: Wykaz alfabetyczny miast i osad
w Królestwie Polskim; rozdz.: Monety (w państwie rosyjskim i zagraniczne); Przepisy administracyjne;
Handel i przemysł; Towarzystwa Rolnicze i kółka rolnicze; Komunikacje; Instytucje dobroczynne, naukowe
i społeczne w Warszawie i na prowincji; Teatry warszawskie, Filharmonia, Cyrk. Redakcje pism, Biblioteki;
Adresy osób prywatnych (adwokaci, apteki, artyści malarze i rzeźbiarze, domy zdrowia i i lecznice, hotele,
literaci i dziennikarze, kupcy i in.); Taryfa posesji (domów i placów) miasta Warszawy i przedmieścia Pragi
(nr hipoteczny, właściciele). Liczne dane statystyczne. Brak k. tyt. i planu Warszawy, przedarcie jednej k.
(sklejenie taśmą).

561. KALENDARZ Informacyjny dla Urzędników Administracji Państwowej na Rok 1931 / oprac.
Józef Meksz. Łódź 1931, nakł. własnym. 14 cm, s. [12], 379, [1]; opr. wyd.?: pł.
180 .–
Obszerny zasób informacji dot. szeroko pojętej administracji i życia społecznego w Polsce, m. in. rozdz.
poświęcone ustrojowi państwowemu, pragmatyce służbowej funkcjonariuszy państwowych, pracownikom kontraktowym, uposażeniu, pomocy lekarskiej, sprawom mieszkaniowym, emerytalnym, orderom i
odznaczeniom, ubezpieczeniom społecznym. Stan dobry.

562. KALENDARZ Informacyjny Dziennika Bydgoskiego na Rok 1931. Bydgoszcz, druk. i nakł.
Drukarni Bydgoskiej S. A. 23 cm, s. 128, ilustr.
90 .–
Na okł.: „Bezpłatny dodatek do „Dziennika Bydgoskiego”. Ślad niewielkiego zawilgocenia na marginesach
przedniej okł., poza tym stan bardzo dobry.

563. KALENDARZ Informator Polski na Rok 1925. Redaktor i wydawca Ignacy Płażewski. Warszawa:
Bibljoteka Domu Polskiego. 18 cm, s. 122.
50 .–
Okł. proj. Emil Lindeman (1864-1945). Stan bardzo dobry.

564. KALENDARZ Kieszonkowy „Nowin Lekarskich” na rok 1924 / pod red. R. Wierzbickiego przy
współudziale Związku Lekarzy Okręgu Wielkopolskiego, przy współpracy Koła Internistów w
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Poznaniu. Poznań 1923, „Nowiny Lekarskie”. 17 cm, s. 432, [4]; opr. wyd.: pł.

180 .–

Bogaty treściowo kalendarz podzielony na 4 działy: społeczno-lekarski, farmaceutyczny, ogólno-leczniczy i
terapeutyczny. Ślady lekkiego zawilgocenia okł., w części farmaceutycznej podkreślenia tekstu, stan dobry.

565. KARTA: dwutygodnik społeczno-literacki. Wilno: Jerzy Putrament. Nr 1-a (po konfiskacie): 1
czerwca 1936. 50 cm.
140 .–
Pismo młodej lewicy skupionej wokół Henryka Dembińskiego, wśród stałych współpracowników m. in.
Teodor Bujnicki i Czesław Miłosz, których teksty znajdują się w powyższym. Ukazały się tylko 3 nr-y: 1936,
nr 1-3/4, plus oferowany po konfiskacie. Egz. z zaznaczonymi ingerencjami cenzury („białe plamy”), k. luźne,
ślady złożenia, przetarcia w tych miejscach, na bocznym marginesie perforacja. Rzadkość.

566. KURJER Polski. Warszawa. 1830, nr 358 (11 grudnia) - 371 (24 grudnia). 1831, nr 379 (3 stycznia)
- 434 (27 lutego). 19 cm, opr. późniejsza: psk. z szyldzikiem, obcięcie k. barwione.
1 500 .–
Czasopismo ukazywało się od 1829 (1 grudnia) do 1831 (4 września), wśród red. odpowiedzialnych za
regularne wychodzenie pisma w oferownym okresie był m. in. Maurycy Mochnacki. Pod. tyt. nr 358:
„Właściciel Dziennika Kurjer Polski ma zaszczyt donieść publiczności, że od dnia dzisiejszego do tego
pisma poświęconego dobru obecnej sprawy naszej, należą osoby następujące: [m. in.] Joachim Lelewel,
Wincenty Niemojewski, Ludwik Osiński, Piotr Wysocki, Kazimierz Brodziński, Artur Czarny Zawisza, Bohdan
Zaleski”. Łącznie 70 nr-ów pełnych informacji „na gorąco” z przebiegu powstania listopadowego
i wydarzeń jemu towarzyszących. Zabrudzenia kilku s., ślady zgięcia części k., miejscami podkreślenia
tekstu (w epoce), stan dobry.

567. MAŁY Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
R. 3, 1932.
80 .–
W okresie międzywojennym ukazywał się w latach 1930-1939, przewodniczącym komitetu red. był Edward
Szturm de Sztrem. Zakurzenia i lekkie zabrudzenia okł. wyd., stan dobry.

568. MAŁY Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
R. 5, 1934.
80 .–
Zakurzenia i lekkie zabrudzenia okł. wyd., stan dobry.

569. MAŁY Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej.
R. 6, 1935.
80 .–
Zakurzenia i lekkie zabrudzenia okł. wyd., stan dobry.

570. MIESIĘCZNIK Heraldyczny: organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Red. Władysław
Semkowicz. Lwów. R. 1, 1908. 29 cm.
150 .–
Najważniejsze pol. czasopismo heraldyczne ukazywało się we Lwowie w latach 1908-1915 (R. 1-8), a po
kilkunastoletniej przerwie w Warszawie w latach 1930-1939 (R. 9-18), periodyk redagował znakomity historyk
Władysław Semkowicz (1878-1949), autorami artykułów z zakresu heraldyki i innych nauk pomocniczych
historii (genealogii, sfragistyki, epigrafiki i in.) obok W. Semkowicza byli najwybitniejsi pol. historycy XX
w., tekst wzbogacają ilustr. (w tym na tabl.) herbów i tarcz herbowych, pieczęci, pomników nagrobnych,
portretów i in. Komplet 1 rocz. w stanie więcej niż dobrym.

571. MIESIĘCZNIK Heraldyczny: organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Lwów. R. 2, 1909.
29 cm.
150 .–
Komplet, stan bardzo dobry.

572. MIESIĘCZNIK Heraldyczny: organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Lwów. R. 3, 1910.
29 cm.
150 .–
Komplet, stan bardzo dobry.
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573. MIESIĘCZNIK Heraldyczny: organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Lwów. R. 4, 1911. 29
cm.
150 .–
Komplet, stan więcej niż dobry.

574. MIESIĘCZNIK Heraldyczny: organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Lwów. R. 5, 1912.
29 cm.
150 .–
Komplet, stan więcej niż dobry.

575. MIESIĘCZNIK Heraldyczny: organ Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Lwów. R. 6, 1913.
27 cm, opr. z epoki: psk. ze złoceniami na grzbiecie.
180 .–
Komplet, lekkie otarcia opr., poza tym stan bardzo dobry, ilustr., mapy i drzewa genealogiczne na tabl.
Prow.: Biblioteka Hr. Krzysztofa Mielżyńskiego (piecz. heraldyczna).

576. MISSYE Katolickie: czasopismo miesięczne ilustrowane. Kraków. R. 12, 1893. 30,5 cm, opr. z epoki:
psk.
150 .–
Bogato ilustr. czasopismo z rycinami całostr. i w tekście (zawiera m. in. drzeworyty), ukazującymi odległe, egzotyczne kraje i ludy, florę i faunę, widoki miejscowości, zabytków, tubylców, ich obyczaje, stroje,
narzędzia, sceny rodzajowe, etc. Towarzyszą im obszerne, barwne opisy geograficzno-historyczno-przyrodnicze regionów, państw i miejscowości Afryki, Ameryki, Azji i Oceanii oraz Europy; łącznie przeszło
300 s. tekstu i 100 ilustr. Otarcia opr., górna część grzbietu naderwana, blok odchodzi od opr., miejscami
nieliczne zabrudzenia

577. ORĘDOWNIK Naukowy: pismo czasowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinom literackim. Wyd. przez A. Poplińskiego i J. Łukaszewicza. Poznań. 1840-1841, nr 1-52 (1 października
1840 - 26 grudnia1841). 25 cm, opr z epoki: kart.
300 .–
Ważne czasopismo epoki romantyzmu ukazywało się w latach 1840-1846, publikowano w nim aktualne
teksty literackie (powieści, poezje, krytykę literacką), prace historyczne, pamiętniki i in., czołowych pisarzy i
historyków epoki. Oferowany kompletny rocz. 1 zawiera m. in. pierwodruk na ziemiach pol. fragmentów
„Kursu literatury słowiańskiej” Adama Mickiewicza (zatyt. „Prelekcye Mickiewicza”), poza tym teksty
(w tym pierwodruki) J. I. Kraszewskiego, K. Wł. Wójcickiego, M. Czajkowskiego, „O najnowszych utworach
Chopina” - M. Szulca i in. Znaczne otarcia opr. i ubytki papierowej okleiny, miejscami rdzawe plamki na k.,
ślady lekkiego sfałdowania k., łącznie przeszło 400 s., kolumny druku 2-łamowe.

578. ORĘDOWNIK Naukowy: pismo czasowe poświęcone literaturze, historyi, krytyce i nowinom
literackim. Wyd. przez A. Poplińskiego i J. Łukaszewicza. Poznań. 1843, nr 1-52 (2 stycznia - 31
grudnia). 25 cm, opr. z epoki: kart.
300 .–
M. in. pierwodruk Lucjana Siemieńskiego „Rysy górali tatrzańskich”. Znaczne otarcia opr. i ubytki
papierowej okleiny, miejscami rdzawe plamki na k., ślady lekkiego sfałdowania k. Komplet, łącznie przeszło
400 s., kolumny druku 2-łamowe.

579. POLAK Sumienny: pismo codzienne. Warszawa. 1831, nr 53-55, 57-68, 70, 74-78, 80-95, 97, 99 (16
lutego - 4 kwietnia). 35 cm, opr. XX-wiecz.: ppł. z wytłoczonym na grzbiecie tyt. i zdobieniami.		
1 800 .–
Istotne czasopismo z okresu powstania listopadowego, ukazywało się od 2 grudnia 1830 do 2 września
1831 pod red. Bruna Kicińskiego, a później Feliksa Saniewskiego, który zradykalizował linię polityczną pisma przez co popadł w konflikt z senatem Królestwa Polskiego, postrzeganym jako ostoja prorosyjskiego
serwilizmu - zob. Historia prasy polskiej, t. 1, s. 107. Oferowany zbiór liczy 39 nr-ów. Miejscami blady ślad
starego zacieku, stan dobry.

580. POŁUDNIE: miesięcznik poświęcony sztuce i krytyce artystycznej. Wyd. Wileńskiego T-wa Artystów Plastyków. Wilno. R. 1, 1921, z. 1 (wrzesień). 25 cm.
60 .–
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Pismo wychodziło nieregularnie w latach 1921-1925, łącznie ukazało się 7 z. Na okł. ilustr. z rys. Ludomira
Sleńdzińskiego (inne wew. oferowanego z.). M. in. artykuł Władysława Tatarkiewicza - O wileńskiej szkole
malarstwa. Stan dobry.

581. PRACE i Materjały Sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w
Wilnie. T. 3 poświęcony głównie historji sztuki w wiekach XVI, XVII, XVIII. Wilno 1938/39, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie. 25 cm, s. [4], 376, s. tabl. 60 z ilustr.; opr. współcz.: ppł., zachowane
lico okł. wyd.
250 .–
Tyt. również w jęz. franc. Ukazały się 3 t. w latach 1935-1939 pod red. Mariana Morelowskiego, ostatni - oferowany już po wybuchu II wojny światowej. M. in.: Tadeusz Mańkowski - Materjały do dziejów manufaktur
tkackich Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki”. Bolesław Taurogiński - Dane archiwalne o artystach na
dworze książąt Radziwiłłów XVI-XIX w. Marian Morelowski - Ocalałe dzieła artystów radziwiłłowskich. Stan
bardzo dobry, bogata ikonografia.

582. PRACE Komisji Historji Sztuki. T. 3, z. 1. Kraków 1923, Polska Akademia Umiejętności. 30 cm, s.
104, XIX, plan, ilustr.; opr. z epoki: ppł.
90 .–
M. in. obszerny tekst Stanisława Tomkowicza poświęcony Ołyce na Wołyniu (s. 37) z ok. 30 ilustr. Lekkie
otarcia opr., stan więcej niż dobry.

583. PRZEGLĄD Ogrodniczy. Wydawca: Księgarnia B. Połonieckiego we Lwowie. Lwów; Warszawa.
R. 14, 1931, nr 1-12. R. 15, 1932, nr 1/2-9/12. R. 16, 1933, nr 1/2-11/12. R. 17, 1934, nr 1/2-11/12. 24 cm,
razem opr. z epoki: ppł.
500 .–
Zbiór 4 kolejnych rocz. najważniejszego pol. periodyku z zakresu szeroko pojętego ogrodnictwa, w
każdym z nich znajdują się również teksty zatyt. ogólnie „Ogrody ozdobne” (w tym historyczne). Otarcia
i przetarcia krawędzi opr., brak ogólnej k. tyt. i spisu treści do całego rocz. 1931, w rocz. 1933 minimalne!
ubytki (dziurki) na 3 k., ślad dużego naddarcia jednej k. w ostatnim rocz., poza tym egz. dobrze zachowany.
Łącznie blisko 1500 s. i liczne ilustr.

584. PRZEGLĄD Rzeczy Polskich. Paryż: Seweryn Elzanowski. 1858: 3 stycznia. 22 cm.

60 .–

Czasopismo Wielkiej Emigracji ukazywało się nieregularnie od grudnia 1857 do grudnia 1861. Oferowany nr
zawiera przede wszystkim „Reskrypt carski o uwłaszczeniu włościan i uwagi tego przedmiotu dotyczące”,
poza tym „Obecne polityczne usposobienie Rusi” oraz „Rok 1857”. Zachowana okł. brosz. z naddarciami i
małymi ubytkami, blok w stanie więcej niż dobrym.

585. ROCZNIK Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1866. Paryż 1867, Księgarnia Luxemburgska. 24 cm, s. [2], LX, 375, [1]; opr. z epoki: psk. ze złoceniami na grzbiecie, zwięzy
wypukłe.
300 .–
Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu założonego w 1832 r. (jako Towarzystwo Literackie)
był jego najważniejszym periodykiem, stojącym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, w którym
publikowano teksty historyczne i źródłowe dot. spraw pol., zwłaszcza w XVIII i XIX w., obszernie pisano o
Wielkiej Emigracji, jej instytucjach, działaniach, biografiach emigrantów, etc. Roczniki za lata 1866-1869 (5
vol.) ukazały się w Paryżu, ostatnie dwa w Poznaniu (za lata 1870-1878, w 3 vol.). Oferowany rocz. 1 poza
zawartością wymienioną wyżej, zawiera m. in. kilkadziesiąt obszernych biogramów zmarłych na wychodztwie od 1861 r. Otarcia grzbietu, poza tym stan więcej niż dobry. Prow.: Biblioteka w Niechanowie (piecz.).

586. ROCZNIK Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1867. Paryż 1868, Księgarnia
Luxemburgska. 24 cm, s. [4], LXII, 412, [3]; opr. z epoki: psk. ze złoceniami na grzbiecie, zwięzy
wypukłe.
300 .–
M. in.: Zakłady polskie na wychodztwie; Mikołaja Wolskiego, obrona Stanisława Augusta; Z pamiętników
Jana Kilińskiego niewydanych dotąd; Zniesienie poddaństwa na Litwie, przez Bronisława Zaleskiego.
Zmarli na wychodztwie w 1867 roku. Otarcia grzbietu, poza tym stan bardzo dobry. Prow.: Biblioteka w
Niechanowie (piecz.).
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587. ROCZNIK Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1869. Paryż 1870, Księgarnia
Luxemburgska. 24 cm, s. [4], XX, 310, [1], ilustr. (litografia); opr. z epoki, sygn. Józef Zimny Introligatornia, Poznań: psk. ze złoceniami i superekslibrisem: Biblioteka Raczyńskich.
300 .–
M. in.: Zakłady polskie na wychodztwie; O przyczynach słabości rządu polskiego, w ostatnich dwóch wiekach (XVII i XVIII); Listy za-atlantyckie do braci i przyjaciół, przez Hieronima Kajsiewicza; Stosunki Polski z
Portą Ottomańską, na początku panowania Stanisława Augusta, przez Bronisława Zaleskiego; Udział Iszej
Dywizyi Piechoty w bitwach pod Białołęką i Grochowem, przez jenerała Felixa Breańskiego; Wojenny
naczelnik dwóch powiatów na Litwie w 1865 r. przez Bronisława Zaleskiego; Zmarli na wychodztwie w
1869 roku. Lekkie otarcia opr., kilka drobnych zabrudzeń k., poza tym stan bardzo dobry. Prow.: Biblioteka
Publ: Zakładu Ed: Hr. Raczyńskiego (piecz. z herbem Nałęcz na odwrocie s. tyt., poniżej: Doublette der
Raczyńskischen Bibliothek).

588. ROCZNIK Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. T. 1. Kraków
1817, w Drukarnii Akademii. 18 cm, s. 10, [2], 319.
250 .–
Periodyk ukazywał się w latach 1817-1833, łącznie 15 t. W oferowanym m. in. rozprawy: o towarzystwach
uczonych (Walenty Litwiński), związkach Hanzy z Krakowem (Jerzy Samuel Bandtkie), charakterze narodowym (Julian Czermiński), politykach polskich (Jacek Mieroszewski), o termometrze (Roman Markiewicz),
diamentach (Karol Soczyński), o piękności w sztukach, a szczególnie w malarstwie (Józef Łęski). Ślad
zawilgocenia na tylnej okł. broszurowej z epoki, stan dobry, egz. nierozcięty.

589. ROCZNIK Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. T. 7. Kraków
1822, b. druk. 20 cm, s. [4], 367.
250 .–
M. in. obszerne rozprawy: o postępie nauk lekarskich i o wpływie teorii na praktykę leczenia (Sebastian
Girtler), z zakresu chemii (Józef Sawiczewski), astronomii (o konstelacjach, Józef Łęski). Stan bardzo dobry,
egz. nierozcięty.

590. ROCZNIK Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. T. 8. Kraków
1823, w Drukarni Akademickiey. 20 cm, s. [4], 376, [1].
250 .–
M. in. obszerne rozprawy: o staropolskiej literaturze medycznej (Georg Christian Arnold) oraz o związku
między elektrycznością i galwanizmem a magnetyzmem (Roman Markiewicz). Stan bardzo dobry, egz.
nierozcięty.

591. ROCZNIK Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego. T. 9. Kraków
1824, w Drukarni Akademickiey. 20 cm, s. [6], 423, [1].
250 .–
M. in. obszerne rozprawy poświęcone geometrii analitycznej (Karol Hube) oraz budownictwu (Witruwiusz).
Zabrudzenia (zakurzenia) tylnej okł. brosz. z epoki, blok w stanie bardzo dobrym, nierozcięty.

592. ROCZNIKI Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. T. 18. Warszawa 1825,
w Drukarnii Xięży Piiarów. 21 cm, s. 341, [1], k. tabl. złoż. [3] - litografie.
300 .–
Ukazywały się (z przerwami) w latach 1802-1830, na początku jako Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. M. in.: Rozprawa o turniejach i gonitwach przez Łukasza Gołębiowskiego. Stan
bardzo dobry.

593. ROCZNIKI Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskiego. T. 5 (1869). 25 cm, s. [4], 369, [2]; opr. z epoki: ppł. ze złoceniami na grzbiecie.
250 .–
Czasopismo ukazywało się pod tym tyt. w latach 1860-1919 (z przerwami), łącznie ukazało się 46 t., kontynuacją były Roczniki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1920-1928, t. 47-50), wszystkie bardzo
bogate treściowo, cenione za poziom naukowy. Lekkie otarcia opr. i niewielkie pęknięcie na dolnej krawędzi
grzbietu, poza tym stan bardzo dobry.
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594. ROCZNIKI Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Poznańskiego. T. 6 (1871). 25 cm, s. [4], 366; opr. z epoki: ppł. ze złoceniami na grzbiecie.		
250 .–
Lekkie otarcia opr., stan bardzo dobry.

595. SILVA Rerum: miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki. Kraków. 1925, z. 2, 3, 6. 1927, z. 1.
1928, z. 1/2. 1939, z. 4, 6, 7, 8, 9.
360 .–
Czasopismo ukazywało się w latach 1925-1928, 1930-1931, 1938-1939, nieregularnie, ze zmienną częstotliwością. Oferowany zbiór 10 z. zawiera wszystkie dodatki graficzne, w tym oryg. ekslibrisy. Stan bardzo dobry.

596. SKAUT: dwutygodnik poświęcony sprawom sokolej młodzieży skautowej. Red. Czesław Pieniążkiewicz. Lwów. T. 5, 1917, nr 1-23/24 (1 stycznia-15 grudnia). 27 cm, opr. wyd.: ppł.
180 .–
Czasopismo ukazywało się z małymi przerwami w latach 1911-1939, inspiratorem i założycielem był Andrzej
Małkowski (1888-1919) - jeden z twórców pol. skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz pol.
organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Opr. uszk. ze znacznymi otarciami, blok poluźniony
odchodzi od opr., miejscami drobne zabrudzenia, kilka k. z uszk. marginesami i śladami kredek, znaki
prow. na przedniej wyklejce.

597. SZKÓŁKA dla Dzieci: pismo poświęcone nauce i rozrywce dla dzieci / red. przez Ewarysta Estkowskiego i Ignacego Sumińskiego. R. 4, 1853. Poznań, nakł. Redakcyi. 22 cm, s. IV, 300. [adl.] SZKOŁA
Polska: pismo sześciotygodniowe poświęcone pedagogice / red. przez Ewarysta Estkowskiego i
Ignacego Sumińskiego. R. 5, 1853. Poznań, nakł. Redakcyi. 22 cm, s. V, [1], 421. Razem opr. z epoki:
psk. ze złoceniami na grzbiecie, zwięzy wypukłe.
400 .–
Czasopisma były ze sobą powiązane, ukazywały się w latach 1849-1853, kontynuację przerwała przedwczesna śmierć Ewarysta Estkowskiego (1820-1856) - wielce zaangażowanego i aktywnego pedagoga,
nauczyciela jęz. pol., propagatora nauczania elementarnego, współzałożyciela Towarzystwa Pedagogicznego Polskiego, red. przez niego pisma odegrały istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych (tyt.
1 zawiera teksty literackie, w tym romantyków) i rozwojowi wiedzy pedagogicznej nie tylko w Wielkopolsce, m. in.: „Wiadomość o pisarzach i ich dziełach pedagogicznych polskich od r. 1500 do 1853 włącznie”
(obszernie). Otarcia opr., mały ubytek na pierwszej k. tyt. (bez szkody dla tekstu), wytarty podpis i ślady
zgięć, w tyt. 1 brak s. 73-6, poza tym stan bardzo dobry.

598. TYGODNIK Literacki: literaturze, sztukom pięknym i krytyce poświęcony. Poznań. T. 5, 1842, nr
1-52 (3 stycznia-26 grudnia). 26 cm, opr. z epoki: kart.
300 .–
Periodyk ukazywał się w latach 1838-1845 (łącznie 7 t.) pod red. Antoniego Woykowskiego, druk. W.
Stefańskiego w Poznaniu i E. Günthera w Lesznie. Zawiera obok dzieł literackich uznanych pisarzy doby
romantyzmu (m. in. pean na cześć Adama Mickiewicza) również rozprawy historyczne i źródła do dziejów
Polski oraz „Przegląd ostatnich dzieł Chopina” M. Szulca. Otarcia opr. i ubytki papierowej okleiny na
grzbiecie, nieliczne rdzawe plamki na k. i lekkie sfałdowanie k. Komplet, łącznie przeszło 400 s., kolumny
druku 2-łamowe.

599. WIERCHY: rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie. Kraków, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
R. 7: 1929. 25 cm, s. [6], 216, XLIX, k. tabl. [7] z ilustr. i mapą, ilustr. w paginacji.
120 .–
Wśród artykułów m. in.: Stanisław Barabasz - Niedźwiedź w Tatrach. Ignacy Moczydłowski - O założeniu
Nowego Targu na Podhalu i o nazwie tego miasta. Stefan Zwoliński - Z podziemi tatrzańskich. Grota
Kasprowa Niżnia. Mariusz Zaruski - W śtyrbnych miejscach. Przyczynek do psychologii taternictwa. Stan
bardzo dobry!, egz. nierozcięty, bardzo ładny, czysty!

600. WILNO. Kwartalnik poświęcony sprawom miasta Wilna. Wilno, Zarząd Miejski. R. 1, 1939, nr 1
(marzec). 24 cm.
80 .–
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Czasopismo ilustr., ukazały się tylko 2 nr-y pod red. Antoniego Wasilewskiego (1905-1975), okł. proj. Edmund
Medeksza (1907-1945). Stan bardzo dobry.

601. ZBRATNIENIE: pismo poświęcone sprawie polskiej, wydawane staraniem Braci Zjednoczonych.
Paryż, Bracia Zjednoczeni. 1847-1848, z. 1-2. 22 cm.
360 .–
Całość wydawnicza (s. IV, 216) we wspólnej okł. wyd., na niej data Paryż 1848. Czasopismo ukazywało się
nieregularnie pod red. Ludwika Królikowskiego (1799-1881?) - publicysty, myśliciela religijnego, przedstawiciela pol. mesjanizmu oraz utopijnego komunisty, aktywnego wydawcy i redaktora w środowisku Wielkiej
Emigracji; zob. HPP t. 1. Brak grzbietu, zakurzenia i lekkie zabrudzenia okł., blok luźny.

602. ŻÓRAWCE. Wilno 1910, nakł. autorów. 29 cm, s. 135, k. tabl. [4] z ilustr. (w tym kolor.), nuty, winiety;
opr. z epoki: pł. z naklejonym licem okł.
200 .–
Wyd. o charakterze artystycznym, wśród ilustratorów m. in. Ferdynand Ruszczyc (projekt okł., s. tyt. i 3
ilustr. na tabl. z cyklu „Wspomnienia z Włoch”). Egz. biblioteczny, w kilku miejscach nieczytelne ślady
piecz., przetarcia
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acc.
adl.
b. druk.
b. m.
b. r.
Bd.
cz.
dat.
druk.
drzew.
H.
ilustr.
j. w.
jęz.
k.
kart.
ks.
litogr.
miedz.
okł.
opr.
oprac.
oryg.
perg.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

pł.
pperg.
ppł.
prow.
psk.
r.
ryc.
rys.
ryt.
s.
sk.
stal.
sygn.
t.
tabl.
uszk.
uzupeł.
vol.
wg
współcz.
wyd.
z.
zob.

accedit (współwydane)
adligat (współoprawne)
bez drukarza
bez miejsca
bez roku
Band (tom)
część
datowany
drukiem, drukował
drzeworyt
Heft (zeszyt)
ilustracja, ilustrowany
jak wyżej
język
karta
karton
księga
litografia
miedzioryt
okładka
oprawa
opracował
oryginalny
pergamin
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

płótno
półpergamin
półpłótno
proweniencja
półskórek
rocznik
rycina
rysunek
rytował, rytowany
strona
skóra
staloryt
sygnatura
tom
tablica
uszkodzony
uzupełnił, uzupełniony
volumen
według
współczesny
wydał, wydanie, wydawca
zeszyt
zobacz
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